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POVZETEK

Vedno več je poudarka na zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, saj je kakovostno
delo ključnega pomena za zadovoljstvo pri delu, uspešno poslovanje in družbeno
odgovornost podjetij. Varnost in zdravje opredeljujejo in določajo tako mednarodna kot
tudi nacionalna zakonodaja, pri čemer velja poudariti enega najpomembnejših zakonov –
Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Varnost in zdravje pri delu je interdisciplinarno
področje, kjer gre za preventivno dejavnost, ki zajema sredstva in ukrepe za
preprečevanje poškodb in bolezni na delovnih mestih. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu je predvsem obveznost delodajalca, čeprav ob nesodelovanju in posredovanju
delavcev vseeno ni mogoče doseči optimalnih rezultatov. Z ukrepi zagotavljanja varnosti
in zdravja pri delu poskrbimo za lastno zaščito in se varujemo pred poškodbami in
nesrečami, posledično pa s tem pripomoremo tudi k dobrim poslovnim rezultatom.
Upravljanje varnosti in zdravja pri delu je ključen dejavnik za doseganje varnosti in
zdravja pri delu zaposlenih. Z dobro organizacijo, sledenjem navodil in predpisov se
doseže, da se poškodbe na delovnih mestih zmanjšajo na najnižjo možno raven.

V diplomskem delu je upravljanje varnosti in zdravja pri delu v podjetju osredotočeno na
ukrepe izvajanja varnosti zaposlenih ter analizo dejanskega stanja poškodb in stališč
zaposlenih glede urejenosti varnosti in zdravja pri delu. Namen diplomskega je torej
raziskati dejansko izvajanje ukrepov, določenih z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
ZVZD določa pravice in obveznosti tako delodajalca kot tudi delavca. Delodajalec mora z
oceno tveganja in identifikacijo nevarnosti na delovnih mestih zagotoviti varnostne in
zdravstvene ukrepe svojim zaposlenim. Poleg vseh izobraževanj in usposabljanj je
obveznost delodajalca tudi ta, da s periodičnimi pregledi preverja ustreznost in uporabo
zaščitne in varnostne opreme na delovnem mestu. Delavec mora pri svojem delu ravnati
tako in v takšni meri, da pri svojem delu ne poškoduje sebe ali drugih. Cilj diplomskega
dela je ugotoviti kritične točke izpostavljenosti delavcev, ki vplivajo na njihovo zdravje,
ugotoviti, kašne so najpogostejše poškodbe v zadnjih letih in vzrok le-teh ter podati
predloge za izboljšave. Raziskava torej služi kot priporočilo, kako in na kakšen način
izboljšati in zagotoviti čim manj poškodb na delovnih mestih ter s tem posledično dosegati
večjo kakovost na področju varnosti in zdravja pri delu.
Ključne besede: varnost in zdravje pri delu, zakonodaja, delodajalec, delavec,
poškodbe.
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SUMMARY

MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN THE
SELECTED ORGANIZATION

Nowadays more and more emphasis on ensuring the safety and health at work, because
good work is crucial for job satisfaction, successful business and corporate social
responsibility. Health and Safety define both international and national law, it is being
pointed out in one of the most important act - Safety and Health at Work Law.
Occupational safety and health is an interdisciplinary field where there is a preventive
activity, which covers instruments and measures to prevent injuries and illnesses in the
workplace. Ensuring the safety and health at work is mainly the responsibility of the
employer, although the non-participation and intervention of workers, however, can not
achieve optimal results. Measures to ensure the safety and occupational health care for
their own protection and to protect against injuries and accidents as a consequence, also
contributes to good business results.Management of health and safety at work is a key
factor for achieving safety and health at work of employees. With good organization,
tracking, guidance and regulations to achieve that occupational injuries reduced to a
minimum.

The thesis is the management of occupational safety and health in the company will focus
on measures implementing the safety of employees and an analysis of the facts of
damage and positions of employees with regard to regulation of occupational safety and
health. The aim of the diploma is therefore to explore the actual implementation of the
measures provided by the law on safety and health at work. ZVZD establishes the rights
and obligations of both the employer and the worker. The employer is obliged to risk
assessment and identification of hazards in the workplace to ensure safety and health
measures for their employees. In addition to all education and training is the employer's
obligation also that the periodic checks, adequacy and use of protective and safety
equipment in the workplace. The worker must act in their work and so to the extent that
their work does not injure themselves or others. Aim of the project is to identify the
critical points of exposure of workers, affecting their health, determine What has been the
most common injuries in recent years and the cause thereof, and make proposals for
improvements. The study therefore serves as a recommendation on how and in what way
to improve and ensure minimal damage to the workplace and, consequently, achieve
better quality in the field of occupational safety and health.
Key words : occupational safety and health , law , employer , worker injuries .
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1 UVOD

Varnost in zdravje sta eni najpomembnejših vrednot v našem življenju, zato je zelo
pomembno, da je za njiju dobro poskrbljeno tudi na našem delovnem mestu. Čeprav je
splošno znano, da je zdravje nenadomestljivo in neprecenljivo, se delodajalci in delavci
premalokrat zavedajo pomembnosti varnosti in zdravja pri delu. V kriznih časih je dobro
vedeti, da slabo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu prinaša dodatni strošek, saj
študije primerov kažejo, da dobro upravljanje varnosti in zdravja pri delu pripomore k
večji učinkovitosti in uspešnosti podjetja.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da morata delavec in delodajalec izpolnjevati
pravice in dolžnosti, določene z zakonom. Delavec je dolžan ravnati po navodilih
delodajalca in predpisih ter se ustrezno izobraževati, uporabljati zaščitna sredstva in
opremo ter z drugimi ukrepi zagotoviti čim bolj varne delovne pogoje. Delodajalec mora
skrbeti, da zagotavlja izobraževanje in usposabljanje za varnost in zdravje pri delu svojih
zaposlenih, saj je zdravje ključen segment za kakovostno delovanje tako posameznika kot
tudi podjetja. Da se v podjetju doseže visoka kakovost varnosti in zdravja pri delu, ni
pogoj samo izobraževanje in določitev pravil ter navodil na tem področju, ampak tudi
dosledno upoštevaje le-teh, kajti ni dovolj, da se samo seznanjamo za navodili, ampak jih
je potrebno tudi upoštevati.

