
OOZ GROSUPLJE organizira spletno strokovno delavnico  

»VARSTVO PRI DELU TER VARSTVO PRED POŽAROM«,  

v torek, 27.9.2022, ob 9.00 uri, v Domu obrtnikov.  

Trajanje: 2 šolski uri 

Lokacija: Dom obrtnikov, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje 

Izvajalka: Slavko Šteh 
 

Izobraževanje organizira OOZ Grosuplje v sodelovanju s podjetjem Evakuacija d.o.o.. Udeležba 

na izobraževanju za člane OOZ Grosuplje znaša 20 EUR + DDV, za ne člane pa 25 EUR + DDV.  

 

Vašo izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v nadaljevanju, pošljite najkasneje do 22.09.2022 na 

OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si. 

Za dodatne informacije pokličite 01 786 51 30 (Vera Brezovar) oz. pišite na 

ooz.grosuplje@ozs.si.  

 

VSEBINA SEMINARJA: 

Usposabljanje je sestavljeno iz 2 delov: varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom. 

Zajema povzetek zakonodaje, nevarnosti za poškodbe na delovnem mestu, uporaba osebne 

varovalne opreme, seznanitev z izjavo o varnosti z oceno tveganja, kako obvladovati tveganja 

na delovnem mestu ter iz dolgoletnih izkušenj tudi obravnavanje različnih vrst poškodb, ki so 

bile na delovnih mestih. V drugem delu pa se predstavi pogoje za gorenje, vzroke požarov, 

ukrepi za varstvo pred požarom, ukrepanje v primeru požara, konkretni posnetki požarov in 

slike posledic požara iz neposredne okolice. Z praktičnim delom se tudi pogleda različne 

sisteme aktivne požarne zaščite ter prikaz uporabe gasilnika.  

  

mailto:ooz.grosuplje@ozs.si
mailto:ooz.grosuplje@ozs.si


Vsi delavci morajo biti usposobljeni za varno delo na področju varnosti in zdravja pri delu ter 

varstva pred požarom.  Usposabljanje mora zajemati teoretični in praktični del usposabljanja 

za varno opravljanje dela, delavec mora biti seznanjen s pravicami in obveznostmi ter z vsemi 

nevarnostmi in tveganji na delovnem mestu. 

Vsak delodajalec mora sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, kjer mora oceniti tveganja 

za vsa delovna mesta, ki jih zaposluje ter predvideti ukrepe za zmanjšanje tveganja in 

nevarnosti na delovnem mestu ter predpisati ustrezno osebno varovalno opremo ter poučiti 

delavce o pravilni uporabi le te. 

Delavci morajo biti seznanjeni z izjavo o varnosti z oceno tveganja, prav tako pa morajo biti 

seznanjeni s sprejetim požarnim redom in ukrepi varstva pred požarom ter ukrepanjem v 

primeru požara. 

 

Delodajalec mora v skladu z 9. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1 , Uradni 

list RS št.: 43/2011) upoštevati naslednja temeljna načela: 

- izogibanje nevarnostim; 

- ocenjevanje tveganj; 

- obvladovanje nevarnosti pri viru; 

- prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in 

delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro 

delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa 

tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju 

škodljive okoliščine (humanizacija dela); 

- prilagajanje tehničnemu napredku; 

- nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim; 

- razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, 

delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja; 

- dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi; 

- dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem. 

 

 

 

 



38. člen ZVZD-1 govori o usposabljanju delavcev: 

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega 

razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih 

sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti 

pri delu. 

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, 

ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na 

nove oblike in vrste nevarnosti. 

Usposobljenost za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu. 

Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za 

varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja 

nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na 

katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše. 

Rok za občasne preizkuse za delovna mesta, kjer obstaja večja nevarnost za nezgode in 

poklicne bolezni, ne sme biti daljši od dveh let. Pewriode usposabljanj pa so določene v izjavi 

o varnosti z oceno tveganja. 

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in zanje 

brezplačno. 

 

76. člen ZVZD-1 pa govori tudi o globah, ki so predpisane za delodajalca v višini od 2.000 do 

40.000 EUR. 

77. člen ZVZD-1 pa govori tudi o globah od 500 do 10.000 evrov za prekršek samozaposlene 

osebe, ki: 

1.      ne oceni tveganja (prvi odstavek 56. člena); 

2.      ne izdela pisne izjave o varnosti z oceno tveganja ter ne določi ukrepov za zagotovitev 

varnosti in zdravja pri delu, če ugotovi, da obstajajo nevarnosti za nezgode, poklicne 

bolezni in bolezni, povezane z delom (drugi odstavek 56. člena); 



3.      pri svojem delu ne uporablja sredstev za delo in osebne varovalne opreme, ki ustreza 

tveganjem pri delu ter predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam (57. člen); 

4.      se ne vključi v pisni sporazum ter ne izvaja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in 

zdravja pri delu na deloviščih iz 39. člena tega zakona (58. člen); 

5.      ne prijavi inšpekciji dela nezgode pri delu, zaradi katere je nezmožen za delo več kot tri 

delovne dni, ugotovljene poklicne bolezni in nevarnega pojava (59. člen). 

  



 

 

 

 


