
 

 

S katerimi ukrepi mora delodajalec zagotavljati varnost na 
delovnem mestu?  

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z naslednjimi ukrepi: 

 pooblastiti strokovnega sodelavca za opravljanje nalog varnosti pri delu, naloge varovanja 
zdravja pri delu pa pooblaščenemu zdravniku; 

 sprejme ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva skladno s posebnimi 

predpisi:    
o zagotovi, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, 

usposobljen za varstvo pred požarom ter da je seznanjen s požarnim redom, 
o določi zaposlene, ki se usposobijo za gašenje, da lahko opravljajo požarno stražo 

pri delih, kjer lahko opravljajo požarno stražo za gašenje usposobljene osebe, 
o določi število, vrste in način usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih 

požarov in izvajanje evakuacije, 
poskrbeti za praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije. 

 sprejme ukrepe za zagotavljanje prve pomoči in evakuacije v primeru ogroženosti; 

 obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za 
poškodbe in zdravstvene okvare, ki so povezane z njimi ter izdaja navodila za varno delo; 

 usposablja delavce za varno delo; 

 zagotavlja delavcem sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo uporabo, če 
sredstvo za delo in delovno okolje, kljub varnostnim ukrepom, ne zagotavlja varnosti in 
zdravja pri delu, 

 zagotavlja periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne 
opreme, 

 zagotavlja zdravstvene preglede delavcev: 
o delavec ima pravico do zdravstvenih pregledov, ki ustrezajo tveganjem za varnost in 

zdravje pri delu, s katerimi se srečuje pri delu; 
o delavec se mora odzvati in opraviti zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za 

varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu. 
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Materiali in dodatne informacije > > 

NOVICE  

 

7. redna seja Komisije za VZD SKEI Slovenije  

02.10.2018 - V petek, 28.9.2018 je bila 7. redna seja Komisije za 

VZD SKEI Slovenije v podjetju Litostroj Power d.o.o. v Ljubljani.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Delavska enotnost št. 18, 27.9.2018  

01.10.2018 - V novi številki Delavske enotnosti o stavki v Tik 

Kobarid, seminarju SKEI Mladi,...  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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