Varnost in zdravje pri delu po svoji vsebini in namenu določenih zakonov in predpisov
zajema zagotavljanje zdravstvene in psihofizične varnosti ter zadovoljstva zaposlenih,
ohranitev delovnih zmožnosti, zadovoljstva zaposlenih, varnostne ukrepe in odgovornost v
delovnem okolju. Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu sta odgovorna tako delavec
kot delodajalec in ni odvisno samo od delodajalca, ki svoje delavce izobražuje in opozarja
na nevarnosti pri njihovem delu. Tudi delavec mora upoštevati vse predpise in navodila,
da ne pride do novih poškodb in bo delo opravljeno varno in uspešno.
Namen diplomskega dela je raziskati izvajanje Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter
analizirati vpliv Zakona v podjetju Steklarna Rogaška. Cilj diplomskega dela je preučiti
dejansko stanje na področju varnosti in zdravja pri delu v podjetju ter predlagati
izboljšave, da se število poškodb spusti na najnižjo možno raven. Pri preučevanju le-teh
se pojavijo naslednja vprašanja:
 Kako ima podjetje urejeno varnost in zdravje pri delu ter kako sodeluje z
zaposlenimi, da bi skupaj dosegali največjo kakovost na tem področju?
 Na kakšen način so delavci izpostavljeni kritičnim točkam, ki vplivajo na njihovo
zdravje?
 Kakšne poškodbe in bolezni so nastale v zadnji letih in vzrok le-teh?
 Ali podjetje dovolj izobražuje zaposlene glede varnosti in zdravja pri delu ter v
kakšni meri so jim omogočena zaščitna sredstva in oprema?
 Ali zaposleni upoštevajo pravila, ki jim jih določi delodajalec?
V diplomskem delu se preverijo naslednje hipoteze:
H1: Izvajanje ukrepov Zakona o varnosti in zdravja pri delu pripomore k večji varnosti
in zdravju zaposlenih.
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H2: Na varnost in zdravje pri delu imajo velik vpliv tako zaposleni kot nadrejeni.

H3: Omogočanje izobraževanja in zaščitnih sredstev na tem področju pripomore k večji
kakovosti poslovanja podjetja.

H4: Analiza podatkov anketiranja pozitivno pripomore k večji varnosti in zdravju pri

delu

delavcev.

V splošnem delu je uporabljena metoda deskripcije, s pomočjo katere so opisane
teoretične vsebine diplomskega dela, kjer so vključene misli različnih avtorjev.
Raziskovalni del diplomskega dela je napisan s pomočjo raziskovalne metode, kjer so s
sodelovanjem podjetja pridobljeni podatki o poškodbah in nesrečah, ki so nastali v zadnjih
letih. Cilj tega je ugotovitev vzroka za njihov nastanek ter predlog podjetju, kako doseči
čim manjše tveganje za nastajanje novih poškodb. Z anketnim vprašalnikom, ki ga izpolni
nekaj zaposlenih, se skuša na podlagi rezultatov ugotoviti, ali so zaposleni dovolj
seznanjeni z varnostjo in zdravjem pri delu, ali so jim omogočena vsa potrebna zaščitna
sredstva ter ali so pripravljeni medsebojno sodelovati, da bi skupaj dosegali čim večjo
kakovost v podjetju. Prav tako se s pomočjo raziskav ugotovi pomanjkljivost, v kolikor
obstaja, in hkrati predlaga izboljšava na tem področju.
Diplomsko delo zajema splošni in empirični del. Splošni del je sestavljen iz uvoda, ki bralca
seznani z vsebino, nameni in cilji diplomskega dela. Drugo poglavje podrobneje
opredeljuje pojme, kot so zdravje, varnost, poškodbe, delavec in delodajelec, saj je za
razumevanje varnosti in zdravja pri delu najprej potrebno vedeti, kaj je poškodba pri delu.
Za poškodbo pri delu se šteje vsaka poškodba, ki delavcu onemogoči nemoteno fizično
opravljanje dela. Kjučna dejavnika za preprečevanje poškodb na delovnem mestu sta
delavec in delodajalec, ki morata izpolnjevati obveznosti, določene z zakoni in predpisi.
Tretje poglavje zajemajo pravne podlage, ki urejajo varnost in zdravje pri delu. ZVZD
opredeljuje predvsem ukrepe, pravice in dolžnosti delodajalca in delavca, ki so nujni za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Delavec mora biti na delovnem mestu obvezno zavarovan, kar določa ZZVZZ. Obvezno
zavarovaje med drugim obsega tudi zavarovanje poškodb na delovnem mestu, kar
pomeni, da je delavac, ki se poškoduje na delovnem mestu, v okviru zavarovanja
opravičen do plačila zdravstvenih storitev in nadomestila plače za primer odsotnosti od
dela. V četrtem in petem poglavju pa so podrobneje predstavjene pravice in obveznosti,
ki jih morata izpolnjevati tako delodajalec kot tudi delavec. Obveznosti delodajalca so
hkrati pravice delavca, kar pomeni, da mora biti delavcu omogočeno usposabljanje za
varnost in zdravje pri delu, ustrezna zaščitna oprema in ustrezni delovni pogoji. Delavec
ravna odovorno glede varnosti in zdravja na delovnem mestu, tako da spoštuje in izvaja
svoje obveznosti. Pri svojem delu mora ravnati vestno, uporablajti zaščitna sredstva, se
primerno izobraževati in usposabljati ter s temi dejanji varovati svoje zdravje in zdravje
drugih ter prispevati k večji kakovosti varnosti in zdravja pri delu v podjetju.
Empirični del diplomskega dela pa predstavlja šesto in sedmo poglavje, kjer je na kratko
predstavljeno podjetje, podatki o najpogostejših poškodbah v podjetju in natančna
opredelitev vseh dejavnikov, ki pri proizvodnji izdelkov kakorkoli vplivajo na varnost in
2

zdravje zaposlenih, ter analiza trenutne stopnje varnosti in zdravja pri delu v podjetju. V
raziskovalnem delu se predstavi analiza anketiranja, s pomočjo katere se ugotovi dejansko
stanje oz. mnenje zaposlenih o urejenosti in zagotavljaju varnosti in zdravja pri delu
zaposlenim, ugotovijo pomankljivosti ter podajo predlogi za izboljšave.
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2 OPREDELITEV POJMOV

Za opredeljevanje in razumevanje področja varnosti in zdravja pri delu so pomembne
definicije posameznih pojmov. V nadaljevanju so definirane kratke razlage posameznih
pojmov s področja varnosti in zdravja pri delu.

