Št. 3205/15
Izola, 09.12.2015
Zadeva:

Seminar o varnosti in zdravju pri delu in varstvu pred požarom –
obvestilo in razpis
(Št. usposabljanja ADMIN_092/15)

Obveščamo vas, da bo usposabljanje s preverjanjem znanja o varnosti in zdravju pri
delu in varstvu pred požarom za zaposlene v administraciji in podobnih dejavnostih
(upravne dejavnosti, trgovina ….)
v četrtek, dne 17.12.2015, z začetkom ob 13.00 uri
Teoretično usposabljanje s preverjanjem znanja bo v predavalnici podjetja UNIVAR d.o.o. v
Izoli, Industrijska c. 2 b, po naslednjem programu in sporedu:

PROGRAM IN SPORED
Od 13.00 do 13.30 ure:

Osnove zakonodaje varnosti in zdravja pri delu in tehnično
varstvo
⇒ predstavitev zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu,
⇒ organiziranost varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih,
⇒ ocena tveganja in izjava o varnosti ter potrebne revizije,
⇒ vloga in naloge pooblaščenega zdravnika,
⇒ pravice, obveznosti in odgovornosti delodajalcev in delavcev po predpisih varnosti in
zdravja pri delu (materialna, kazenska, disciplinska in druge oblike odgovornosti),
⇒ nevarnosti, škodljivosti in obremenitve pri administrativnih opravilih, lažjih trgovskih
opravilih in na računalnikih,
⇒ pravilno in neškodljivo delo z računalnikom,
⇒ psihosocialna tveganja (mobing, nasilje tretjih, prepovedna poživila, alkohol, kajenje
idr.,
⇒ promocija zdravja – možni ukrepi,
⇒ predstavnik delavcev za varstvo pri delu,
⇒ predpisi in ukrepi varstva pri delu pri uporabi delovne opreme (naprave),
⇒ sistemi in ukrepi zaščite pred nevarnostjo električnega toka,
⇒ periodični pregledi in meritve (pregled delovne opreme, električne meritve, ekološki
pogoji dela na delovnih mestih idr.). nadzora (inšpekcija da, idr.).
Predavanje in razprava:
Carmelo Lenzi, dipl. inž.

Od 13.30 do 14.30 ure:
Predpisi in ukrepi varstva pred požarom
⇒ predpisi, ki urejajo področje varstva pred požarom,
⇒ organizacija varstva pred požarom v objektih,
⇒ obveznosti delodajalcev in delavcev na področju varstva pred požarom,
⇒ ocena požarne ogroženosti (študija požarne varnosti, požarni načrt, idr.),
⇒ požarni red,
⇒ načrt evakuacije,
⇒ izvlečki požarnega reda,
⇒ navodila za preprečevanje požara in za pravilno ukrepanje ob morebitnem požaru,
⇒ sredstva in oprema za gašenje požara (gasilni aparati, hidranti, idr.),
⇒ naprave in oprema aktivne požarne zaščite (varnostna razsvetljava, javljalniki požara,
idr.), pregledi, preskusi in meritve,
⇒ osebe, odgovorne za začetno gašenje in evakuacijo,
⇒ zahteve in izvajanje evakuacije,
⇒ požarna straža in kdo jo lahko izvaja
⇒ prikaz in razlaga uporabe gasilnika v slučaju požara.
Predavanje in razprava:
Carmelo Lenzi, dipl. inž.
Od 14.30 dalje:

Obravnava in izpolnjevanje vprašalnikov (teoretično preverjanje
znanja)

Preverjanje znanja o varnosti in zdravju pri delu in varstvu pred požarom, je po 38. členu
Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št.43/2011) in 20. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) obvezno za
vse zaposlene, ki še niso opravljali preverjanja znanja ali jim je veljavnost preskusa že
zapadla.
Kotizacija za seminar s preverjanjem znanja znaša 40,00 EUR na udeleženca (22 % DDV
je že vključen v ceno !).
V kotizaciji so všteti vsi stroški organizacije seminarja, izvedbe teoretičnega dela poučevanja
- seminarja, razlaga in prikaz uporabe gasilnika, preskusa teoretičnega znanja in izstavitev
potrdil o opravljenem preverjanju znanja.
Kotizacijo poravnajte na naslov:
Univar d.o.o., Industrijska c. 2b, 6310 Izola,
na TRR pri PBS d.d., št.: SI 56 9067 2000 0843 185, sklic 00 3205-15.
Prosimo vas, da nam ažuriran seznam prisotnih kandidatov, z označbo delovnega
mesta pošljite na naslov: Univar d.o.o., Industrijska cesta 2/b, 6310 Izola, do srede
16.12.2015.Prijavo za seminar nam lahko posredujete tudi po faxu na št.: 05/640-00-92 ali epošti: carmelo.lenzi@univar.si.
Za vse nadaljnje želene informacije v zvezi z razpisom, smo vam na razpolago.
Strokovni delavec za VZPD:

Univar d.o.o.
direktor
Carmelo Lenzi, dipl. inž.

Carmelo Lenzi, dipl. inž.
Priloga:
- prijavnica za seminar
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