Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• po faxu: 02 252 40 92
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

NAROČILNICA
7704/1/844404

Da, prijavljam se na: STROKOVNJAK ZA RAVNANJE S KEMIKALIJAMI
Cena: 1.190,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti:
• drugi udeleženec 10 % popusta
• tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.
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Splošni pogoji
Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam
kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si
pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v
obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite
več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in
njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin.nodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred
izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa
udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v
celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na
vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom
novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru
preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo
vaših podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih
ponuja Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za
potrebe neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos
osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na
podlagi analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

STROKOVNJAK ZA RAVNANJE S KEMIKALIJAMI
Vsebina:
Kot strokovnjak za ravnanje s kemikalijami boste:
poznali in razumeli zakonodajne zahteve in novosti, ki veljajo za vaše kemikalije (snovi in zmesi);
kemikalije pravilno registrirali, jih označili ter pravilno izpolnili varnostne liste;
razpolagali z ustreznimi listinami, znali preveriti njihovo vsebino ter kemikalije pravilno skladiščili.

['REACH, RAZVRŠČANJE KEMIKALIJ, VARNOSTNI LIST']
Kaj so kemikalije?
Snovi, zmesi, izdelki
Splošen pregled predpisov
Prepoznavanje in kategorizacija kemikalij (kozmetični proizvodi, biocidi, ﬁtofarmacevtski proizvodi, medicinski proizvodi, zdravila, detergenti)
Orodja strokovnjaka za ravnanje s kemikalijami
Razvrščanje in označevanje kemikalij
Opredelitev dajanja v promet
Razvrščanje kemikalij po “starem” in po “novem” sistemu
Ravnanje in postopki v primeru nezgod pri delu z nevarnimi kemikalijami
Elementi označevanja
Zahteve za etikete
Primerjava starega in novega Sistema
Spremembe CLP
REACH
Naloge REACH
Zakaj REACH
Zavezanci,
Registracija
Pozna pred-registracija
Kaj je potrebno registrirati?
Kategorizacija snovi po REACH
Izjeme
Povezava REACH z odpadki
Potek registracije
Obveščanje po dobavni verigi
Ocena kemijske varnosti
Scenariji izpostavljenosti
Dolžnosti posameznih akterjev po REACH
Prepovedi in omejitve
Primeri iz prakse
Varnostni list
Opredelitev varnostnega lista
Podatki v varnostnem listu
Odgovornost za varnostni list
Posodabljanje varnostnih listov
Vodenje evidence in hramba dokumentacije
Zagotovitev varnostnega lista (dostava, jezik ...)
DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

['PRIROČNIK PREJMETE NA PRVI DELAVNICI, DOSTOP DO DIGITALNE OBLIKE PA PO ELEKTRONSKI POŠTI']
Nevarne snovi
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o kemikalijah, Zakon o varstvu okolja
REACH (Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij)
GHS (globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij)
CLP (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi)
Razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij, informacije na etiketah
Varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami
Splošni varnostni ukrepi za posamezno vrsto nevarnih snovi
Zakon o kemikalijah in dolžnosti delodajalca

Skladiščenje nevarnih snovi
Varno delo v laboratoriju …
Nezgode pri delu
Navodila za ravnanje ob nezgodah pri delu
Prijava nezgode – poškodbe pri delu
Obravnava nezgod pri delu
Obvestila inšpekciji za delo
Regresni zahtevki, odškodninska odgovornost delodajalca zaradi nezgod pri delu, odškodninska odgovornost delodajalcev v sodni praksi
Nevarna stvar in nevarna dejavnost v sodni praksi
Kazenska odgovornost delodajalcev zaradi kršitve predpisov o varstvu pri delu …
Usposabljanje strokovnih delavcev
Požarna varnost (nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije, preventivni ukrepi, izvajanje ukrepov varstva pred požarom, oprema za varstvo pred
požarom, obveščanje o požaru …)
Gradnja in večja vzdrževalna dela
Vzpostavitev sistema varnosti in zdravja pri delu (komentar Zakona o varnosti in zdravju pri delu,standard OHSAS 18001, promocija zdravja na
delovnem mestu, ko nas obišče inšpektor za varnost in zdravje pri delu ...
Delovna mesta in delovno okolje (oblikovanje delovnih mest, ergonomija v praksi, standardi, pravni normativi, ekologija dela, varnostni znaki,
obveznosti delodajalca, prilagoditev prostorov …)
Delovna oprema (obveznosti proizvajalca in delodajalca, varnost strojev, oznaka CE, ocena tveganja …)
Sredstva in oprema za osebno varnost
Medicina dela (naloge pooblaščenega zdravnika in delodajalca, prva pomoč, zastrupitev z nevarnimi snovmi, alkohol in prepovedane droge, zdravila in
varnost …)

['E-GRADIVO PREJMETE PO ELEKTRONSKI POŠTI']
Kontrolnik obveznih ukrepov za proizvajalce kemikalij
Kontrolnik obveznih ukrepov za uvoznike kemikalij
Kontrolnik obveznih ukrepov za distributerje in nadaljnje uporabnike kemikalij
Kontrolnik za prevoznike kemikalij
Kontrolnik za izvoznike kemikalij

['PROMET S KEMIKALIJAMI IN SKLADIŠČENJE']
Dovoljenja in poročanje
Vrste dovoljenj in zavezanci
Izvzete dejavnosti
(S)poročanje podatkov o kemikalijah
Izjeme od (s)poročanja
Delo z Informacijskim sistemom za kemikalije (ISK)
Pogoji za promet
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti
Pogoji
Naloge svetovalca za kemikalije
Stroški
Nadaljnje aktivnosti
Predstavitev konkretnega primera
Posebni pogoji
Omejitve za trgovine z živili
Vodenje evidence kupcev
Obveščanje uporabnikov
Pregled omejitev glede na nevarnost kemikalij
Skladiščenje
11 ključnih zahtev pri skladiščenju kemikalij
Oprema skladišča
Ločeno skladiščenje kemikalij
Razredi skladiščenja
Postopek uvrščanja v razrede
Pravila za skupno skladiščenje kemikalij
DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

['IZVOZ IN PREVOZ KEMIKALIJ']
Izvoz kemikalij
PIC kemikalije/izdelki
Predhodne sestavine za prepovedane droge
Prevoz nevarnega blaga
Pregled predpisov o prevozu nevarnega blaga
Bistvene novosti, ki jih prinašata ADR 2015 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga

Usposabljanje zaposlenih za delovni proces prevoza nevarnega blaga
Nevarno blago
Vrste nevarnega blaga
Pregled posameznih razredov
Embalažne skupine
Seznam nevarnega blaga
Udeleženci pri prevozu in njihove dolžnosti
Naloge varnostnega svetovalca
Varnostni načrt
Embalaža in tovorek
Označevanje blaga
Spremljajoča dokumentacija
Pisna navodila za ukrepanje ob nesreči
Vozila: oprema in označevanje
Izjeme in olajšave pri prevozu nevarnega blaga
Nadzor nad prevozom nevarnega blaga
Primeri iz prakse
DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

['PREVERJANJE ZNANJA IN PREJEM CERTIFIKATA STROKOVNJAK ZA RAVNANJE S KEMIKALIJAMI']
Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti)
Prejem certiﬁkata Strokovnjak za ravnanje s kemikalijami

