
Usposabljanje za varno opravljanje dela
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www.ilo.org
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 VZD – varnost in zdravje pri delu

 DM – delovno mesto

 OT – ocena tveganja

 OVO – osebna varovalna oprema

 IOV – izjava o varnosti

 ZVZD-1 – zakon o varnosti in zdravju pri delu

 ZDR – zakon o delovnih razmerjih

 RS – Republika Slovenija

 IRSD – inšpektorat RS za delo



 Mehanske

 Fizikalne

 Nevarne snovi

 Biološke

 Psihološke

 Organizacija dela



 Izvajanje ukrepov v skladu z oceno tveganja. 

 Kakovost življenja.



 Dobro telesno zdravje.

 Dobro duševno zdravje.

 Socialno blagostanje.



Zato, ker  večina prebivalstva preživi velik del svojega 
časa na delu in da ne prihaja do nezgod.



 Do varnega in zdravega delovnega okolja.

 Živeti v blagostanju in človeka vredno življenje tako 
doma, kot na delu.



V službi ni plačila za delo v nevarnih razmerah, če bi se 
jim lahko izognili.



Da. Delodajalci lahko celo naredijo delovno okolje kot 
proizvodno cono, ki hkrati nudi varna in zdrava 
delovna mesta.



 Delodajalci imajo temeljno dolžnost zagotoviti varna 
in zdrava delovna mesta.

 Delavci imajo temeljno pravico delati v takih pogojih.



Ne. VZD je minimalni in predpisani standard, ki 
spoštuje osnovno pravico delavca do varnosti v vsaki 
organizirani dejavnosti.



Ne. 



Je pravica iz dela in osnovna človekova pravica.



Ne. Nevarno DM pomeni precejšnjo stopnjo 
verjetnosti, da bo prišlo do poškodbe ali bolezni zaradi 
dela.



Ne. Za VZD je treba skrbeti v vseh dejavnostih tudi, če 
nevarnosti, ki pretijo, ni možno takoj zaznati.



Ne. Popolne varnosti ni, lahko pa s primernimi ukrepi 
dosežemo sprejemljiv nivo tveganja.



Da. ZVZD-1 določa minimalni standard VZD.



Tiste, ki se nanašajo na odgovornost delodajalca.



Ne. Človek je celovito bitje in počutje v službi vpliva na 
počutje doma, počutje doma vpliva na družbo in 
prijateljevanje, vse skupaj pa na noč. Torej imamo 
samo eno vrsto zdravja. Vse se prepleta.



ZVZD-1  in ZDR, določata pravila  igre VZD in tudi 
način kako se jih realizira v smislu okoliščin in pogojev 
dela.



S smernicami in dobro prakso, ki sta del tzv. mehke 
zakonodaje. Vse manj se zato srečujemo s črnobelimi 
stališči strogih predpisov (zakonov, pravilnikov, 
uredb…)



 Manj kaznovalnega dela, ali pa je brez tega.

 Vzgledi in pravilno ravnanje po vzoru dobre prakse.

 Če se vzgledujemo po dobri praksi, nam ni potrebno 
dokazovati pravilnosti ravnanja v smislu VZD.

 Izognemo se možnosti postavljanja na črnobela stališča in 
izmikanju odgovornosti z iskanjem “lukenj” v zakonu.

 Dosežemo lahko najvišjo stopnjo realnosti stanja VZD v 
podjetju.



Ne. Omenjene izjeme so vezane na urejanje 
posameznih vprašanj VZD s posebnimi predpisi na teh 
področjih, ne pa na uporabo zakona.



V vseh dejavnostih in za vse osebe, ki so na 
kakršenkoli način udeležene v različnih oblikah 
organiziranega dela.



Tako, da delo organizira na način, ki omogoča 
realizirati ambicijo o zdravju, t.j. da tudi po 40 letih 
dela , delavec lahko čil in zdrav  (le za toliko starejši) 
gre v penzijo.



Ne. Problem je le v našem odnosu do VZD, koliko nam 
ta tematika pomeni, koliko smo pripravljeni narediti, 
da bo nekdo, ki smo zanj odgovorni, lahko delal na 
zakoniti način.



Urediti sistem VZD in njegovo izvajanje. Vse študije po 
svetu dokazujejo, da se skrb za VZD na dolgi rok vsem 
deležnikom bogato poplača. Vsak evro vložen v VZD se 
povrne obogaten za 4 do 5 krat.



Ne, ker to niso poljubni in nepotrebni stroški, temveč 
so obvezni in predpisani stroški vsakega delodajalca.


