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V okviru SKEI Slovenije deluje 6 komisij, med katerimi je tudi 
Komisija za varnost in zdravje pri delu.  

 

Naloga komisije je predvsem spremljanje stanja in razvoja 
varnosti in zdravja pri delu v različnih podjetjih, izmenjava 
izkušenj ter obravnavanje in iskanje rešitev (dobrih praks) za 
odpravo nepravilnosti na področju varnosti pri delu. 

Člani komisije prihajamo iz različnih delovnih sredin (var. inž., 
obratovodje,ipd.) in tako lažje iščemo rešitve iz „različnih 
zornih kotov“. 

Od jeseni 2011 smo imeli 9 sej na katerih smo obravnavali 
različne tematike in podali konkretne predloge za izboljšanje 
delovnih pogojev ter varnega in zdravega dela. 

Spletna stran: http://skei.si/varnost_in_zdravje_pri_delu/ 
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Najaktualnejše obravnavane teme : 
 

 Povišane temperature na delovnih mestih v poletnih mesecih 

 Osebna varovalna oprema (OVO) 

 Ocena tveganja in seznami nevarnosti na delovnem mestu 

(pogostost – verjetnost – resnost) 

 Logistika – viličarji, transportne poti, polnilnice,… 

 Sodelovanje pri projektu „Zmanjševanje tveganih ravnanj 

zaposlenih“ 

 

 



    Odvisijo predvsem od lokacije in vrste dela! 

- HRUP 

- MEHANSKE NEVARNOSTI (udarci, vreznine, povozitve, 

padci predmetov, padci oseb,…) 

- NEVARNE KEMIKALIJE (laki, barve, topila, spajke,…) 

 

 

Katera so največja tveganja Katera so največja tveganja ––  nevarnosti nevarnosti 

v kovinski in v kovinski in elektroindustijielektroindustiji??  
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a) Vročina v delovnih prostoriha) Vročina v delovnih prostorih  
25. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 
(Ur.l.RS št. 89/99) ter  2. člen spremembe tega pravilnika (Ur.l.RS št. 39/05).  

a) delodajalec je dolžan delavcem zagotoviti ustrezno toplotno    

    udobje z raznimi tehničnimi ukrepi, kot so npr. z ustrezno     

    ventilacijo, klima napravami, prezračevanjem, ustreznim  

    odsesovanjem hlapov, par, dima,...  

b) Spremljanje delovnih pogojev - meritve mikroklime 

c) Zmanjšanje fizičnih obremenitev 

d) Izvajanje odmorov – pavz 

e) Nadomeščanje izgubljene tekočine 

f) Osebna varovalna oprema 

g) Usposabljanje in ozaveščanje zaposlenih  

    – dobra delovna praksa 

h) Interni dogovor z delodajalcem  



Osebna varovalna oprema je vsaka oprema in pripomoček, ki jo 

delavec nosi, drži ali kako drugače uporablja pri delu, tako, da ga 

varuje pred enim ali več istočasno nastopajočimi tveganji za 

njegovo varnost in zdravje. 

Tehnični ukrepi imajo prednost pred uporabo OVO! 

Shema „štirih korakov“: 

1. Odstranimo nevarnost 

                      NEVARNOST              OSEBA 

2. Zavarujemo-izoliramo nevarnost 

                      NEVARNOST              OSEBA 

3. Nevarnost in osebo prostorsko ali časovno ločimo 

                      NEVARNOST              OSEBA 

4. Zavarujemo osebo 

                      NEVARNOST               OSEBA 

 

 

b) Osebna varovalna oprema (OVO)b) Osebna varovalna oprema (OVO)  
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Vrsta OVO, ki jo mora zaposleni uporabljati pri svojem delu, odvisi od vrste 

nevarnosti, kateri je izpostavljen! 

Delodajalec mora delavcu ustrezno O.V.O. zagotoviti brezplačno! 

Obravnavana problematika OVO s strani komisije: 

 Kdo je upravičen do uporabe OVO (ali tudi študentje, dijaki, delavci, ki 

delajo le kratek čas,…)? 

 Pogostost–rok zamenjave OVO, čiščenje oblek, kvaliteta OVO,… 

 Zaključki:  

 V podjetjih, kjer se uporaba OVO ne posveča dovolj pozornosti, naj se 

uporabi primere dobre prakse iz drugih podjetij. Za to so zadolženi delavski 

predstavniki in sindikalni zaupniki!  

