USPOSABLJANJE ZA VARNO IN ZDRAVO UPRAVLJANJE
Z VILIČARJI TER VARSTVO PRED POŽAROM

TERMIN: 23. 8. 2019 in 26. 8. 2019
USPOSABLJANJE JE NAMENJENO :
•

VOZNIKOM VILIČARJEV (začetno in obnovitveno usposabljanje)

Program je v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/11) in v zvezi z 20. členom Zakona o varstvu
pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07, 9/11) in na podlagi določil Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.
l. RS, št. 101/04). Tečaj izvajamo vsak mesec!

PROGRAM USPOSABLJANJA:
Petek, 23. avgust 2019
začetno in obnovitveno usposabljanje
OD 8.00 DO 13.00
• osnove varnosti in zdravja pri delu
• tehnično varstvo s poudarkom na delih z viličarjem
• človek v notranjem transportu
• osnove mehanike in hidravlike
• transportna naprava – viličar
• vrste viličarjev
• obremenitev, nosilnost, stabilnost viličarja, zagozde
• napotki za varen in ekonomičen transport z viličarjem
• varnostna določila in navodila
• varstvo pred požarom
• obveznosti voznika viličarja
• vzdrževanje viličarja
• odgovornost voznika viličarja
• ogled 15. minutnega filma – Varno delo z viličarjem
• diskusija po filmu – pravilno – nepravilno
• teoretični preizkus znanja
Predavatelj: Boštjan Ivančič, univ. dipl. prav., inž.
OD 13.00 DO 14.00
OBNOVITVENI KANDIDATI: praktične vožnje z izpiti

Ponedeljek, 26. avgust 2019
začetno usposabljanje
OD 9.00
• obnovitev najvažnejših navodil za voznika viličarja
• dogovori o poteku praktičnega usposablajnja
• individualna obravnava pri izvajanju praktičnega usposabljanja kandidata pri vožnji z viličarjem
• napotki pred delom z viličarjem; vizualni pregled viličarja, preizkus komand viličarja, preizkus
zavornega mehanizma, ipd.
• vožnja kandidata z viličarjem po poligonu; vožnja, vožnja po poligonu – zavijanje, vožnja viličarja z
bremenom, dvigovanje bremena (palet), odlaganje bremena (palet), uravnoteženost tovora, ipd.
• testna praktična vožnja kandidata z viličarjem
• izpolnitev zapisnika o izvedbi praktičnega preizkusa
Predavatelj: Boštjan Ivančič, univ. dipl. prav., inž.
V kolikor predavatelj oceni, da kanidat potrebuje še dodatne praktične vaje se termini določijo na vajah.
Kandidatu so dodeljeni dodatni termini pod vodstvom inštruktorja varne vožnje z viličarjem na poligonu IVD –
ja.
Po končanem usposabljanju in preizkusu znanja prejmejo udeleženci ustrezno potrdilo za varno in zdravo
upravljanje z viličarji ter varstvo pred požarom. Na željo kanidata se lahko izdela potrdilo s sliko. Sliko lahko
kandidat prinese s seboj, pošlje po e mailu oz. se slika na sedežu našega podjetja.
KOTIZACIJA USPOSABLJANJA:
• začetnega usposabljanja za varno delo z viličarji na udeleženca znaša 213,50 €
• obnovitvenega usposabljanja za varno delo z viličarji na udeleženca znaša znaša 122,00 €.
Kotizacijo je potrebno do začetka seminarja nakazati na transakcijski račun IVD Maribor, Valvasorjeva ulica 73,
2000 Maribor št. 30000-0000828125 pri Sberbank d.d. Na nakaznico napišite: ime in priimek udeleženca,
delovno organizacijo in ''namen nakazila'': ''Upravljalci VILIČARJEV''. Dokazilo o plačilu izobraževanja pošljite po
faksu 02/ 421 60 60, ali pa ga predložite ob začetku seminarja. Za sklic uporabite številko 99. V kotizacijo je
vključena organizacija, izvedba izobraževanja, pisno gradivo, pisni in praktični preizkus in DDV.
INFORMACIJE:
IVD MARIBOR, Majda Hajnc, telefon 02/ 421 60 50, faks 02/ 421 60 60, cis@ivd.si
LOKACIJA USPOSABLAJNJA:
IVD MARIBOR, VALVASORJEVA ULICA 73, 2000 MARIBOR (STUDENCI)– III. NADSTROPJE.

PRIJAVNICA NA USPOSABLJANJE ZA VARNO IN ZDRAVO DELO Z VILIČARJI
Ime in priimek udeleženca:

Prijavljam se na:

TERMIN 23. in 26. 8. 2019

Podjetje (naziv):

Podatki podjetja (naslov, telefonska številka, e mail):

Odgovorna oseba (podpis):

Žig:

Datum:

Izjavljam, da se strinjam z obdelavo (hrambo) navedenih osebnih podatkov za namene obveščanja in izdaje potrdil.
Seznanjen sem, da lahko svojo pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in ugovora obdelave osebnih podatkov,
kadarkoli uveljavim preko naslova e-pošte info@ivd.si!