2.1

ZDRAVJE IN VARNO DELO

Zdravje kot ena najpomembnejših vrednot v našem življenju predstavlja stanje popolne
telesne, duševne in socialne blaginje in ne le odsotnost bolezni ali nezmožnosti dela. Kaže
se kot zmožnost neprekinjenega prilagajanja okolju, v katerem posameznik dela in živi.
Vsako delo je po svoji naravi zahtevno in nevarno, zato je potrebno, da se opravlja varno,
da ne pride do kakršnih koli poškodb, saj poškodbe ne vplivajo samo na osebe kot
poškodovane, ampak tudi na podjetja. » V izvajanje programa varnosti in zdravja pri delu
so vključeni različni resorji, številne stroke in institucije ter različni izvajalci, tako da jih je
potrebno s programom na nacionalni ravni uskladiti in usmeriti v iste cilje. Prav tako je
potrebno z nacionalnega nivoja skrbeti za sodobno, z načeli doktrine usklajeno
izobraževanje za vse vključene strokovnjake, varno in zdravo delo pa je potrebno vključiti
tudi kot področje v vse učne programe. Izdelati je potrebno orodja, s katerimi bo možen
dostop do vsakega posameznika. Cilj in sredstva morajo biti opredeljeni na znanstven
način s pomočjo ustreznih raziskav ne le ekonomskih posledic slabega izvajanja varnosti
in zdravja pri delu in s pomočjo urejenega in zanesljivega informacijskega sistema na
nacionalnem nivoju. Le na tak način bomo dosegli rezultate, s katerimi bomo zadovoljni in
ki bodo v pomoč v razvoju naše družbe, varovanju okolja in preko tega celotne populacije
ter večje ekonomske uspešnosti.« (ReNPVZD, 1. člen).
»Vsekakor pa je vsako opravilo, ki po sedanji tehnologiji upošteva element varnosti,
uspešnejše in varnejše od tistega, ki se ga lotimo moralno. Statistični podatki nas
opozarjajo, da smo nemalokrat še pri tako enostavnem opravilu lahkomiselni in se zgodi
lažja ali težja nesreča, ki pa ima lahko katastrofalno razsežnost.« (Vezjak, 2002, str. 4).
»Vsakršno škodno delovanje za podjetja pomeni izgubo, ki v kronični fazi zmanjšuje
dobiček, povečuje socialne probleme in krni ugled podjetja.« (Vršec, 1993, str. 15)

2.2

POŠKODBE PRI DELU

Vsako delo je po svoji naravi zahtevno in nevarno, zato je potrebno poskrbeti, da je se
opravlja varno, da ne pride do kakršnih koli poškodb. »Poškodba pri delu je poškodba
zavarovanca, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehanskega, fizikalnega ali
kemičnega učinka, ali posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve
telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzorčni
zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti.« (ZPIZ-2, 66. člen). Poškodbe pri delu
predstavljajo enega glavnih družbenih in gospodarskih problemov, ki so poleg bolezni
najpomembnejši negativni kazalec zdravstvenega stanja delovno aktivne populacije.
»Vzoki poškodb in zdravstvenih okvar pri delu so številni in odvisni od več dejavnikov
(Bilban, 2005, str. 137): vrste in načina opravljanja dela, higiensskih razmer na delu,
socialno ekonomskih dejavnikov, kvalifikacije in izobrazbe zaposlenih ter kulture in
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motivacije zapolsenih. «Do poškodb pri delu lahko pride zaradi različnih dejavnikov, ki pa
jih razvrstimo v dve večji skupini (Bilban, 2005):
 vzroki, kjer prevladuje človeški dejavnik
 vzroki, ki izvirajo iz človekovega delovnega okolja

V prvo skupino uvrščamo nezgodne primere, v katerih posameznik bistveno vpliva na
pojav nezgode oziroma poškodbe (npr. nepoznavanje delovnega procesa, nevarnosti in
sredstev za osebno varnost, karakterne lastnosti, psihofizična pripravljenost ali bolezenska
stanja posameznika) ter nezgodne primere, do katerih pride zaradi nepravilnih postopkov
sodelavcev. V drugo skupino spadajo neugodne mikroklimatske spremembe na delovnem
mestu, delo z nepopolnimi stroji in orodji, zasičenost delovnega okolja s surovinami,
izdelki ali odpadki, slaba osvetljenost, hrup, vibracije, spolzka tla, utrujenost zaradi
drugega dela … ( Bilban, 2005).

2.3

DELODAJALEC IN DELAVEC

»Delodajalec je pravna ali fizična oseba ter drug subjekt, kot je državni organ, lokalna
skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki
zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Manjši delodajalec po tem zakonu je
delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev. Kot delodajalec v smislu tega zakona se
šteje tudi kmet ali fizična oseba, ki sam ali s člani svojih gospodarstev oz. z družinskimi
člani opravlja kmetijkso, pridobitno ali drugo dejavnost kot edini ali glavni poklic in ne
zaposluje drugih oseb.« (ZDR, 3. člen) »Delodajalec je dolžan delavce usposabljati za
varno delo, tako da s svojim delom ne bodo ogrožali lastnega življenja in zdravja ter
življenja in zdravja svojih sodelavcev. Usposabljanje za varno delo je poleg obveščanja in
seznanjanja delavcev najpomembnejši splošni varnostni ukrep delodajalca. Delodajalec je
usposabljanje dolžan organizirati tako, da bo prilagojeno zahtevam delovnega mesta, na
uporabnikom prijazen in dostopen način. Delodajalec je v okviru upravljanja varnosti in
zdravja pri delu tista oseba, ki ima na dobro zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
največji vpliv, saj je delodajalec tisti, ki sprejema in uvaja ukrepe na področju varnosti in
zdravja pri delu, določene z zakoni, ter s tem omogoči svojim zaposlenim, da so na svojih
delovnih mestih čimbolj varni. Zato je dober in uspešen delodajalec tisti, ki mu je v prvi
vrsti varnost delavcev in ne ekonomski vidik, saj dobro zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu pomeni v podjetju dodatni strošek.
Delavec je po ZDR vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju in na podlagi pogodbe
o zaposlitvi pri delodajalcu opravlja delo. Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja,
ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu, pri tem pa mora tudi upoštevati in izvajati
varnostne ukrepe. Pri delu je dolžan uporabljati varnostne naprave ter sredstva in osebno
varovalno opremo, da ne ogroža svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih.
Prav tako se je dolžan usposabljati za varno delo in seznanjati z ukrepi zdravstvenega
varstva. »Iz poznavanja prakse varnosti pri delu lahko trdimo, da so mnoge nazaželjene
škodne posledice za delavce glede njihove varnosti in zdravja pri delu izhajale iz absurda,
da so delavci sicer vedeli, kaj bi bilo treba storiti, vendar niso bili izvedeni varnostni ukrepi
in izpoljnjeni pogoji, kar je povzročilo poškodbe in/ali zdravstvene okvare.« (Belopavlovič
in drugi, 1999, str. 146).
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3 PRAVNE PODLAGE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Varnost in zdravje pri delu urejajo različni zakoni, pravilnik in predpisi tako na nacionalni
kot tudi mednarodni ravni, med katerimi so najpomembnejši ZVZD, ZDR in ZZVZZ. Po teh
zakonih so določena vsa navodila in predpisi, ki jih morajo upoštevati delavci in
delodajalci.

