USPOSABLJANJE IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVO PRED
POŽAROM ZA DELAVCE V PLINSKI TEHNIKI

TERMIN: 3. 11. 2021
USPOSABLJANJE JE NAMENJENO :
•
•
•
•

za delavce, ki opravljajo dela in delajo na napravah na zemeljski plin v plinskih trošilih in kurjavah
za delavce, ki opravljajo dela in delajo na napravah na utekočinjen naftni plin v plinskih trošilih in
kurjavah,
za delavce, ki opravljajo dela in delajo na napravah na zemeljski plin in utekočinjen naftni plin v
plinskih trošilih in kurjavah,
za delavce, ki opravljajo dela s tehničnimi in drugimi plini

Usposabljanje izvedemo v skladu z določili 19. in 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11), 20.
člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št.71/93, 3/07, 9/11) in 5. členom Zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih
tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Ur. l. RS, št. 18/77).

PROGRAM USPOSABLJANJA
Sreda, 3. 11. 2021
OD 8.00 DO 12.00
• splošno o uporabi zemeljskega plina in UNP
• fizikalno kemijske lastnosti zemeljskega plina in UNP
• sestava, eksplozivnost, izgorevanje kot vir toplotne energije
• zdravstveno varstvo
• iz fizikalno – kemijskih lastnosti izhajajoči ukrepi za varno uporabo zemeljskega plina in UNP
• požarno varnostna preventiva pri uporabi zemeljskega plina in UNP ter ukrepi pri požaru
• skladiščenje in transport
• plinske kotlovnice, opis kotlovnice kot objekta za proizvodnjo toplote s poudarkom na pojmu »plinska
kurjava« in obnova fizikalno tehničnih pojmov
• varnostni ukrepi
• preverjanje, pregledi in kontrole
• preizkus znanja

Po končanem usposabljanju in preizkusu znanja prejmejo udeleženci ustrezno potrdilo za varno in zdravo delo s
plini ter varstvo pred požarom.
KOTIZACIJA USPOSABLJANJA:
•

za varno delo s plini ter varstvo pred požarmo na udeleženca znaša 107,00€.

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'': ''varno delo s plini''. 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 – 3. nadstropje.

PRIJAVNICA NA USPOSABLJANJE ZA VARNO IN ZDRAVO DELO S PLINI TER VARSTVO PRED
POŽAROM
Ime in priimek udeleženca:
MOBILNA ŠTEVILKA UDELEŽENCE (za morebitno obveščanje):

Prijavljam se na termin:

- 3. 11. 2021

Podjetje (naziv):

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

Odgovorna oseba (podpis):

Žig:

Datum:

Prijave so obvezne!

DODATNA NAVODILA ZA USPOSABLJANJE
Vse naše slušatelje obveščamo, da bomo pri usposabljanjih dosledno upoštevali:
priporočeno razdaljo med slušatelji,
obvezno razkuževanje rok pri vstopu,
obvezno redno razkuževanje miz in stolov,
redno prezračevanje prostorov,
uporaba zaščitne maske,
ter ostala navodila po odloku vlade RS.
V kolikor bi se stanje z bolezijo COVID-19 spremenilo si pridružujemo pravico do spremembe terminov. Usposabljanja se
lahko udeležijo kandidati v skladu z veljavnimi predpisi za zagotavljanje preprečevanja širjenja okužb s COVID-19 v času
izvajanja seminarja. V kolikor usposabljanja ne bo mogoče izvesti v fizični obliki se bo organiziralo v obliki webinarja.
Praktična usposabljanja bodo potekala individualno. O morebitni spremembi bo kandidat obveščen s sms sporočilom.
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!

