
 

KOMISIJA ZA KULTURO ,  
 

SKEI Slovenije                                                           Lož, 18. 1. 2011 

Komisija za varnost in zdravje pri delu 

 

Poročilo o delu komisije v letu 2010: 
 

Komisija za varnost in zdravje pri delu se je v letu 2010 sestala na 

treh rednih sejah. Poleg tekočih zadev na samih sejah je komisija;  

 imenovala skupino za organizacijo in pripravo programa glede 

izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu;  

 izobraževanje naj bi bilo namenjeno delavskim predstavnikom za 

področje varnosti in zdravja pri delu v podjetjih; 

 predlagala spremembe glede nočnega dela; 

 predlagala RO SKEI, da se ovrednotenje plačil delavcem zaradi 

izpostavljenosti negativnim vplivom okolja in tveganjem za 

varnost in zdravje pri delu vključi v pogajanja o spremembah 

kolektivne pogodbe na državni ravni; 

 kriteriji in zneski za ugotavljanje in plačevanje pogojev dela naj 

bodo znani in za vse enaki. 

 

Predlog sprememb je bil posredovan predsednici SKEI in predsedniku 

za kolektivna pogajanja. 

Komisija deluje tudi na področju projekta ZAŠČITA ZDRAVJA IN 

VARNOST PRI DELU, ki je v skladu z akcijskim programom IMF za 

obdobje 2005 – 2009. Zadnje srečanje je bilo od 28. 6. 2010 do 2. 7. 

2010.   

 

Program dela za leto 2011: 
 

Komisija za varnost in zdravje pri delu kot delovno telo republiškega 

odbora bo v letu 2011 pripravljala strokovne podlage in predloge za 

odločanje o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu delavcev v 

dejavnosti. 



Pri tem bo upoštevala določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu, 

izvršilne predpise in določila Zakona o delovnih razmerjih in 

kolektivne pogodbe.  

Glede na pomen varnosti in zdravja pri delu za vse zaposlene bo 

posebno pozornost namenila usposabljanju članov komisije, članov 

republiškega odbora, sindikalnih zaupnikov in članstva o vsebinah, ki 

so za varnost in zdravje pomembne.  

Posebno pozornost bo komisija namenila varnosti in zdravju pri delu 

mladih delavcev, invalidov, žensk, varstvu materinstva, starejših 

delavcev. 

Program temelji na predpostavki, da bodo za delo komisije 

zagotovljeni pogoji strokovne, administrativne in finančne  

podpore. 

 

 

Naloge za leto 2011: 

 

1. izobraževanje članov komisije za varnost in zdravje pri delu – 

področje poklicnih bolezni,  nesreč pri delu, hrupa, kemijskih 

škodljivosti, vloge delavskih predstavnikov na področju varnosti 

in zdravja pri delu, 

2. priprava predlogov republiškemu odboru, 

3. obravnava vlog za nočno delo žensk v dejavnosti – prejete vloge 

bo komisija obravnavala s stališča zagotovljenih vseh pogojev, ki 

jih določajo zakon in podzakonski predpisi ter kolektivne 

pogodbe in s stališča potrebe po zmanjševanju nočnega dela 

nasploh – stalna naloga, 

4. varnost in zdravje pri delu najetih delavcev – obveščanje 

delavcev o njihovih pravicah do varnosti in zdravja pri delu – 

obveščanje nadzornih organov o kršitvah, opozarjanje 

delodajalcev – stalna naloga, 

5. humanizacija delovnega časa kot ukrep varnosti in zdravja pri 

delu – priporočila komisijam v podjetjih za obravnavo delovnega 

časa, 



6. ogled proizvodnje v posameznih podjetjih, kjer se organizira 

seja komisije in se člani srečajo s sindikalnimi zaupniki in 

pooblaščenci ter delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri 

delu – 2 ogleda, 

7. sodelovanje z ZSSS, Inšpektoratom za varnost in zdravje pri 

delu in drugimi inštitucijami, ki delujejo na tem področju ter 

obveščanje članstva – internet, Delavska enotnost – stalna 

naloga. 

 

 

Predvideni stroški: 

 izobraževanje članov komisije (izvajalci, bivanje, potni stroški…)   

3.000,00 €, 

 stroški sej 2.000,00 €,                                                                                         

 nabava strokovne literature za potrebe dela komisije.                           

500,00 €, 

 izobraževanje po regijah (člani komisije) 2.000,00 €,                           

 drugi stroški 500,00 €.                                                                                                

 

Skupaj: 8.000,00 €.                                                                                

 
                                                                                   
 

                                                                                           Predsednik komisije: 

                                                                            Aleš Hoge  
 

 