3.1

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-1)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, organe, pristojne za varnost in zdravje pri
delu, temeljna načela in predpise s področja varnosti in zdravja pri delu. »Zakon zavezuje
vse akterje delovnega procesa k ukrepom za njuno zagotavljanje, ker določa pravice in
dolžnosti, ki jih imajo v zvezi s tem delodajalci, in pravice ter obveznosti, ki jih imajo v
zvezi z varnim in zdravim delom delavci. Pri tem izrecno opredeljuje, da so vse dolžnosti
delodajalca po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, hkrati pravice
delavca.« (Belopavlovič in drugi, 1999, str. 11). Zakon daje posebno pozornost tudi
promociji zdravja na delovnem mestu. »Promocija zdravja na delovnem mestu so
sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za
vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in
duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega
okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.« (MZZ, 2014, str.4).
»Zakon je kot prvo načelo uzakonil načelo, da je delodajalec tisti, ki mora zagotoviti
varnost in zdravje pri delu, tako da določa in izvaja varovalne ukrepe ter ukrepe medicine
dela, preprečuje nevarnosti pri delu, obvešča in usposablja delavce, ustrezno organizira
izvajanje strokovnih nalog in zagotovi potrebna sredstva ter pri tem izvajanju ukrepov
upošteva predpisane temeljne principe (načelo obeznosti delodajalca, načelo varstvenih
ukrepov).« (Belopavlovič in drugi, 1999, str. 35, 36). Poleg teh načel so v okviru
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu pomembni tudi načelo odgovornosti in načelo
inšpekcijksega nadzora.

3.2

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH ( ZDR)

Zakon o delovnih razmerjih natančneje opredeljuje področje delovnega prava. V zakonu
so natančneje opredeljena vsa načela z vidika delovnega prava, točno določene pravice,
obveznosti iz delovnega razmerja ter vsi vidiki, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi.
Prav tako zakon v 43. členu določa varnostne delovne razmere delodajalca. »Delodajalec
mora zagotavljati pogoje varnosti in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o
varnosti in zdravju pri delu.« (Štrovs, 2008, str. 93 ). ZDR v 33. členu navaja, da mora
delavec spoštovati predpise o varnosti in zdravju pri delu, kar (Štrovs, 2008, str. 84)
komentira kot: »Delavec se mora seznaniti z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega
varstva ter se usposobiti za njihovo izvajanje. Pri delu mora upoštevati predpisane
varnostne ukrepe, upošteveti predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu
ter se odzvati na zdravstvene preglede v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo področje
varnosti in zdravja pri delu. V primeru neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali
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zdravje ima pravico ustrezno ukrepati, skladno s svojim znanjem in tehničnimi sredstvi, ki
jih ima na voljo, in zapustiti nevarno delovno mesto, delovni proces ali delovno okolje.«

Zakon daje posebno pozornost glede varstva delavcev nosečnicam, delavcem, mlajših od
18 let, invalidom ter starejšim delavcem. To so delavci, ki zaradi svoje narave potrebujejo
posebno vrsto zaščite in lažje delovne pogoje. Osebam, mlajšim od 18 let, ne sme naložiti
dela, kjer obstaja večje tveganje za nastanek poškodb, dela, kjer lahko zaradi vročine,
mraza ali škodljivih snovi škoduje njegovemu zdravju. Za nosečnice mora delodajalec
sprejeti ustrezne ukrepe in prilagoditi delovne pogoje in jim omogočiti takšno vrsto dela,
da ne ogroža njenega zdravja in zdravja otroka. V primeru, da delodajalec ne more
omogočiti takšnega dela, je kjub temu dolžan delavki zagotoviti nadomestilo plače.

3.3 ZAKON O ZDRAVSTVENEM
ZAVAROVANJU (ZZVZZ)

VARSTVU

IN

ZDRAVSTVENEM

Področje varnosti in zdravja pri delu ureja tudi ZZVZZ. »Ta zakon ureja sistem
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, določa nosilce družbene skrbi za
zdravje in njihove naloge, zdravstveno varstvo v zvezi z delom in delovnim okoljem, ureja
odnose med zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanje pravic iz
zdravstvenega zavarovanja.« (ZZVZS, 1. člen). Zavarovanje je obvezno in prostovoljno.
Obvezno zavarovanje zajema (ZZVZZ, 12. člen): zavarovanje za primer bolezni in
poškodbe izven dela ter zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Pravice, ki jih obsega zavarovanje za primer poškodbe na delovnem mestu in poklicne
bolezni, so nadomestilo plače za primer odsotnosti od dela, plačilo zdravstvenih storitev in
100% nadomestilo plače.
Osebe, ki so zavarovane za poškodbe pri delu in poklicno bolezen, so (Novak, 2006, str.
127):
 osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji ali opravljajo samostojno
gospodarsko ali poklicno dejavnost;
 osebe, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu v Republiki Slovenijo in so
poslane na delo v tujino;
 osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih
konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v Republiki Sloveniji;

»Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen se štejejo poškodbe in bolezni v skladu s
predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.« (ZZVZZ, 19. člen). Po ZPIZ-2
se za poškodbo pri delu in poklicno obolenje šteje: vsaka poškodba, ki je nastala kot
posledica hitre spremembe položaja ali obremenitve telesa, poškodba, ki je posledica
neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, če je
takšna poškodba povezana z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je
poškodovani zavarovan, poškodba, ki je nastala na poti do ali z delovnega mesta ter
vsakršno obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje
sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.
Vsaka poškodba na delovnem mestu se prijavi z obrazcem Prijava nazgode – poškodbe pri
delu (ER-8), ki ga izpolni delodajalec.
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4 OBVEZNOSTI DELODAJALCA NA PODROČU VAROSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje svojim delavcem. Pri tem mora biti
pozoren, da izvaja vse ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu tako delavcev
kot tudi drugih oseb, ki so morebiti navzoče v delovnem procesu. Predvsem se mora
osredotočiti na usposabljanje in obveščanje delavcev, na preprečevanje in odpravljanje
nevarnosti pri delu ter zagotovitev potrebnih materialnih sredstev. (ZVZD-1, 1.čen).

4.1

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA VARNO DELO

Nezadostno znanje, nepoznavanje in neupoštevanje pravil ter neustrezna usposobljenost
delavca za varno delo so pomembni dejavniki, ki so nemalokrat vzrok za nastanek
poškodb in bolezni pri delu. Po ZVZD mora delodajalec delavca ustrezno usposobiti za
varnost in zdravje pri delu, da bo opravljanje dela potekalo varno. Delodajalec je dolžan
usposabljati delavca za varno delo vsakič, kadar pride do (ZVPoz-UPB1, 20. člen):
 sklenitve novega delovnega razmerja,
 uvajanja nove tehnologije,
 razporeditve na drugo delovno mesto,
 uvajanju novih strojev in opreme za delo.
Usposabljanje delavcev se deli na teoretični in praktični del ter se mora izvajati po
programu, ki ga potrdi delodajalec na podlagi ocene tveganja delovnega mesta. Namen
usposabljanja delavcev je, da se delavci seznanijo z delovnimi razmerami, nevarnostmi in
škodljivostmi ter ukrepi v primeru nezgod pri delu. Delodajalec mora določiti obvezne
občasne preizkuse usposobljenosti za varno delo za tiste delavce, ki delajo na delovnem
mestu, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare,
in tiste delavce, ki delajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe pri delu in zdravstvene
okvare večje. Prav tako je zakonsko določeno, da mora delodajalec usposabljanje za
varnost in zdravje pri delu delavcem zagotoviti v njihovem delovnem času in brezplačno
(ZVZD, 24. člen).

