OBVLADOVANJE TVEGANJ PRI POSEBNO NEVARNIH DELIH
SEMINAR ZA STROKOVNE DELAVCE ZA VARNO DELO TER KOORDINATORJE ZA VARNO DELO NA GRADBIŠČIH
Vljudno vabljeni na strokovni seminar, kjer boste:
- seznanjenimi s primeri iz prakse na področju varstva pri delu,
- kjer bodo predavatelji skušali naj$ rešitev za vaše težave,
- kjer boste lahko navezali s$ke z ostalimi udeleženci seminarja,
- domov odnesli nova znanja, predloge, pobude, ideje…..
Kdaj: PETEK 11. 10. 2019
Kje: HOTEL MERCUR City Center, ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor (bivši hotel Piramida)
8.30 do 9.00 Registracija udeležencev
9.00 do 10.00
Posebno nevarna dela na gradbiščih
·
Predstavitev posebno nevarnih del na gradbiščih
·
Nevarna dela na gradbiščih na različnih nivojih dela; vzdrževalna dela, gradbena dela, zaključna dela ipd.
·
Osebna varovalna oprema na gradbiščih
·
Predpisi v zvezi z osebno varovalno opremo
·
Vzdrževanje osebne varovalne opreme in zamenjava osebne varovalne opreme
·
Zahteve za osebno varovalno opremo
·
Delovna oprema na gradbiščih
·
Zahteve za uporabo delovne opreme na gradbiščih
10.00 do 11. 15
Zdravstvene zahteve za delavce, ki delajo na posebno nevarnih delih
·
Pogled medicine dela na obseg in kvaliteto zdravniških pregledov
·
Odkrivanje in razvrščanje novih nevarnih snovi za zdravje
·
Pojavnost silikoze
11.15 do 11.45 ODMOR
11.45 do 12.30
Ocenjevenje tveganj za posebno nevarna dela
· Naloge naročnika pri pridobivanju vhodnih podatkov za ocenjevanje tveganj
· Register tveganj kot pripomoček pri deﬁniranju in določanju ukrepov za varno delo
· Primer dobre prakse
12.30 do 13.15
Meritve koncentracij nevarnih snovi na delovnem mestu
· Izvajanje meritev
· Metode meritev
· Priprava načrta meritev
· Validacija rezultatov meritev
13.15 do 14.15
Električne napeljave na gradbiščih
· Najpogostejše napake pri izvedbi električnih napeljav na gradbiščih
· Primeri dobre / slabe prakse pri izvedbi električnih napeljav na gradbiščih
14.15 Kosilo
Z vami bodo: Boštjan Ivančič, mag. Janko Pahič, dr. Peter Trop in mag. Dejan Senekovič.

Udeleženci naših seminarjev so povedali:
» Seminarjev za varno delo se udeležujem vsaj enkrat letno, ker se lahko povežem z ostalimi udeleženci, pridobim kakšen
predlog ali rešitev.«
Andrej, Maribor
» Redno spremljam problema#ko varstva pri delu saj se vedno srečujemo z novimi problemi. Takšni seminarji mi
pomagajo reši# kakšno dilemo ali vprašanje v podjetu. »
Saša, Celje
»Vedno izvem kaj novega, kar mi pomaga pri nadaljnem delu!«
Damijan, Fram
Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdilo v skladu s 3. odstavkom 25. člena pravilnika o programu in načinu
usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 31/08
in potrdilo za strokovne delavce varnos& in zdravja pri delu v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem
izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnos& in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 109/11)

Kotizacija na udeleženca znaša 159 evrov + DDV in jo 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'' - Obvladovanje tveganj pri posebno nevarnih delih.
Dokazilo o plačilu izobraževanja pošljite po faksu 02/ 421 60 60, ali pa ga predložite ob začetku seminarja.
V kotizacijo je vključena organizacija, izvedba izobraževanja, pisno gradivo, postrežba med odmori in kosilo. Pri prijavi 2
ali več udeležencev iz istega podjetja je - 10% popusta.
Informacije : IVD MARIBOR, Majda Hajnc, telefon 02/ 421 60 50, faks 02/ 421 60 60, E POŠTA cis@ivd.si !
Prijavnico pošljite na naš naslov: IVD MARIBOR, Valvasorjeva 73, 2000 Maribor ali na cis@ivd.si.

PRIJAVNICA za seminar:
OBVLADOVANJE TVEGANJ PRI POSEBNO NEVARNIH DELIH
Ime in priimek udeleženca: ..................................................................................................................
Podjetje (točen naziv in naslov) ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Delovno mesto: ....................................................................................................................................
Elektronska pošta: .....................................................................Telefon: .............................................
Podpis:

Žig:

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!
IVD MARIBOR si pridržuje pravico do spremembe programa v primeru izrednih dogodkov.

Datum:

