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Balkan Road Show

Priprave

Avtorja:
Luka Bratec
strokovni svetnik na ZVD d. d.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana Polje
in
Jernej Homar
Termit d. d.
Drtija 51
1251 Moravče
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Makedonci so znani po svoji gostoljubnosti, dobri hrani in obilju
sonca. Varnostni inženirji smo
jih imeli priložnost malo bolje
spoznati na strokovni ekskurziji Društva varnostnih inženirjev
Ljubljana leta 2012. Takrat smo
poleg vsega prej naštetega spoznali tudi, da so odlični organizatorji, da je makedonsko društvo
varnostnih inženirjev, s katerim
že dlje časa sodelujemo, izjemno
napredovalo in da je prišel čas,
ko se lahko tudi mi od njih kaj
naučimo. Če so v preteklosti po
znanje hodili v Slovenijo, implementirali našo zakonodajo v svoji
državi, smo bili pozitivno presenečeni nad njihovim napredkom.
Njihovo sodelovanje s svetovno
in evropsko najpomembnejšimi
institucijami za varnost in zdravje pri delu ter črpanje evropskih
sredstev v te namene nam je lahko za zgled.

Tako se je porodila ideja o skupnem sodelovanju, ki ni bilo
prvo, je pa bilo definitivno največje zaradi vključenosti več držav.
Makedonci kot nosilci projekta so
nas povabili kot soorganizatorje
strokovne delavnice z imenom
Balkan Road Show. Ideja je bila,
da bi se v štirih državah zaporedno odvijala dvodnevna delavnica. Z angleškega inštituta IOSH
– The Institution of Occupational
Safety and Health (Inštitut za varnost in zdravje pri delu), ki velja
za največjo organizacijo na področju varnosti in zdravja pri delu
z več kot 43.000 člani v več kot 99
državah po svetu, smo uspeli pripeljati predavatelja strokovnjaka za varno delo na višini, ki je v
okviru celotne delavnice obiskal
Makedonijo, Bolgarijo, Srbijo in
Slovenijo. Paul Ramsden iz Anglije je kot svetovno uveljavljen
strokovnjak za varno delo na višini z dolgoletnimi mednarodnimi
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izkušnjami med drugim odgovoren za organizacijo varnosti na
prizoriščih snemanja filmov, kot
sta James Bond in Charliejeva tovarna čokolade ter drugi.

Izvedba delavnice

Delavnica Balkan Road Showa –
Working at Heights je trajala dva
dni. Potekala je v M hotelu, v katerem smo zagotovili vse potrebno
za izvedbo take delavnice. Delavnica je identična tisti, ki se izvaja
tudi v Veliki Britaniji pod okriljem
IOSH-a, imela je enako vsebino,
iste predavatelje, prav tako je bilo
vključeno tudi preverjanje znanja, ki je podlaga za izdajo mednarodnega certifikata za delo na
višini, ki ga izdaja IOSH.
Potekala je v štirih balkanskih
državah, v Makedoniji, Bolgariji,
Srbiji in Sloveniji. Na vseh štirih
prizoriščih je bila identična in se
je izvajala v angleškem jeziku, s
to razliko, da je samo v Sloveniji
delavnica potekala brez simultanega prevajanja. Na koncu se
je izkazalo, da to ni bila ovira za
izvedbo in razumevanje tematike

Paul Ramsden, mednarodni strokovnjak z inštituta IOSH za dela na višini

slušateljev. Delavnica je bila organizirana tako, da so morali slušatelji aktivno sodelovati in usvojiti
tudi nekatera praktična znanja, ki
so potrebna za varno delo na višini. Predstavljen je bil širok spekter
del na višini in ukrepov za varno
delo, ki je zajemal predstavitev
zahteve evropske zakonodaje
na tem področju, statistiko nezgod pri delu na višini, raziskave
nezgod, delo z lestvami, delo na
odrih, vrvno tehniko, dvižne košare, oceno tveganja za delo na
višini, uporabo, vzdrževanje in
pregledovanje osebne varovalne
opreme za delo na višini, načine
varovanja pri delu na višini in še
vrsto drugih zanimivih in uporabnih znanj, ki so potrebna za zagotavljanje varnega dela na višini.
Delavnice se je udeležilo 20 udeležencev iz Slovenije. Pohvalili so
obliko izvedbe, saj so lahko pridobili in usvojili veliko praktičnega znanja, kako zagotoviti varno
delo.

dobili na skupnem sestanku v
Skopju. Izmenjali smo mnenja o
prednostih in slabostih organizacije delavnice v taki obliki. Vsi
smo predstavili svoje ideje, kako
naj bi potekale v bodoče. Glede
na prejete pozitivne vtise so nam
predstavniki z inštituta IOSH zagotovili, da bodo podpirali sodelovanje in organizacije prihodnjih
delavnic tudi v bodoče. S tem smo
dobili priložnost, da v Slovenijo
pripeljemo še več strokovnjakov
različnih profilov s področja varnosti pri delu in organiziramo zanimive in nadstandardne delavnice oziroma seminarje, povezane z
varnostjo in zdravjem pri delu.
Skupni projekt bomo nadaljevali
že avgusta, ko se bomo predstavili na XX. sejmu varnosti in zdravja
pri delu v Frankfurtu. Tam bomo
imeli skupno predstavitveno stojnico, prav tako pa bomo imeli sestanek s predstavniki z inštituta
IOSH, na katerem bomo definirali
organizacijo naslednjih delavnic
in posvetov v skupni organizaciji.

Zaključek

Izvedba delavnice v Ljubljani
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Po zaključenem seminarju smo
se organizatorji iz vseh držav
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