4.2 IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA IN
NAVODILA

VARNOSTNA

Izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnih mestih predstavlja zakonsko določen
dokument o vzpostavitvi varnosti in zdravja pri delu, ki ga mora zagotoviti vsak
delodajalec. »To je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za
zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri
delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter
zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen.« (Pravilnik o načinu izdelave
izjave o varnosti z oceno tveganja, 2. člen).
V izjavi o varnosti z oceno tveganja morajo biti zajeti naslednji podatki (Pravilnik o načinu
izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, 4. člen):
 datum in kraj izdelave,
 podatki o delodajalcu,
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podatki o predhodnih pregledih,
podatki o delovnih mestih, številu delavcev in organizacijskih enotah,
ocenjevanje tveganja,
opredelitev nevarnosti,
ocenitev ravni oz. stopnje tveganja,
določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja,
revizijo v primeru sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih
tehnologij.

Delodajalec mora poleg ustnih navodil in izobraževanja izdelati tudi pisna varnostna
navodila, kajti ni dovolj, da delavce samo ustno opozori na nevarnosti pri delu, ampak
mora delovna sredstva – stroje pisno opremiti z navodili in opozorili za nevarnost.

4.3

ZAGOTOVITEV POŽARNEGA VARSTVA

4.4

ZAGOTOVITEV VAROVALNE OPREME

Požarno varstvo je sestavni del varstva pri delu. Delodajalci se velikokrat ne zavedajo,
kako pomembna je požarna varnost in premalo truda vlagajo v organizacijo in
usposabljanje na tem področju. Požari uničujejo dobrine in okolje, ki jih ljudje ustvarjajo
in ohranjajo desetletja, mnogokrat pa terjajo nažalost tudi žrtve. Zato je pomembno, da
se področje požarne varnosti ureja v skladu s predpisi in zakonodajo. Požarno varstvo
zajemajo požarni red ter požarni in evakuacijski načrti, ki predstavljajo odpravo različnih
vzrokov požara. Da se prepreči nastanek požara in izboljša požarna varnost, je potrebno
izdelati požarni red, ki vsebuje: organizacijo pred požarom, ukrepe varstva pred požarom,
kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri tam, kjer je to
prepovedano, ukrepe zaradi eksplozije, ukrepe za varno evakuacijo, odstranjevanje
gorljivih snovi, če niso potrebna za opravljanje dela, navodila za ravnaje v primeru požara
in način usposabljanja zaposlenih za požarno varnost (Pravilnik o požarnem redu, 9. člen).
»Delodajalec mora v skladu s posebnimi predpisi sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva
pred požarom in evakuacijo ter, kadar je to potrebno, ukrepe za sodelovanje z zunanjimi
službami za varstvo pred požarom.« (ZVZD-1, 21. člen). Vsak lastnik poslovnih objektov
mora pred pričetkom uporabe sistema požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem
stanju sistema ter v skladu s tehničnimi predpisi in navodili skrbeti za stalni tehnični
nadzor požarnega sistema. Delodajalec je dolžan delavce usposobiti za varnost pred
požarom tako, da so seznanjeni z ukrepi za preprečevanja požara in ukrepi v primeru
nastanka požara (ZVPoz, 41. člen).
Med pomembne dejavnike za preprečevanje poškodb na delovnem mestu sodi uporaba
ustrezne varovalne opreme. Delodajalec je tako po ZVZD dolžan delavcu zagotoviti vso
varovalno opremo, ki jo zahteva njegova narava dela. Pravilnik o osebni varovalni
opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu, opredeljuje osebno varovalno opremo kot:
»osebna varovalna oprema v smislu tega pravilnika je vsaka oprema, 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 ter za osebno varovalno opremo se
šteje tudi vsak pripomoček ali dodatek, ki se uporablja za dosego namena iz prvega
ostavka tega člena.«(Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu,
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2. člen). »Delavci, ki so na delovnem mestu izpostavljeni nevarnostim, morajo biti poučeni
o načinu varnega dela: povedati jim moramo, kako pravilno uporabljati zahtevano
varovalno opremo. V primeru, da morajo osebno varovalno opremo na delovnem mestu
nositi tudi na primer obiskovalci, jim mora dati delodajalec ustrezna navodila za najeno
pravilno uporabo. Usposabljanje delavcev za uporabo osebne varovalne opreme delimo na
uvajalno, specifično in osvežilno.« (Batič in drugi, 2002, str.278).

Pri izbiri varovalne opreme je potrebno biti pozoren na naslednje kriterije: da varovalna
oprema ustreza svojemu namenu, da je narejena tako, da ni prezahtevna za vzdrževanje
in ne ovira delavca pri delu. Zato ni pomembno le, da delodajalec zagotovi delavcu
varovalno opremo, ampak da je ta tudi ustrezna in učinkovita. Dolžnost delodajalca je, da
delavcem zagotovi brezhibno delovanje, ustrezne higienske razmere, vzdrževanje,
popravila in nadomestitev varovalne opreme brezplačno. Prav tako mora delavcem
zagotoviti, da so pri delu, kjer se uporablja varovalna oprema, ustrezni podatki o varovalni
opremi. (Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu, 9.,10.
člen).

4.5

VODENJE PREDPISANIH EVIDENC IN POROČIL

Ena izmed pomembnih obveznosti delodajalca je tudi vodenje evidenc in poročil s
področja varnosti pri delu. Z vodenjem evidenc poskrbimo za red in organiziranost v
podjetju ter s tem olajšamo poslovanje. ZVZD tako v 39. členu določa, da mora
delodajalec voditi evidenco o:
 periodičnih preiskavah kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti,
 periodičnih preizkusih in pregledih delovne opreme,
 preizkusih in pregledih sredstev in opreme za osebno varnost pri delu,
 opravljenem usposabljanju za varno varno delo in preizkusih praktičnega znanja,
 preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev,
 poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih
poklicnih bolezni in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih,
 nevarnih snoveh, ki jih uporablja, če tako določajo posebni predpisi.

Delodajalec mora ob vsaki nezgodi pri delu, ob kateri je delavec nezmožen za delo,
nezgodo prijaviti inšpekciji dela. Nezgodo prijavi na obrazcu Priloge 1 Pravilnika o prijavah
na področju varnosti in zdravja pri delu, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje objavljen
na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za delo. (Pravilnik o prijavah na
področju varnosti in zdravja pri delu, 2. člen).

