Št.: 1680/15
Izola, 17.06.2015

Zadeva:

Seminar s preverjanjem znanja o varnosti in zdravju pri delu in varstvu
pred požarom – vabilo

Oznaka seminarja:
GOST_TEH1/15
Oznaka programa usposabljanja:
49/15, z dne 17.06.2015

Vabimo vas na seminar s preverjanjem znanja o varnosti in zdravju pri delu in varstvu pred
požarom za zaposlene, ki opravljajo dela na delovnih mestih v gostinstvu (kuhinja, slaščičarna,
strežba, čiščenje ipd.).

v torek, dne 30. junija 2015, s pričetkom ob 08.00 uri

Seminar s preverjanjem znanja bo v predavalnici našega podjetja UNIVAR d.o.o. v Izoli,
Industrijska c. 2 b, po naslednjem programu in sporedu:
Od 08.00 do 08.45 ure: Osnove zakonodaje varnosti in zdravja pri delu
• predstavitev obveznosti in odgovornosti delodajalca, v zvezi z organizacijo in zagotavljanjem
varnosti in zdravja pri delu po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu,
• seznanitev zaposlenih z vsebino Izjave o varnosti in oceno tveganja, sodelovanje izvajalca
medicine dela, obveznost posvetovanja z zaposlenimi,
• obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zvezi z varnostjo pri delu (disciplinska, materialna
odgovornost) v primerih kršitve ukrepov varnosti pri delu na delovnih mestih,
• način in postopek uveljavljanja pravic delavcev o varnosti in zdravju pri delu v upravnem in
sodnem postopku,
• usposabljanje zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu, kot zakonska obveznost delodajalca in
zaposlenih,
• preventivni varstveni in drugi ukrepi za preprečevanje psihosocialnih tveganj in fizičnega
nasilja na delovnih mestih, promocija zdravja na delovnih mestih,
• obveznosti delodajalca ob poškodbah pri delu, prijava in dokumentacija,
• obveznost delodajalca do organov nadzora (inšpekcija za delo, idr.).
Od 08.45 do 09.30 ure: Tehnično varstvo pri delu
• predstavitev dejavnikov tveganja za poškodbe pri delu in zdravstvene okvare v zvezi z delom
na delovnih mestih v gostinski dejavnosti (opekline, spodrsljaji, urezi, udarci, kemikalije, el.
tok, idr.),
• sistemi in ukrepi zaščite pri delu z delovno opremo (kuhinje, mesarije, slaščičarne, bife idr.),

•
•
•
•

ukrepi zaščite na delovni opremi (Izjava o skladnosti, navodila za varno uporabo in
vzdrževanje, potrdilo o periodičnem pregledu, idr.),
sistemi in ukrepi zaščite pred nevarnostjo el. toka,
varstveni ukrepi pri ravnanju in uporabi nevarnih kemikalij (kemični preparati, čistila, razkužila,
lahko vnetljive tekočine in plini, idr.), klasifikacija, varnostni listi
sredstva in oprema za osebno varstvo pri delu ter njihova uporaba.

Od 09.30 do 10.15 ure: Predpisi in ukrepi varstva pred požarom
• nevarnosti za nastanek požara v tehničnih dejavnostih (UNP, elektrika, vnetljive in gorljive
snovi ipd.),
• organizacija in zagotavljanje varstva pred požarom v gostinskih obratih,
• dokumentacija varstva pred požarom (ocena požarne ogroženosti, požarni red, izvlečki iz
požarnega reda, načrt evakuacije, evidenčni in kontrolni listi idr.),
• namestitev in vzdrževanje opreme za gašenje začetnega požara (gasilnik na prašek in CO 2),
• usposabljanje zaposlenih o požarnem varstvu in požarnem redu, za začetno gašenje in
izvajanje evakuacije, požarno stražo,
• uporaba priročnih gasilnih sredstev in gašenje z gasilniki,
• izvedba evakuacije ob požarih – obveznost vaj.
Od 10.15 ure dalje: Obravnava testnih vprašanj in preverjanje znanja
Preverjanje znanja o varstvu pri delu in varstvu pred požarom, je po 38. členu Zakona o varnosti
in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11) in 20. členu Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št.
03/07-UPB1 in 9/11) obvezno za vse zaposlene, ki še niso opravljali preverjanja znanja ali jim je
veljavnost preskusa že zapadla.
Preverjanje znanja iz teoretičnega dela programa usposabljanja opravljajo zaposleni s pomočjo
vprašalnika. Zaposleni, ki opravljajo dela na delovnih mestih s povečanim tveganjem, morajo
opravljati tudi preverjanje znanja iz praktičnega dela programa usposabljanja, na delovnih mestih.
Kotizacija za seminar s teoretičnim preverjanjem znanja znaša 40,00 € na kandidata. V
kotizaciji je že upoštevan 22 % DDV. V kotizaciji so všteti vsi stroški organizacije in izvedbe
seminarja, preskusa teoretičnega znanja in izstavitve potrdil o uspešno opravljenem preverjanju
znanja.
Kotizacijo poravnajte na naslov Univar d.o.o., Industrijska cesta 2/b, 6310 IZOLA, TRR pri PBS
d.d., št. SI56 9067 2000 0843 185, sklicna številka: 2015-1680.
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Univar d.o.o., Industrijska cesta 2/b, 6310 IZOLA, do
vključno ponedeljka, 29. junija 2015. Prijave nam lahko posredujete tudi po faxu, na št. 05/64000-92 ali e-mailu: info@univar.si .
Prosimo, da delavce, ki pridejo v poštev za razpisani seminar o tem pravočasno obvestite in
zagotovite njihovo udeležbo na seminarju in preverjanju znanja.
Za vse nadaljnje želene informacije v zvezi z razpisom, smo vam na razpolago vsak delovni dan,
od 07.30 h do 15.30 h, na telefon 05/640-00-90 ali 91.
S spoštovanjem,
Univar d.o.o.
direktor
Carmelo Lenzi, dipl.inž.
Priloga:
- prijavnica za seminar

