
 

Ljubljana, 21. 6. 2021 
 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE SZKKLM 2021 
 
Spoštovani! 
 
Septembra 2021 bomo izpeljali drugi del strokovnega izobraževanja SZKKLM 2021, ki je bilo 
predvideno v preteklem letu. Upoštevali bomo priporočila NIJZ (zaščitne maske, razkužila, 
vzdrževanje razdalje), udeležba pa bo dopustna le ob negativnem PCR ali hitrem antigenskem 
testu rednega tedenskega testiranja ter v primerih, ko je oseba cepljena ali je prebolela covid-
19. V priponki pošiljamo vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja udeležencev. Vprašalnik 
izpolnite in oddate pred začetkom izobraževanja.  
Prijavnice so dosegljive na spletni strani SZKKLM: http://www.szkklm.si/si (dogodki/dogodki 
SZKKLM). Izpolnjene prijavnice pošljete po elektronski pošti (info@szkklm.si) na sedež SZKKLM 
do 10. septembra 2021. 
Vljudno prosimo, da upoštevate termine, za katere se boste prijavili. Za svojo evidenco si 
obdržite kopijo prijavnice.  
 

• Predavanje 21., 22. in 23. septembra 2021 od 10. do 14. ure 
KAZALNIKI KAKOVOSTI V LABORATORIJSKI MEDICINI  
Predavateljica: Mag. Lidija Gobec 
Kraj:  SB Celje, Oblakova ulica 5; predavalnica v kletnih prostorih pod  
   bolnišnično polikliniko; 

 
• Predavanje 28., 29. in 30. septembra 2021 od 10. do 14. ure 

KAKO ZAGOTAVLJATI KAKOVOST V MEDICINSKEM LABORATORIJU – INTERAKTIVNA 
DELAVNICA S TEORETIČNIMI OSNOVAMI IN PRIMERI IZ VSAKODNEVNE PRAKSE 
Predavatelji:  Dr. Pika Meško Brguljan, Nina Karakaš, Rok Kogovšek, Marsel Bratuša 
Kraj:   Klinika Golnik, Golnik 36; predavalnica: Vurnikova dvorana. 
 

Kotizacija za strokovno izobraževanje znaša 120 EUR + DDV. V ceno kotizacije so všteti 
publikacija s pisnimi prispevki predavanj, potrdilo o udeležbi, prigrizek in kava v odmorih. 
Kotizacijo boste poravnali na osnovi računa, ki vam ga bomo poslali po končanem predavanju na 
osnovi prejetih prijavnic. 
Morebitne spremembe in odpovedi sprejemamo pisno in sicer do 5 dni pred predavanjem na 
naslov: SZKKLM, Dunajska cesta 22, Ljubljana. V primeru kasnejše odjave bomo zaračunali 
kotizacijo v celoti. 
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi strokovnega izobraževanja v primeru poslabšanja 
epidemiološke situacije. 
Informacije lahko dobite na elektronskem naslovu info@szkklm.si ali na telefonski številki 0599 
76089 (uradne ure: ponedeljek od 8. – 13. ure). 
 
Želimo vam uspešno izobraževanje in vas lepo pozdravljamo! 
 
 
Komisija za izobraževanje pri SZKKLM  Predsednica SZKKLM 
Mag. Štefka Krivec, spec. med. biokem., l.r. Mag. Lidija Gobec, spec. med. biokem., l.r. 
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