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Vabimo vas na osnovni tečaj usposabljanja s področja varnega dela oziroma ravnanja z nevarnimi 
kemikalijami 

 

VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI 
Vsebina tečaja je oblikovana na podlagi dolgoletnih izkušenj, ki smo jih pridobili pri organizaciji usposabljanj s 
področja kemijske zakonodaje, oziroma varnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami. 
Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z nevarnimi kemikalijami in potrebujejo 
osnovna znanja s tega področja, predvsem pa veliko praktičnih primerov in napotkov ter dobrih praks. 
Udeleženci usposabljanja si bodo na podlagi novo pridobljenih znanj zagotovili varnejše delo tako zase kot tudi 
za svoje sodelavce. Tečaj je namenjen vsem, ki pri svojem delu na kakršen koli način delajo in ravnajo z 
nevarnimi kemikalijami: 
- delavci v proizvodnih procesih 
- zaposleni v kemijskih laboratorijih (podjetja, raziskovalni laboratoriji, osnovne in srednje šole, fakultete, bolnice 
in zdravstveni domovi, lekarne) 
- operaterji v komunalnih podjetjih 
- trgovci, ki rokujejo s kemikalijami 
- delavci, ki čistijo objekte in pri tem uporabljajo profesionalna čistila 
- delavci v pralnicah in čistilnicah, ki pri delu uporabljajo profesionalna pralna sredstva 
- bazenski mojstri v kopališčih 
- ter vsi, ki se srečujejo pri svojem delu z nevarnimi kemikalijami in bi želeli svoje znanje izpopolniti ter izmenjati 
izkušnje 
 
 

Tečaj bo potekal v SREDO 05. OKTOBRA 2022 od 13. do 15. ure 
tečaj bo potekal preko interneta / ZOOM program 

 

 
 

PROGRAM TEČAJA: 
- vsebina »Zakona o kemikalijah« 
- vrste nevarnih kemikalij 
- razvrščanje, pakiranje in označevanje -  GHS poenoten sistem 
- varnostni list – vsebina, primeri in praktična uporaba VL 
- uredba REACH in prepovedi 
- skladiščenje nevarnih kemikalij po predpisanih razredih 
- oznake - piktogrami, previdnostni stavki in stavki o nevarnosti 
- etiketa na embalaži nevarnih kemikalij 
- napotila uporabnikom 
- navodila za varno delo s kemikalijami 
- ukrepi za varnejše delo s kemikalijami – organizacijski, tehnično varnostni in individualni ukrepi 
- varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 
- vzroki za nesreče s kemikalijami 
- praktični primeri in napotki ter dobre prakse 
 
PROGRAM VODI: 
predavatelj, mag. Zoran Bučalič, dipl.varn.inž., iz Ministrstva za zdravje, Urad RS za kemikalije 
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KOTIZACIJA IN PLAČILO:  
 
Kotizacija znaša 61,00 EUR z DDV. V ceno je vključena organizacija in izvedba izobraževanja, pisno gradivo,  
ter izdaja potrdila o opravljenem usposabljanju.  
Tečaj bo potekal preko interneta / ZOOM program zato je kotizacija – 25%. 
 
 
Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka posveta na poslovni račun zavoda:  
02924-0013679128 s sklicem na številko 23000-9999-127786 
  
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—VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI           OKTOBER 2022 

Točen naziv podjetja:                                                                                                                 ID za DDV: 

Točen naslov podjetja: 

Priimek in ime udeleženca ter izobrazba: 

Delovno mesto:                                                                                               

E-mail:                                                                                          Telefon: 

Datum:                                                                                                                                    Podpis: 

 