4.6

ZAGOTAVLJANJE POOBLAŠČENEGA ZDRAVNIKA

V okviru dolžnosti na področju varnosti in zdravja pri delu mora delodajalec svojim
zaposlenim zagotoviti preventivne zdravstvene preglede. Delodajalec napoti zaposlenega
na preventivni zdravstveni pregled, da pooblaščeni zdravnik oceni in pisno opredeli
zdravstveno stanje ter zmožnost za delo kandidata. »Preventivni zdravstveni pregledi
delavcev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca,
preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in
preprečevanja invalidnosti. S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se ugotavlja
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delavčevo zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem okolju. Podlaga
za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega zdravstvenega
pregleda je ocena tveganja s posebnim poudarkom na zdravstvenih zahtevah, ki jih določi
delodajalec na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika in rezulatatov meritev
obremenitev in obremenjenosti ter škodljivosti v delovnem okolju.« (Pravilnik o
preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, 3., 4. člen). Pooblaščeni zdravnik za
preventivne zdravstvene preglede je lahko specialist medicine dela, prometa ali športa.
»Pooblaščeni zdravnik opravlja, odvisno od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in
stopnje tveganj za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar delavcev, zlasti naslednje
naloge: sodeluje pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu, seznanja delavce s
tveganji, ki so povezani z njihovim delom na delovnem mestu, ter opravlja naloge
zdravstvene vzgoje delavcev, ugotavlja in proučuje vzroke za nastanek poklicnih bolezni v
zvezi z delom, opravlja preventivne zdravstvene preglede delevcev v skladu s posebnimi
predpisi, izvaja zdravstveno varstvo poklicno obolelih delavcev, ugotavlja vzroke za
nastanek delovne invalidnosti ter predlaga ukrepe za njihovo obvladovanje oz.
preprečevanje, sodeluje v procesu rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega
dela, delodajalcu predlaga ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev, ki so pri delu
izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare, vodi evidence in
zbira podatke v skladu s posebnimi predpisi.« (Bilban, 2005, str. 15–16).

4.7

PROMOCIJA ZDRAVJA

Delodajalec ima v sklopu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu tudi dolžnost, da svojim
zaposlenim omogoči, da tudi na delovnem mestu še dodatno poskbijo za svoje zdravje s
pomočjo promocije zdravja, kajti zakonsko je določeno, da mora delodajalec načrtovati in
izvajati ter zagotoviti sredstva in način spremljanja promocije zdravja na delovnem mestu.
(ZVZD-1, 6., 32. člen). »Promocija zdravja je celovit pristop k doseganju zdravja in
pomeni ljudi poučiti ter jim omogočiti, da se bodo zavestno, vsak dan odločali v prid
zdravju. Vsebuje celovito medsebojno vplivanje, sodelovanje posameznikov in okolja,
usmeritev, ki združuje osebno izbiro in družbeno odgovornost v naporih za izgradno bolj
zdrave prihodnosti.« (Hoyer, 2005, str. 11). Pri promociji zdravja gre predvsem za
doseganje zdravega načina življenja in da se tudi na delovnem mestu poskbi za dobro
počutje, saj je dobro počutje in zdravstveno stanje pogoj za doseganje učinkovitega in
upešnega osebnega, socialnega in ekonomskega vidika. »Prednostna področja v promociji
zdravja so (Hoyer, 2005, str. 13):
 Dobro zasnovati javno politiko – zdravje mora postati pomembna politična vsebina
med snovalci politike na vseh področnjih in vseh ravneh.
 Ustvariti spodbudno okolje – promocija zdravja poudarja pomen oblikovanja varnih
in spodbudnih življenjskih in delovnih pogojev.
 Okrepiti sodelovanje javnosti – promocija zdravja se uresničuje z učinkovitimi
družbenimi akcijami ob določanju prednostnih nalog, odločanju, načrtovanju
strategij in njihovem uveljavljanju za doseganje boljšega zdravja.
 Razviti sposobnost posameznika – promocija zdravja podpira tako osebni razvoj
kot razvoj družbe z zagotavljanjem informacij, vzgojo za zdravje in s krepitvijo
življenjskih sposobnosti. Posamaznike je potrebno izobraževati tako, da so
pripravljeni na vsa življenjska obdobja, tudi na kronična obolenja in poškodbe.
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Preusmeriti zdravstveno dejavnost – zdravstveno področje mora poleg
zagotavljanja kliničnih in kurativnih služb prevzeti vse več nalog pri promociji
zdravja, torej preusmeritev tudi na preventivo, skrb za zdravje.«

Promocija zdravja na delovnem mestu mora biti usmerjena v skupine delavcev, katerim je
namenjena, ter pri tem sodelovati tako vodstvo podjetja kot tudi delavci. Program
promocije zdravja mora biti prilagojen težavam in obremenitvam, s katerimi se delavci
srečujejo na delovnih mestih.
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5 DOLŽNOSTI ZAPOSLENIH

Delavec ima na delovnem mestu tako pravice kot tudi dolžnosti. Svoje delo mora
opravljati vestno, upoštevati in uporabljati predpisana navodila ter opremo za varnost in
zdravje pri delu, se ustrezno izobraževati in usposabljati ter delodajalca obveščati o
morebitnih pomankjivostih, ki so nastale na delovnem mestu in bi lahko ogrožale zdravje
ali življenje delavcev.
Delavec ima pravico, da odkloni delo, če ni bil predhodno seznanjen z ukrepi in
nevarnostmi pred začetkom nastopa dela. Prav tako lahko delavec delo odkloni, če mu
grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili izvedeni varnostni ukrepi s
strani delodajalca. Delavec ima pravico odkloniti delo tudi v primeru, da dela več kot polni
delovni čas in mu v skladu z mnenjem pooblaščenega zdravnika takšno delo lahko
poslabša zdravstveno stanje. (ZVZD, 33. člen).

5.1 OBVEZNO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA
PRI DELU IN UPOŠTEVANJE VARNOSTNIH NAVODIL

»Izvajanje ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, obsega tudi
ustrezna navodila in obvestila delavcem ter njihovo usposabljanje za varno delo.«
(Belopavlovič in, drugi, str. 134). Obveznost delavca je, da se seznanja z varnostnimi
ukrepi ter se usposablja za njihovo ravnanje. Pri opravljanju svojega dela mora upoštevati
vsa predpisana navodila in pravila, uporabljati opremo za osebno varnost ter se odzivati
na preventivne zdravstvene preglede, ki so določeni z zakonodajo in predpisi na področju
varnosti in zdravja pri delu, saj so pravila določena izključno zato, da se upoštevajo.
Delavec se mora izobraževati v zvezi z varostjo pri delu, vsakič, kadar se uvaja v delo – na
novo delovno mesto, ob premestitvi na drugo delovno mesto ali spremembi dela ali ob
uvedbi nove ali spremenjene delovne opreme. (Belopavlovič in drugi, str. 64).
Uposabljanje in izobraževanje mora delodajalec delavcem zagotoviti brezplačno ter v
okviru njihovega delovnega časa. V sklopu upoštevanja navodil morajo delavci (Bilban,
2005, str. 14): pravilno uporablajti stroje, aparate, orodje, nevarne snovi, transportno
opremo, dodeljena sredstva in opremo za osebno varnosti, opustiti samovoljno
izklapljanje, spreminjanje ali odstranjevanje varnostnih naprav, ki so nameščene na
delovni opremi ali zgradbah, takoj obvestiti delodajalca/delavce, ki so odgovorni za
varnost in zdravje pri delu, kadar opazijo neposredno nevarnost za delavce, ter sodelovati
z odgovornimi osebami za varnost in zdravje pri delu.

