PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 85/20) določa program strokovnega
izpita iz varnosti in zdravja pri delu za strokovne delavce in delodajalce, ki sami prevzamejo opravljanje strokovnih nalog
varnosti pri delu, postopek prijave k strokovnemu izpitu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek opravljanja
strokovnega izpita, izdajanje potrdil o strokovnem izpitu, stroške strokovnega izpita in izpitne komisije, vodenje evidence o
strokovnih izpitih ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita.

LOKACIJA:
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana - Polje
TERMIN:
25. DO 27. MAJ 2022;
IZPIT: 21. IN 22. JUNIJ 2022
KOTIZACIJA: Kotizacija na udeleženca znaša 650 € z DDV. V ceno so vključena predavanja, gradivo ter
postrežba med odmori
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 23000-9999-125936
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.

KONTAKT:

Jana Cigula T 01 58 55 102 – direktna, M 041 616 901, e-pošta: jana.cigula@zvd.si

DATUM, URA
1. dan
8.30 – 9.00
9.00 – 14.30

11.00 – 11.30
odmor

PROGRAM

SPREJEM IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
PRAVNA UREDITEV PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu- temeljna načela, pojmi, obveznosti delodajalca, izjava o varnosti
z oceno tveganja, prva pomoč, varstvo pred požarom, nevarnost za nasilje tretjih oseb, nasilje,
trpinčenje, nadlegovanje, psihosocialno tveganje, predhodno varstvo, uporaba nevarnih snovi, resna,
neposredna in neizogibna nevarnost, strokovni delavec za varnost pri delu, delodajalec kot strokovni
delavec, promocija zdravja na delovnem mestu, medicina dela, zdravstveni pregledi delavcev,
obveščanje in seznanjanje delavcev, usposabljanje delavcev, pisni sporazum na skupnih deloviščih,
obvestila in prijave inšpekciji, sodelovanje delavcev pri upravljanju, pravice in dolžnosti delavcev,
dolžnosti samozaposlenih oseb, dokumentacija, svet za varnost in zdravje pri delu, dovoljenje za
opravljanje strokovnih nalog, nadzor (pooblastila in ukrepi inšpektorjev za delo)
2. Podzakonski akti s področja varnosti in zdravja pri delu (delovna mesta, gradbišča, delovna oprema,
osebna varovalna oprema, nevarne snovi, fizikalni dejavniki, prva pomoč, preventivni zdravstveni
pregledi delavcev, ročno premeščanje bremen, varnostni znaki, električni tok)
OCENJEVANJE TVEGANJA IN IZJAVA O VARNOSTI
1. Namen ocenjevanja tveganja za varnost in zdravje pri delu in kaj je tveganje
2. Podatki o delovnih mestih, delovnih aktivnostih delavcev, podatki o poškodbah pri delu, poklicnih
boleznih in boleznih povezanih z delom, opredelitev odgovornosti
3. Identifikacija oziroma odkrivanje nevarnosti in ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen
identificiranim nevarnostim
4. Ocena tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni
oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic, opredelitev verjetnosti nastanka nezgod
pri delu in opredelitev resnosti posledic nezgode pri delu
5. Odločitev o sprejemljivosti tveganja, o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja,
določitev odgovornosti in rokov za izvajanje ukrepov, načrt in postopki za izvedbo ukrepov v primerih
neposredne nevarnosti
6. Revizija ocene tveganja
7. Vloga medicine dela pri ocenjevanju tveganja
8. Objava, posredovanje in vpogled v izjavo o varnosti z oceno tveganja
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TEORETIČNO IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJA DELAVCEV ZA VARNO DELO
1. Namen in cilji usposabljanja za varno delo
2. Način prilagajanja programa posebnostim delovnih mest pri naročniku
3. Način sodelovanja z naročnikom pri izdelavi konkretnih programov usposabljanja
4. Metode in oblike izvajanja teoretičnega in praktičnega usposabljanja
5. Način in merila za ugotavljanje usposobljenosti za varno delo ter vsebina programa teoretičnega
usposabljanja za varno delo
6. Usposabljanje za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih iz ocene tveganja izhaja večja
nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so
nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše
Način in oblika dokumentiranja izvedenega
2. dan
9.00 – 11.00
11.00 – 11.30
odmor
11.30 – 13.30

3. dan
9.00 – 11.30

11.30 – 12.00
odmor
12.00 – 14.00

OBDOBNE PREISKAVE ŠKODLJIVOSTI V DELOVNEM OKOLJU
 predpisi in standardi, ki so podlaga za izvedbo obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju
 način pridobivanja vhodnih podatkov za izvedbo obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju;
izvedba obdobnih preiskav
 tehnična oprema, ki je potrebna za izvedbo obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju;
 vsebina zapisnikov in poročil;
OBDOBNE PREISKAVE ŠKODLJIVOSTI V DELOVNEM OKOLJU
1. način pridobivanja vhodnih podatkov za izvedbo obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju in
izvedba
2. postopki, ki se uporabljajo pri obdobnih preiskavah posameznih parametrov delovnega okolja
3. tehnična oprema, ki je potrebna za izvedbo obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju
4. vsebina zapisnikov in poročil
5. predpisi in standardi, ki so podlaga za izvedbo obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju.
OBDOBNI PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME
1. način pridobivanja vhodnih podatkov za izvedbo obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme
2. varnost proizvodov
3. izvedba obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme
4. postopki, ki se uporabljajo pri obdobnih pregledih in preizkusih delovne opreme
5. tehnična oprema, ki je potrebna za izvedbo obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme
6. vsebina zapisnika in potrdila
7. predpisi in standardi, ki so podlaga za izvedbo obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme.

ZAHTEVE DRUGIH PREDPISOV, KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU:
pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, poklicne bolezni in bolezni povezane z delom,
pravice iz invalidskega zavarovanja, varstvo nekaterih kategorij delavcev, delovni čas, odmori, počitki

*Vrstni red predavanj se lahko spremeni
PRIJAVNICA – PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA STROKOVNI IZPIT IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU MAJ 2022
Naziv in naslov podjetja:
Priimek in ime udeleženca ter izobrazba:
Delovno mesto:
E-mail:
Datum:

Telefon:
Podpis:

