Akademija znanja in publicistike

Vljudno Vas vabimo na delavnico z naslovom
PODVODNA DELA S STRANI POKLICNIH POTAPLJAČEV
v sredo, 21.11.2018
KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica), vhod 9 - Severna tribuna
PROGRAM DELAVNICE
Sprejem udeležencev
Od 9:00 do 9:45

od 8:45 do 09:00

PREDAVATELJICA: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o.

Predpisi na področju podvodnih del s potapljači:
-

-

pravni red v RS na področju potapljanja
pravni red za poklicne potapljače
zakonodaja varnosti in zdravja pri delu za izvajanje podvodnih del s potapljanjem
predpisi v tujini

Od 09:45 do 11:15

PREDAVATELJICA: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o.

Organizacija varnosti in zdravja pri delu pri izvajanju podvodnih del na skupnem delovišču:
-

-

vodja potopa in potapljaške skupine
pisni sporazum na skupnih deloviščih
strokovni delavec za VZD
koordinator za varnost pri delu v fazi izvedbe projekta
odgovorne osebe po GZ
odgovornosti, naloge in pooblastila imenovanih odgovornih oseb na delovišču
ukrepanje v primeru kršitev
civilna in kazenska odgovornost

Od 11:15 do 12:30

PREDAVATELJICA: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o.

Obvezna dokumentacija za izvajanje podvodnih del:
-

-

PZI projektna dokumentacija
varnostni načrt/knjiga ukrepov
načrt potopa
elaborat potopa
dnevnik vodje potopa
dnevnik potapljača
kontrolniki pred, med in po potopu

12:30 – 13:00
Od 13:00 do 14:00

ODMOR

PREDAVATELJICA: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. v sodelovanju z Rok Ivančič, GLOBINA

Kompetentnost izvajalcev:
-

usposobljenost za poklicne potapljače
mednarodne šole za poklicne potapljače
NPK stopnje kvalifikacije v RS in tujini
certifikati za izvajanje posebnih del (npr. podvodno varjenje)
usposobljenost za varno delo
zdravstvena podobnost (delozmožnost) potapljača
praksa v RS in tveganja za naročnike storitev

Od 14:00 do 14:45

PREDAVATELJ: Rok Ivančič, GLOBINA d.o.o.

Tehnični del delavnice – tehnologije in rešitve pri različnih pogojih in vrstah podvodnih del s
potapljanjem:
-

vrste podvodnih del in tveganja za potapljača
ocena tveganja za podvodna dela s potapljanjem – primer prakse v tujini
delovna oprema poklicnega potapljača in zahteve za delovno opremo za delo v vodi
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Akademija znanja in publicistike
-

osebna varovalna oprema poklicnega potapljača in zahteve za OVO
ukrepi varnosti in zdravja pri delu pri izvajanju različnih podvodnih del
ukrepi za zagotavljanje komunikacije in spremljanja nadzora nad deloviščem pod vodo
ukrepi reševanja in prve pomoči potapljačem

Od 14:45 do 15:00 RAZPRAVA
Pridržujemo si pravico do spremembe vrstnega reda predavanj in predavateljev.

VABILO je namenjeno vsem:
• poklicnim potapljačem;
• strokovnim delavcem za varnost pri delu;
• odgovornim osebam izvajalcev podvodnih del;
• izvedencem za varnost in zdravje pri delu;
• drugim osebam, ki jih zanima zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri podvodnih delih;
LOKACIJA:
KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje, vhod 9 – Severna tribuna. Za dodatne informacije in vaša
vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki: 031-646-429 in barbara.pocivavsek@kova.si.
KOTIZACIJA:
Kotizacija na udeleženca znaša 120,00 € brez DDV (146,40 € z DDV). V kotizacijo so vključeni stroški
organizacije usposabljanja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter pogostitev.
Kotizacijo nakažite PRED pričetkom delavnice na poslovni TRR družbe: SI56 34000-1007859464 odprt
pri Banki Sparkasse.
POTRDILO:
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi s podeljenimi 8. točkami v skladu s Pravilnikom o stalnem
strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS,
št. 43/11), P programu usposabljanja (posodobitveni program), ki omogoča stalni strokovni razvoj,
posodobljeno znanje, seznanjanje z učinkovitimi varnostnimi praksami in uspešnim pristopom.

PRIJAVNICA
Podvodna dela s strani poklicnih potapljačev, 21.11.2018
Ime in priimek udeleženca:
Podjetje:
Naslov podjetja (ulica, hišna številka, kraj):
Telefon:
Elektronska pošta:
ID za DDV:
Podpis:

Žig:

Datum:

Prijavnico pošljite preko elektronske pošte na barbara.pocivavsek@kova.si.
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