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 predsedniki SP SKEI v podjetjih                            31.12.2012 

                         
 
 
Zadeva: Revizija ocene tveganja v podjetju 
 

 
 
Sindikat SKEI si prizadeva za razvijanje koncepta »dobrega počutja pri delu«, kjer bo 
vsak delavec zaščiten pred zdravstvenim tveganjem, poklicnimi boleznimi in 
poškodbami ter psihosocialnimi obremenitvami. 
 
Cilj je, da delavec prihaja na delo z veseljem in ne z strahom. Delavcu morajo biti 
dane možnosti sodelovanja pri upravljanju v podjetju z vplivom na urejanje 
sprememb v poslovanju in organizaciji dela, da bo lahko kar najbolje izkoristil svoje 
znanje, spretnosti in sposobnosti, kjer bo lahko usklajeval svoje delo in osebno 
življenje. 
 
SKEI izvaja kampanjo revizije ocene tveganja za varnost in zdravje pri delu z 
izjavo o varnosti v podjetju, s poudarkom na psihosocialnih dejavnikih na 
delovnem mestu - vključno z obvladovanjem stresa. 
 
 
Po 6. In 32.  členu ZVZD mora delodajalec načrtovati, izvajati in spremljati promocijo 
zdravja na delovnem mestu zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega 
zdravja delavcev.  

Zato vas v okviru sindikata SKEI, kot socialnega partnerja, pozivamo da, v luči 
promocije zakona v podjetju, skupaj pričnemo z revizijo Ocene tveganja za 
varnost in zdravje pri delu z Izjavo o varnosti v podjetju. 

Skupno načrtovanje in izvajanje promocije bo upoštevala vse spremembe na 
področju zakonodaje, vsa priporočila in mnenja inšpekcijskih služb, vse naše 
izkušnje pri izdelavi ocen ter vse spremembe, ki so se zgodile v času od 
izdelave prejšnje ocene tveganja.  

 

Na ta način bo delo postalo lažje, boljše in seveda bolj varno. 

Zato vas vabimo, da se z sindikalnim predstavnikom, kot socialnim partnerjem, 
dogovorimo o izvedbi revizije Izjave o varnosti v podjetju. 

 

Lep pozdrav, 

Vojko Fon 
Sekretar REO SKEI Posočje 
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Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavlja, da izvaja vse ukrepe za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja 
pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanje navodil, ustrezne 
organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. 
 
 
Pri nameravani Reviziji si mora sindikat SKEI znati odgovoriti na naslednja 
vprašanja: 

- Ali se je, v zadnjem času, v podjetju zgodila kakšna delovna nesreča, ki bi jo 
lahko preprečili? 

- Ali imate zaupnika za varnost in zdravje pri delu, s strani delavcev, s katerim 
se mora vodstvo posvetovati o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in 
zdravje pri delu? Ali mu je bila posredovana Izjava o varnosti ter Poročilo o 
stanju varnosti in zdravja pri delu in Poročilo o izvedenih varnostnih ukrepih 
(28. Člen ZVZD)? 

- Ali je bil sindikat v podjetju seznanjen (31. in 55. člen ZVZD) z ugotovitvami, 
predlogi ali ukrepi morebitnega inšpekcijskega nadzora? 

- Kdaj ste zadnjič opravljali periodične preiskave kemijskih, fizikalnih in bioloških 
škodljivosti v delovnem okolju? Kdaj ste zadnjič sprejeli oz. prejeli novo izjavo 
o varnosti z oceno tveganja za posamezna delovna mesta? 

- Kdaj ste zadnjič v podjetju opravili periodični pregled delovne opreme? 
- Ali imate v podjetju strokovno službo za zagotavljanje varnosti pri delu? 
- Ali ste za opravljanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu pooblastili 

zunanjega strokovnjaka? 
- Kdaj ste zadnjič v podjetju opravili periodični pregled delovne opreme? 
- Na kakšen način izvajate usposabljanje delavcev za varno delo? 
- Na koliko časa se izvajajo zdravniški pregledi pri vašem pooblaščenem 

zdravniku? 
- Ali je pri vas organizirana prva pomoč, reševanje in evakuacija v primeru 

poškodb pri delu in kolektivnih nezgod? 
- Ali ste upoštevali Navodila in nasvete Inšpektorata za delo, kateri predvideva 

revizije Izjave o varnosti z oceno tveganja predvsem v luči VI. točke, katera 
opredeljuje nevarnosti in škodljivosti, ki se lahko pojavijo pri opravljanju del in 
nalog zaposlenih 
 

 
Izjavo o varnosti je potrebno dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni 
tveganja ter vršiti stalno promocijo z izvajanjem občasnih revizij ocene tveganja 
v podjetju. Zato prosim, da v podjetje posredujete omenjeni dopis, ki ima z revizijo 
namen vršiti promocijo Varnosti in zdravja pri delu, kar je opredeljeno tudi v zakonu 
(6. 32. Člen ZVZD). 
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Zakon o varnosti in zdravju pri delu. 
 

9. Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja 
zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. 

6. člen 

(promocija zdravja na delovnem mestu) 

Po 6. In 32.  členu ZVZD mora delodajalec načrtovati, izvajati in spremljati promocijo zdravja na delovnem 
mestu zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.  

32. člen 

(načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu) 

(1) Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, 
pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. 

(2) Minister, pristojen za zdravje, izda smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu 
iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje do uveljavitve tega zakona. 

(3) Smernice iz prejšnjega odstavka tega člena se po obravnavi na Ekonomsko-socialnem svetu objavijo na 
spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje, in ministrstva, pristojnega za delo. 

Kazenske sankcije 

27. v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo 
ne zagotovi potrebnih sredstev, pa tudi načina spremljanja njenega izvajanja (prvi odstavek 32. člena); 

 
 

 
Vojko pozdravljen! 
 
Dopis se mi zdi v redu! Na splošno je dobro, da se "govori" o varnosti in zdravju na delovnem mestu, 
še posebej zato, ker je bil pred letom dni sprejet nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu in ta po 
novem določa tudi, da se med nevarnosti (tveganja) umesti in analizira tudi Psihosocialno tveganje 
(stres)! 
 
Skratka, takšen dopis se lahko brez strahu, pošlje vsem v vednost in ukrepanje! 
 
Lep pozdrav in srečno v novem letu 2013!                     Simon 
 
 

 
 
Pozdravljen še enkrat! 
 
Sicer ti moram povedati, da imam v službi pravi kaos, kar se tiče dela in si zelo težko najdem čas, še 
za izvenslužbene dolžnosti (še posebej, ker nimam več pomoči v pisarni - sodelavke), a, če bo res 
nujno bom pomagal! Sicer pa je stvar takšna! Oceno tveganja opravlja oseba, ki je pooblaščena za 
opravljanje in izdelavo Ocene tveganja! To pomeni: varnostni inženir z opravljenima strokovnima 
izpitoma (splošni in posebni del) ali pa oseba (delodajalec ali pooblaščenec) z splošnim delom izpita iz 
varnosti in zdravja pri delu! To pomeni, da vsi tisti, ki to opravljajo - izvajajo že dobro poznajo kako 
stvari tečejo! 
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V priponki ti pošiljam še link do Pravilnika o izdelavi Ocene tveganja! 
Lep pozdrav in sva na vezi!                                          
 
Simon 

 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200030&stevilka=1403 
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