5.2

OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE OPREME

Delovna oblačila, delovna obutev, zaščitne rokavice, izdelki za zaščito glave so zaščitna
oprema, ki je namenjena varovanju delavcev pred telesnimi poškodbami. Vsak delavec je
dolžan uporabljati dana zaščitna sredstva, saj neuporaba le-teh pomeni kršitev pravil in
navodil. Strokovni delavec mora delavcu preden nastopi z delom predati zaščitno opremo
ter mu izročiti potrdilo, da je prejel zaščitno opremo za opravljanje njegovega dela. Če
pride do prenehanja delovnega razmerja, mora delavec vrniti vsa sredstva, ki so mu bila
dodeljena. »Delavci in njihovi predstavniki imajo pravico sodelovati z delodajalcem pri
obravnavi vseh vprašanj, ki se nanašajo na uporabo osebne varovalne opreme, od katere
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je odvisna njihova varnost in zdravje pri delu.« (Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo
delavci uporabljajo pri delu, 13. člen). Da zagotovimo, da bo varovalna oprema nudila
predvideno raven zaščite moramo preveriti, ali je primerno izbrana, ali je delavec
seznanjen z uporabo in jo uporablja skladno z navodili in ali se pravilno skladišči in hrani,
kajti uporaba neprimerne zaščitne opreme v nekaterih okoliščinah lahko povzroči
naudobno nošenje, otežuje delo, ustvari dodatno nevarnost, ki ni navedena v oceni
tveganja. Osebno varovano opremo je potrebno

5.3

ODGOVORNOST

Delavec je na svojem delovnem mestu dolžan ravnati odgovorno. Delavec ravna
odgovorno, kadar:
 pri svojem delu ravna tako, da pri tem varuje sebe in druge,
 uporablja dana zaščitna sredstva in opremo ter z njimi ravna gospodarno,
 upošteva pravila in navodila za varnost in zdravje pri delu,
 sodeluje z nadrejenimi in jih obvešča o kakršni koli pomanjkljivostih in
škodljivostih, ki jih opazi pri delu …

»Z namenom preprečevanja delovnih nezgod in poklicnih obolenj so namreč tudi delavci
dolžni spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in se z
delodajalcem posvetovati, soodločati ter ga obveščati o morebitnih nevarnostih, ki jim
pretijo pri opravljanju njihovega dela.« (Belopavlovič in drugi, 1999, str. 49, 50). »Delavec
lahko tudi odkloni delo, če ni bil predhodno seznanjen z nevarnostmi in škodljivostmi pri
delu ali če mu ni bil zagotovljen predpisani zdravstveni pregled, če mu grozi nevarnost za
življenje in zdravje ali če bi mu način opravljanja njegovega dela v skladu z mnenjem
pooblaščenega zdravnika lahko poslabšal njegovo zdravstveno stanje.« (Kresal, Kresal
Šoltes, Senčur Peček, 2002, str. 163). Vsak delavec mora pri svojem delu ravnati tako, da
pazi na lastnino delodajalca, kar pomeni, da ne sme iz malomarnosti poškodovati ali
uničevati delovnih strojev in prostorov. Če delavec na delu ali v zvezi z delom namenoma
ali iz malomarnosti povzroči škodo, jo je dolžan povrniti, saj je za nastalo škodo
odškodninsko odgovoren.
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6 PREDSTAVITEV PODJETJA STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA

V organizacijski shemi je prikazana celotna zgradba podjetja. Eno izmed
najpomembnejših področij v sodobnem času je oddelek, ki je namenjen za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Umeščen je v kadrovske in splošne zadeve.
Za uspešno poslovanje so pomembni prav vsi faktorji iz organizacijske sheme ob
predpostavki, da uspešno sodelujejo eni z drugimi. Za varno proizvodnjo pa je
zadolžen zgolj oddelek za varnost in zdravje pri delu, ki mora skrbeti za izobraževanje
zaposlenih, reden nadzor nad uporabo zaščitnih sredstev, hkrati pa mora nadzirati in
udejanjati vse novosti na tem področju, ki so vezani na zakone in kakovost
izobraževanj ter zaščitne opreme.
Slika 1: Organizacijska shema
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6.1

PROIZVODNJA

Vir: interni vir, (2016)

Steklarna Rogaška je svetovno znano ter priznano podjetje, ki se ukvarja z izdelavo
steklenih in kristalnih izdelkov ter zaposluje cca 920 delavcev. Pohvalijo se lahko z ročno
izdelavo steklenih izdelkov kot tudi serijsko proizvodnjo le-teh. prav zaradi svoje
najpomembnejše dejavnosti se v podjetju poraja vprašanje varnosti in zdravja vseh
zaposlenih.

Njihova proizvodnja zajema celoten postopek od priprave surovine ter do končne
obdelave in prodaje izdelkov. Proizvodnja se začne v laboratorijih, kjer se pripravlja zmes
za surovo steklo. Po natančnih doziranjih in pripravi zmesi se le-ta dodaja v peči za
taljenje, kjer se pri temperaturah nad 1000 0C zmes topi v surovo steklo. Po taljenju se
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proizvodnja razdeli na dve področji, in sicer na ročno proizvodnjo ter avtomatizirano in
robotizirano proizvodnjo.

Pri ročni proizvodnji se proizvajajo visoko cenovni in kakovostni stekleni ter kristalni izdelki
kot tudi izdelki po naročilu in želji stranke. Delavci ročno, s pomočjo posebnih orodij,
odjemajo surovo steklo iz peči ter ga vpihujejo v posebne lesene in kovinske modele. Po
grobi obdelavi gredo izdelki v hladilnice, da se oblikovani izdelek strdi. Nato sledi fina
obdelava stekla, kjer ga ročno zbrusijo in vgravirajo različne dekorativne vzorce. Po
končanem brušenju izdelek nadaljuje pot do kislinske obdelave, kjer se v posebni kislini
izdelek namaka, da s tem dobi sijaj in se odstrani razne delce, ki se tekom proizvodnje
primejo na steklo. Za kislinsko obdelavo sledi še ročno brisanje ter kontrola in pakiranje
izdelkov.

Pri avtomatizirani proizvodnji se proizvajajo serijski izdelki, ki so prav tako visoko
kakovostni, a hkrati cenovno ugodnejši. V tem procesu industrijski roboti avtomatsko
izvedejo celoten proces izdelave izdelkov vse od jemanja stekla iz peči pa vse do
avtomatskega brušenja in pregleda izdelkov, kjer se robotska proizvodnja konča, saj v
podjetju SRS še nimajo naprav za avtomatsko pakiranje izdelkov in je to potrebno izvajati
ročno. Po končani proizvodnji se zapakirani izdelki s pomočjo tekočih trakov transportirajo
v skladišča, od koder se nalagajo in transportirajo po celotnem svetu za prodajo končnim
strankam.

