
 

 

 
 
 
 

Registracijo za Evropsko delavnico je potrebno 

opraviti elektronsko prek spletne strani: 

 

http://www.INIS.si/EMF2009 

 

Kotizacija: 

 

Kotizacija znaša 120 Euro z vključenim DDV. Nakazilo 

je potrebno izvesti na račun::  

 

Banka: NLB d.d. 

Bratovševa ploščad 14, 1000 Ljubljana 

V dobro: INIS, Pohorskega bataljona 215, 1000 

Ljubljana, Slovenija 

Št. Računa SI56 0203 6025 3468 519 

 

SWIFT: SWIFT: LJBASI2X  

 

IBAN: IBAN: SI56020360253468519 

 

 

Kotizacija vključuje udeležbo na delavnici, vse 

materiale, postrežbo med odmori ter večerjo. 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOVEDI 

Za odpovedi, prejete pred 8. februarjem 2009, bomo kotizacijo 

vrnili v celoti, zadržani bodo le stroški bančnih provizij. Po tem 

datumu vračilo kotizacije ni mogoče. 

 

 

 

 

 

Evropska delavnica bo potekala 18-19. februarja v 

dvorani Orhideja v Grand hotel Union, Ljubljana, 

Slovenija. 

  
Rezerviran je blok sob do 08. februarja 2009. Po tem 

datumu pa ne jamčimo za proste kapacitete. 

Rezervacijo sob je potrebno urediti neposredno na 

recepciji hotela. Sklicujte se na kodo EMF 2009. 

 

 

Grand hotel Union, d.d.   

Miklošičeva 1   

1000 Ljubljana, Slovenija   

tel: +386 (0)1 308 12 70   

faks: +386 (0)1 308 10 15   

e-mail: hotel.union@gh-union.si   

http://www.gh-union.si   

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI ORGANIZATORJA  

doc. dr. Peter Gajšek 

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) 

Pohorskega bataljona 215 

Ljubljana,Slovenia 

Tel: +386 1 568 2733 

 Fax: +386 59927763 

E-mail:Peter.Gajsek@inis.si  

 
Seminar spletna stran: 
http://www.INIS.SI/EMF2009 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizira konzorcij FICETTI 
 Finski inštitut za varnost pri delu, FI 

 EMFields Ltd, UK 

 CIOP-PIB, PL 

 Nacionalni inštitut varnosti in zdravje pri delu, IT 

 Univerza v Modeni  in Reggio Emilia, IT 

 TRaC-KTL, UK 

 Univerza Umeå, SE 

 Inštitut za neionizirna sevanja, SI 
 
 

Pod pokroviteljstvom  
 Evropska komisija 

 

 

 

Registracija Splošne informacije 

 

 

 

 

 

International conference: 

Electromagnetic fields:  

From Bio-effects to  

Legislation 

November, 8 and 9 2004 

Ljubljana SLOVENIA  

Organization:  

Institut of Non-Ionizing Radiation (INIS), 

World Health Organization (WHO), 

International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection (ICNIRP), 

Health Council of Netherlands, 

Project COST 281, 

Project EMF NET 

Project Forum EMS  

 

Under patronage: 

http://www.inis.si/EMF2009
mailto:hotel.union@gh-union.si
mailto:Peter.Gajsek@inis.si
http://www.inis.si/


 

 

 

 

Namen evropske Direktive 2004/40/ES, ali EMF 
Direktive, je varovanje zdravja zaposlenih zaradi 
direktnih in indirektnih vplivov elektromagnetnih sevanj. 
Skrajni rok za implementacijo te Direktive je bil 
prestavljen na 30. april 2012. Dodaten čas do 
implementacije omogoča natančno analizo in oceno 
vplivov Direktive na varnost in zdravje zaposlenih ter na 
socialne, zdravstvene in ekonomske vidike za vse 
zainteresirane strani, ki bi lahko bile kakorkoli prizadete 
zaradi uveljavitve Direktive 2004/40/EC. 

Z Delavnico pod okriljem Evropske komisije želimo 
omogočiti razvoj diskusije o problemih in vprašanjih, ki se 
pojavljajo v zvezi z Direktivo 2004/40/EC. Delavnica je 
del Evropskega projekta EMF Impact, prek katerega bo 
Evropska komisija pridobila usmeritve za nadalje 
spremembe, dopolnitve in način uvajanja Direktive 
2004/40/ES. Delavnico prek programa PROGRESS 
podpira Evropska komisija, organizira pa jo Evropski 
konzorcij (FICETTI). Na Delavnici bo predstavljeno 
trenutno stanje v državah članicah EU glede 
implementacije Direktive. Razprava pa bo namenjena 
tudi oceni vplivov različnih dopolnitev Direktive in načinov 
uvajanja le teh. 

Kljub temu, da je glavni namen Delavnice pregled mnenj 
o različnih opcijah dopolnitve in uvajanja Direktive 
2004/40/EC, so tudi odgovori na vprašanja, ki presegajo 
ta okvir, dobrodošli; njihov prispevek bo upoštevan pri 
analizi vplivov Direktive 2004/40/EC. 

Delavnica je odprta za vse, ki bi se je želeli udeležiti, 
program pa vključuje posebno sekcijo, kjer bo imel vsak 
udeleženec možnost v kratkem prispevku predstaviti 
svoja stališča. 

 

 

 

 

 

 

Cilj delavnice je predstaviti stališča vseh 
zainteresiran strani (delodajalci, sindikati, strokovne 
inštitucije, resorna ministrstva in vladni predstavniki) 
do potencialnih vplivov različnih scenarijev 
implementacije Direktive EC (40/EC/2004.  

To je edinstvena priložnost, da zainteresirane strani 

obvestijo Evropsko komisijo o svojih stališčih in 

sodelujejo pri izoblikovanju dokončnega stališča 

glede uvajanja določil Direktive. Pri tem je potrebno 

poudariti, da je prav vsako stališče glede različnih 

možnosti uvajanja Direktive zelo dobrodošlo.  

 

Uradni jezik delavnice je angleščina. Dodatnih 

tolmačenj v druge jezike ni.  

 

 

 

 

 

 

 Delodajalci 

 Gospodarske družbe 

 Sindikati 

 Strokovnjaki in raziskovalci 

 Vladni predstavniki  

 Predstavniki strokovnih združenj 

 Strokovnjaki s področja zdravja in varstva pri 

delu 

 

 

 

Sreda, Februar 18, 2009 
 

13.00-13.30 Pozdrav in uvodno 
predavanje 

13.30-15.30 Predstavitve zainteresiranih 
strani I 

15.30-16.00 Odmor za kavo 

 

16.00-18.30 Predstavitve zainteresiranih 
strani I 

20.00 Večerja 

 

 

Četrtek, Februar 19, 2009 

08.30-09.30 Možnost predstavitev stališč 
za udeležence 

09.30-10.30 Diskusija I 

 

10.30-11.00 Odmor za kavo 

 

11.00-12.30 Diskusija II 

 

12.30-13.00 Sklepi in povzetki 

 

13.00-13.30 Zaključki delavnice o EMS 

 

 

O delavnici Glavni poudarki Program delavnice 

Ciljne skupine 


