
 

 
 

 
 

WWEEBBIINNAARR  ZZAA  SSTTRROOKKOOVVNNEE  DDEELLAAVVCCEE  NNAA  PPOODDRROOČČJJUU  VVAARRNNOOSSTTII  IINN  ZZDDRRAAVVJJAA  PPRRII  

DDEELLUU::  PPRRIIKKRRIITTEE  NNEEVVAARRNNOOSSTTII  NNAA  DDEELLOOVVNNIIHH  MMEESSTTIIHH  ––  99  ttooččkk    
 

 

  
2211..  1122..  22002200  oodd  99..0000  ddoo  1133..3300  uurree    

  
WEBINAR JE NAMENJEN :  
 

• Strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu  

• Vodstvenim in vodilnim delavcem v podjetju  

• Varnostnim inženirjem v podjetju  
 
Program je v skladu  s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja 
pri delu (Ur. list RS, 78/19, 164/20).  

 
PROGRAM WEBINARJA: 
 
Pondeljek, 21. 12. 2020 od 9.00 do 13.30  
 
Od 9.00 do 10.30 
Meritve prahu na delovnem mestu  

• Meritve prahu na delovnem mestu  

• Postopki za evalvacijo meritev prahu na delovnem mestu  

• Pridobivanje podatkov o presežnih vrednostih prahu na delovnem mestu  

• Uporaba osebne varovalne opreme  

• Pojav novih nevarnih kemikalij  

• Težave pri pridobivanju podatkov  

• Zagotavljanje varnosti pri izvajanju meritev  

• Razprava – razgovor s slušatelji  
Predavatelj: mag. Igor Ivanovski, univ. dipl. inž. kem.  
Od 10.30 do 12.00 
Varnostni ukrepi pri skladiščenju in prevozu nevarnih kemikalij  

• Zahteve za skladiščenje nevarnih kemikalij  

• Dovoljeno skupno skladiščenje  

• Dovoljene količine uskladiščenih kemikalij  

• Tveganja pri transportnih manipulacijah nevarnih kemikalij  

• Pregledovanje in vzdrževanje skladiščnih regalov  

• Posebne zahteve za skladiščenje posebno nevarnih kemikalij  

• Ukrepi v primeru poškodovanja embalaže  

• Zahteve za embalažo v v katero so polnjene nevarne kemikalije  

• Embalaža za večkratno uporabo (pregledi in preizkušanje) 

• Odpadna prazna embalaža (nevaren odpadek?) 



• Skladiščenje ostankov nevarnih kemikaliij  

• Osebna varovalna oprema pri uporabi nevrnih kemikalij  

• Razprava – razgovor s slušatelji  
Predavatelj: Anton Kunstek, prof.  
Od 12.00 do 13.30 
Pregledi delovne opreme  

• Vrste delovne opreme 

• Roki za preglede delovne opreme  

• Praktične smernice pri pregledovanju delovne opreme »ček liste« 

• Odprava pomanjkljivosti  

• Ponovni pregledi  

• Primeri ugotovljenih napak  

• Listine  

• Dokomentiranje pregledov delovne opreme  

• Pregled delovne opreme; primer viličar  

• Razprava – razgovor s slušatelji  
Predavatelj: Damijan Sagadin, dipl. inž. el.  
 

Udeleženci webinarja bodo prejli potrdilo v skadlu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in 
usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur.list RS, št. 87/19, 164/20) – 9 TOČK  

 
KOTIZACIJA USPOSABLJANJA: 
 

• znaša 90€ + ddv, 109,80 z vključenim DDV – jem.  
 
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'': ''WEBINAR VPD''. Dokazilo o plačilu izobraževanja pošljite po faksu 
02/ 421 60 60, ali na e mail cis@ivd.si . Za sklic uporabite številko 99.  
 
V kotizacijo je vključena organizacija, izvedba izobraževanja in izdaja potrdila. 
 
INFORMACIJE: 
IVD MARIBOR, Majda Hajnc, telefon 02/ 421 60  50, faks 02/ 421 60 60, cis@ivd.si   

 
LOKACIJA WEBINARJA: 
Webinar bo potekal na IVD Maribor, preko aplikacije Teams, udeleženci bodo 3 dni pred pričetkom na e mail 
prejeli povezavo za dostop do webinarja . 
 

PRIJAVNICA NA WEBINAR: PRIKRITE NEVARNOSTI NA DELOVNIH MESTIH  
 
Ime in priimek udeleženca: 
 
E MAIL (za povezavo do webinarja):  
 
 
Podjetje (naziv): 
 
 
Podatki podjetja (naslov, telefonska številka): 
 
 
 
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! 
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