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USPOSABLJANJE IZ PREDPISOV, KI UREJAJO PROIZVODNJO IN SKLADIŠČENJE KEMIKALIJ 
TER PROMET Z NJIMI 

 

SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE 
 
V skladu s 45. a členom Zakona o kemikalijah (ZKem-B, Uradni list RS, št. 16 /2008 z dne 15.02.2008) in 
Pravilnikom o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter 
promet z njimi (Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25.05.2010) izvajamo tečaje in preizkuse znanja iz predpisov, ki 
urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi. 
  
V 45.a členu zakon določa, da vse  pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, 
skladiščenje oziroma promet iz 44. člena zakona, določijo enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj 
visoko strokovno izobrazbo kemijske (vključno z varnostni inženirji), farmacevtske ali agronomske smeri, ter z 
opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet 
z njimi. 
 

 

PONEDELJEK 30. in TOREK 31. MAJ 2022 s pričetkom ob 9. uri 
Izpiti: 13. JUNIJ 2022  

tečaj bo potekal preko interneta / ZOOM program 
 

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO TUDI VSEM TISTIM, KI IMAJO ŽE OPRAVLJEN 
PREIZKUS ZNANJA IN SE ŽELIJO SEZNANITI Z NOVOSTMI IN SPREMEMBAMI! 
 
PONEDELJEK    
8.30—9.00 Sprejem in registracija udeležencev 
9.00—15.00 Predavanja z vmesnimi odmori 
TOREK 
9.00—15.00 Predavanja z vmesnimi odmori 

 
PROGRAM TEČAJA: 
- Zakon o kemikalijah 

- Pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami ter vloga in naloge svetovalca za kemikalije 

- Skladiščenje nevarnih kemikalij 

- REACH – splošno, registracija ter poročilo o kemijski varnosti 

- REACH – prepovedi in omejitve uporabe in dajanja v promet ter avtorizacija 

- Razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pripravkov ter varnosti list 

- Sporočanje podatkov za kemikalije 

- Biocidni proizvodi 
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- Obstojna organska onesnaževala (POP's) 

- Postopek soglasja po predhodnem obveščanju (PIC) 

- Predhodne sestavine za prepovedane droge 

- Strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje 

- Inšpekcijski nadzor 

 
 KOTIZACIJA IN PLAČILO:  
 
Kotizacija znaša 396,00 EUR z DDV. V ceno je vključena organizacija in izvedba izobraževanja, pisno gradivo, 
ustni preizkus znanja, izdaja potrdila o opravljenem usposabljanju. Kotizacija brez opravljanja ustnega 
preizkusa znanja znaša 277,00 EUR z DDV. Tečaj bo potekal preko interneta / ZOOM program zato je 
kotizacija – 20%. 
 
 
Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka posveta na poslovni račun zavoda:  
02924-0013679128 s sklicem na številko 23000-9999-126236 
  
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. 
  
Jana Cigula;    T 01 58 55 102; M 041 616 901; e-mail: jana.cigula@zvd.si  
  
 
 
 
                                     PRIJAVNICA—SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE           MAJ 2022 

Točen naziv podjetja:                                                                                                                 ID za DDV: 

Točen naslov podjetja: 

Priimek in ime udeleženca ter izobrazba: 

Delovno mesto:                                                                                              Datum in kraj rojstva: 

E-mail:                                                                                          Telefon: 

Datum:                                                                                                                                    Podpis: 

 


