št.: 3206/15
Izola, 09.12.2015

Zadeva: Seminar s preverjanjem znanja o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred
požarom in ravnanjem z nevarnimi kemikalijami

Oznaka seminarja:
GOSTIN_93/15
Oznaka programa usposabljanja: 001/15, z dne 09.12.2015
Obveščamo vas, da bo seminar s preverjanjem znanja o varstvu pri delu in varstvu pred požarom
za zaposlene v gostintvu; kuhinji, strežbi, čiščenje prostorov, recepcija, ipd.
v ponedeljek, dne 21. decembra 2015, s pričetkom ob 13.00 uri.
Seminar bo potekal v prostorih predavalnice družbe Univar d.o.o., Industrijska cesta 2/b, 6310 IZOLA,
PROGRAM IN SPORED:
A) Varnost in zdravje pri delu
Od 13.00 do 13.30 ure:
Osnove Zakonodaje varnosti in zdravja pri delu
➔ pravna ureditev varnosti in in zdravja pri delu v RS po novem Zakonu o varnosti in zdravju pri
delu (Ur.l. RS, št.: 43/2011),
➔ organizacija varnosti in zdravja pri delu (Izjava o varnosti z oceno tveganj, navodila za varno
delo, idr.),
➔ zakonske obveznosti delodajalca v zvezi z:
a) usposabljanje zaposlenih na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih
mestih,
b) preventivnimi zdravstvenimi pregledi zaposlenih,
c) zagotavljanjem ekoloških pogojev dela na delovnih mestih,
d) sodelovanje zaposlenih pri zagotavljanju pravic in obveznosti o varnosti in zdravju pri delu,
e) način in postopek uveljavljanja pravic, obveznosti in odgovornosti delodajalcev in
delavcev po predpisih o varnosti in zdravju pri delu,
f) pooblastila organov Inšpekcije za delo in odgovornost delodajalcev do inšpekcije za delo
(prijava nezgod pri delu, idr.).
Od 13.30 do 14.00 ure:
Preventivni tehnični varstveni ukrepi pri delu
➔ dejavniki tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare pri delu v kuhinjah in pomožnih kuhinjskih
prostorih (spodrsljaji, padci, ureznine, opekline, nevarnost poškodb z el.tokom, nevarnost pri delu
s kemikalijami, vnetljivost, in eksplozivnost UNP, zdravstvene okvare ob neustreznih ekoloških
pogojih dela na delovnih mestih, idr.),
➔ varstveni ukrepi pri opravljanju dela v prostorih kuhinje in pri čiščenju prostorov
a) varstveni ukrepi pri uporabi delovne opreme, ki je priključena na energetske vire (elektrika,
plin, idr.),
b) izvedba in vzdrževanje električne in plinske napeljave na delovni opremi,
c) periodični pregledi delovne opreme, plinske in električne napeljave,
d) predpisane zahteve za zagotavljanje ustreznosti delovnih pogojev na delovnih mestih
(toplotno udobje, prezračevanje, osvetljenost, idr.),

e) varstvene zahteve za ravnanje (uporabo) nevarnih kemikalij in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
zaposlene osebe, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami (strokovna in zdravstvena sposobnost),
f) uporaba osebne varovalne opreme na delovnih mestih s povečanim tveganjem za nezgode pri
delu in zdravstvene okvare v zvezi z delom.
Od 14.00 do 14.30 ure:
Varstveni ukrepi pri ravnanju z nevarnimi kemikalijami
•
klasifikacija nevarnih kemikalij,
•
nevarnosti pri delu z nevarnimi kemikalijami (čistila, plin, razkužila, idr.) in varnostno-tehnični
podatki za nevarne kemikalije (varnostni listi),
•
usposobljenost oseb (teoretična in praktična), ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami,
•
označevanje nevarnih kemikalij,
• pravilen način dela, ukrepi in osebna varovalna oprema, ki se mora uporabljati pri delu z
nevarnimi kemikalijami,
• oprema in postopki pri nudenju prve pomoči pri poškodbah z nevarno kemikalijo.
B) Varstvo pred požarom
Od 14.30 do 15.00 ure:
Predpisi in ukrepi varstva pred požarom
organizacija in zagotavljanje požarnega varstva v vrtcih po Zakonu o varstvu pred požarom in
Pravilnikom o Požarnem redu (seznanitev s požarnim redom zavoda in enot, načrti evakuacije,
navodili za ukrepanje ob morebitnem požaru),
•
odgovornosti delavcev v zvezi z zagotavljanjem požarno varstvenih ukrepov,
•
ukrepanje v primeru požara (gašenje, alarmiranje, evakuacija, idr.),
•
sredstva in oprema za gašenje požara, način in postopek uporabe sredstev za gašenje požara
(gasilniki, hidranti, javljalniki požara),
•
vzdrževanje sredstev in opreme za gašenje požara,
•
poučitev o uporabi ročnih gasilnikov na prašek in CO2,
•
usposabljanje odgovornih oseb za začetno ukrepanje ob požaru in izvajanju evakuacije.

•

Od 15.00 ure dalje:

Preverjanje znanja o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred
požarom in varstvu pri ravnanju z nevarnimi kemikalijami

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 upoštevani vsi stroški organizacije in izvedbe seminarja in preverjanja znanja, ocene
testov in izstavitve potrdil.
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 3206-15.
Za vsa nadaljnja želena pojasnila smo vam na razpolago.
S spoštovanjem,
Univar d.o.o.
direktor
Carmelo Lenzi, dipl.inž.

priloga:
- prijavnica

2

OBVEZNO IZPOLNITI!
Organizacija:................................
TRR št.:..................................
Naslov:.........................................

ID za DDV.:..................................

Kraj: ............................................

Tel. št.:.........................................
SMO / NISMO davčni zavezanci
(ustrezno obkroži)

UNIVAR d.o.o.
Industrijska cesta 2/b
6310

IZOLA
PRIJAVNICA
za seminar s preverjanjem znanja o varnosti in zdravju pri delu in požarnem varstvu
za zaposlene v gostinski dejavnosti

Na podlagi vašega obvestila in razpisa, z dne 09.12.2015, vas obveščamo, da se bodo seminarja,
dne 21.12.2015 udeležili naslednji naši zaposleni:
Zap. Priimek in ime
št.

Datum
rojstva

Delovno
mesto________

1. .............................................................................................................……………..........
2. .......................................................................................................................……………
3. .......................................................................................................................……………
4. .......................................................................................................................……………
5 .......................................................................................................................……………
6. .......................................................................................................................……………
7. ........................................................................................................................................
8. .........................................................................................................................................
S to prijavnico obenem potrjujemo priloženi Program poučevanja in preskusa znanja po predloženem
razpisu.
Prijavnica velja kot nepreklicno naročilo.
Priloženi program poučevanja in preverjanja znanja delavcev o varnosti in zdravju pri delu je usklajen
z določbami 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11) ter 20. členu Zakona
o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 03/07-UPB1 in 9/11).
Prijavnico za seminar dostavite na naš naslov do vključno 20.12.2015, lahko pa tudi na fax:05/64000-92 ali e-mail: info@univar.si.
Odgovorna oseba:
(podpis in žig)
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