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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 