 Na spletni strani objavljeno označevanje varovalnih oblačil! 

 Neizvajanje zakonodaje            „črna lista delodajalcev“! 
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c) Izjava o varnosti z Oceno tveganjac) Izjava o varnosti z Oceno tveganja  

•• Izjava o varnosti Izjava o varnosti je dokument s katerim se delodajalec 

obvezuje, da bo izvajal vse ukrepe za zagotavljanje 

varnosti in zdravja pri delu (obveščanje, usposabljanje, 

dajanje navodil, ustrezna organizacija dela,…) 

••Ocena tveganja Ocena tveganja je postopek (in hkrati dokument), s 

katerim ovrednotimo tveganja za varnost in zdravje 

delavcev, ki jih predstavljajo nevarnosti na delovnem 

mestu. 

  Namen ocene tveganja je oceniti vrste in stopnjo 

določene nevarnosti na posameznem delovnem mestu in 

potrebne ukrepe za zniževanje le-teh! 
 

Tip nevarnosti       Stopnja nevarnosti      Vrsta ukrepov    
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Kako izvesti oceno tveganja? 

1. Korak – Prepoznavanje nevarnosti in ogroženih oseb – zaposlenih 

2. Korak – Ocenjevanje in prednostno razvrščanje tveganj 

3. Korak – Odločitev o preventivnem ukrepanju 

4. Korak – Ukrepanje 

5. Korak – Spremljanje in posodabljanje 

 

Ocenjevanje tveganja je kombinacija naslednjih treh elementov: 

 

A) POGOSTOST POJAVLJANJA (poredko, polovico časa, ves čas) 

B) VERJETNOST NASTANKA (še ni bilo poškodbe, je bila, se včasih ponovi, že 
večkrat,…) 

C) RESNOST POSLEDIC (občasno prihaja do motenj, nezadovoljstva, prihaja do 
poškodb, lahko pride do telesne okvare, invalidnost, smrt) 

(A+B) x C = TVEGANJE 

 

Priporočljivo je, da pri izdelavi Ocene tveganja, sodeluje čimveč zaposlenih, kot 
npr. strokovna služba za varnost in zdravje pri delu (notranja ali zunanja), 
kadrovik, zdravnik medicine dela, delodajalec, neposredni vodje, 
predstavniki sindikata in sveta delavcev ter ne nazadnje zaposleni sami! 
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d) d) LogistikaLogistika––viličarjiviličarji, , transportne poti,…transportne poti,…  d) d) LogistikaLogistika––viličarjiviličarji, , transportne poti,…transportne poti,…  

Komisija opozarja na sledeče probleme po podjetjih: 

1. Neurejenost transportnih poti (neustrezna širina, prometni 

znaki, slabo talno označevanje, slabo vzdrževana površina 

poti, neoznačevanje nosilnosti regalov,… 

 

2. Slabo – nekakovostno vzdrževanje viličarjev 

 

3. Neupoštevanje pravil varne vožnje (prehitra vožnja, 

varnostni pasovi, luči,…)    

 

4. Pomanjkanje profesionalnih voznikov viličarjev (vedno 

manj ljudi usposobljenih za vožnjo) 
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Primeri dobre prakse: 

 

                                                            

                                                          Ustrezno označevanje! 

 

                                                                                                                    

                                                          Redno vzdrževanje in                                                  

a                                                        popravila  

 

 

                                                          Delovni „pripomočki“    
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e)e)  Sodelovanje pri projektu :Sodelovanje pri projektu :  

  

Zmanjševanje tveganih ravnanj zaposlenihZmanjševanje tveganih ravnanj zaposlenih

Namen: Prepoznati najpogostejša tvegana ravnanja zaposlenih Namen: Prepoznati najpogostejša tvegana ravnanja zaposlenih 

in opozarjanje na tvegana ravnanja!in opozarjanje na tvegana ravnanja!

f)f)  Naslednja obravnavana tema komisije :Naslednja obravnavana tema komisije :  

  

                                          

                                                        „ Alkoholizem v podjetjih“…„ Alkoholizem v podjetjih“…
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