V skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) mora delodajalec za
delavce, ki delajo na delovnih mestih na katerih iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode ter za
delavce, ki delajo na delavnih mestih, na katerih so nezgode pri delu pogostejše, zagotoviti obvezne
občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo, pri čemer rok ne sme biti daljši od
dveh let. V skladu z zgoraj omenjenim zakonom organiziramo:

Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter
varstva pred požarom

ZA VARNO DELO S PLINI
Usposabljanje bo potekalo v torek; 05.06.2018 ob 8. uri
v predavalnici podjetja ZVD, Chengdujska cesta 25, Ljubljana
VSEBINA USPOSABLJANJA

Varnost in zdravje pri delu
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in podzakonski akti
· Pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev v zvezi z varnim delom in varnim delovnim okoljem ter s tem
povezana problematika.

Varstvo pred požarom
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007 ZVPoz-UPB1, 9/2011) in podzakonski akti
· obveznosti lastnikov objektov oziroma delodajalcev v smislu požarne varnosti v objektih ter s tem
povezana problematika
· organizacijski ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti
Varno delo s plini
· vrste in lastnosti plinov
· splošno o plinih prisotnih na delovnih mestih
· fizikalno kemijske lastnosti plinov
· poznavanje vsebine varnostnih listov ter podatkov, ki jih vsebujejo
· tveganja za varnost delavcev
· ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje tveganj pri delu
· požarna varnostna preventiva pri uporabi plinov
· eksplozijske mešanice, viri vžiga, učinki eksplozije, spodnja in zgornja eksplozijska meja posameznih plinov
· produkti popolnega in nepopolnega zgorevanja, zastrupitve, koncentracije
· ravnanje in postopki v primeru nezgod pri delu
ČASOVNI OKVIR USPOSABLJANJA
7.45-8.00 sprejem in registracija slušateljev
8.00-13.00 trajanje usposabljanja
10.30 –11.00 odmor
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KOTIZACIJA IN PLAČILO:

Kotizacija na udeleženca znaša 82,00 EUR. V ceno ni vključen DDV. V ceno so vključena
predavanja, gradivo ter postrežba med odmorom.
Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka seminarja na poslovni račun zavoda:
- IBAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-88798

ODJAVA:

V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne stroške v
višini 50% kotizacije.
Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno kotizacijo.
KONTAKTNA OSEBA:

Jana Cigula T 01 585 51 28

M 041 616 901

F 01 585 51 80

mail: jana.cigula@zvd.si
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PRIJAVNICA - Usposabljanje iz VZD ter VPP – VARNO DELO S PLINI
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