6.2 NAČIN IZVAJANJA UKREPOV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V
PODJETJU SRS

Podjetje SRS skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu in 4. ter 6.
člena Pravilnika o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi
kemikalijami, predpiše postopek, roke in program usposabljanja za varno delo.
Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu je prilagojeno posebnostim delovnega mesta
in se izvaja po programu, ki ga delodajalec po potrebi obnavlja in spreminja njegovo
vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti. Usposabljanje se vrši v treh sklopih, in
sicer (Berk, pogovor z zaposlenimi):
 samousposabljanje, ki ga vrši oseba sama na osnovi gradiva – pisnega materiala,
ki ga prejme od delodajalca;
 teoretično usposabljanje, kjer poteka teoretično predavanje o varnosti in zdravju
pri delu, ki ga izvajajo strokovni delavci, ki imajo potrebna pedagoško-andragoška
znanja;
 praktično usposabljanje na delovnem mestu.
Kadrovska služba poskrbi – zagotovi, da so vse osebe, ki pridejo na delo oz. na katerikoli
način sklenejo pogodbo o delu (novozaposleni delavci za nedoločen ali določen čas,
počitniško delo, obvezna praksa ipd.), poučene o varnem delu. Kadrovska služba zagotovi
vsaki na novo zaposleni osebi pisno gradivo, na osnovi katerega oseba opravi teoretičen
preizkus pred nastopom na delo. Prav tako kadrovska služba napoti oz. spozna osebo z
odgovornim vodjem, ki delavca na osnovi obrazca »uvajanje v delo na novozaposlenega
delavca in premestitve na druga dela«, uvede na delovno mesto. Po poteku določenega
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časa (1 mesec), ko delavec dela pod nadzorom odgovornega vodje, pa le-ta in delavec
izpolnita zapisnik o praktičnem usposabljanju in preizkusu praktične usposobljenosti za
varno delo na delovnem mestu. (Berk, pogovor z zaposlenimi).
V podjetju SRS evidenco o usposabljanju vodijo (Berk, pogovor z zaposlenimi):
 Kadrovska služba vodi evidenco o preizkusu znanja novozaposlenih oseb;
 Odgovorni vodje vodijo evidenco o uvajanju v delo in preizkusu praktičnega
znanja. Izvod obrazca o uvajanju in izvod zapisnika o praktičnem usposabljanju
dostavijo v službo varnosti – strokovnemu delavcu za VZPD in VPP;
 Služba varnosti oz. strokovni delavci vodijo evidenco o opravljenem usposabljanju
za varno delo in preizkusih praktičnega znanja.

Preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo preverja delodajalec na
delovnem mestu. Teoretično preverjanje se vrši pisno s pomočjo v naprej pripravljenega
testa, nato sledi praktično preverjanje znanja, ki se vrši na delovnem mestu s pomočjo
zapisnika o praktičnem usposabljanju in preizkusu praktične usposobljenosti za varno delo
na delovnem mestu.

6.3

KONTROLA ALKOHOLIZIRANOSTI IN PRISOTNOST DROG

Z vidika varnosti in obvladovanja tveganj alkohola na delovnem mestu predstavlja prikrito
grožnjo oz. pomeni novo tveganje v poslovnem procesu družbe. Nesporno je, da ima
delodajalec v primeru suma, da je delavec pod vplivom alkohola, pravico in hkrati tudi
dolžnost preverjati alkoholiziranost delavca pri izvrševanju njegovih delovnih obveznosti,
saj je splošno znano dejstvo, da alkoholiziranost vpliva na kognitivne sposobnosti človeka.
Da podjetje doseže čim manjše tveganje na tem področju, je potrebno ustrezno urejati
normativno raven tako, da je uživanje alkohola in psihoaktivnih substanc prepovedani.
Določiti je potrebno ukrepe in postopke za ugotavljanje prisotnosti alkohola in drugih
substanc ter določiti ukrepe zoper delavce, ki so na delovnem mestu pod vplivom
alkohola. (Savski, 2014, str. 12–14). Uprava podjetja je v ta namen sprejela Pravilnik o
omejevanju porabe alkohola in mamil, ki ureja in določa (Berk, pogovor z zaposlenimi):
 prepoved vnosa in pitja alkohola, kontrolo ter prepoved uživanja mamil oz.
psihonarkotičnih sredstev;
 kontrolo vnosa alkohola in alkoholiziranosti na delovnem mestu;
 odreditev in izvajanje preizkusa alkoholiziranosti po izdihanem zraku ter vpliv
mamil ali psihonarkotičnih sredstev;
 dovoljeno mejo alkoholiziranosti v % alkohola;
 posledice neupoštevanja tega pravilnika ;
 obrazec zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti.

Ugotavljanje oz. nadzor nad alkoholiziranostjo zaposlenih ugotavljajo (Berk, pogovor z
zaposlenimi): varnostnik, ki ob vhodu in izhodu v podjetje, če opazi – sumi, da je
zaposleni pri vhodu v podjetje pod vplivom alkohola. Pri tem zadrži delavca in obvesti
odgovornega vodjo delavca, da ta po svoji oceni odredi preizkus alkoholiziranosti, in
odgovorni vodja je kot odgovorni delavec podjetja zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja
pri delu na delovnem mestu dolžan odrediti ugotavljanje alkohola ter vpliva mamil
delavcu, za katerega sumi ali kaže znake alkoholnih motenj.
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Če se s preizkusom ugotovi, da je delavec pod vplivom alkohola ali mamil, se delavcu ne
dovoli opravljati dela. Odgovorni vodja zahteva od delavca, da se začasno odstrani z
delovnega mesta, zoper njega pa poda zahtevo za uvedbo postopka zaradi hujše kršitve
pogodbenih obveznosti. Enako se postopa tudi v primeru, da delavec odkloni in ne dovoli
preizkusa alkoholiziranosti.
Ukrep, ki ga odredi odgovorni vodja, se vpiše v Zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti po
izdihanem zraku. Zapisnik vsebuje podatke še o vrsti, kraju, času dogodka, o ostalih
udeležencih, škodi ter o predlogih za nadaljnje postopke in izvod alkotesta.
Tabela 1: Kontrole alkoholiziranosti in drog za zadnja 4 leta

Leto

2012

Št. kontrol
2

2013

2

2014

3

2015

3

Skupaj v 4. letih

10

Vir: Berk, pogovor z zaposlenimi (2016)

Po statističnih podatkih so v podjetju SRS v zadnjih 4 letih opravili 10 kontrol
alkoholiziranosti. Kar pa je glede na rizičnost dejavnosti precej nizko število kontrol
alkoholiziranosti. Prisotnost alkohola in drog bistveno zmanjšajo psihofizične sposobnosti
oseb in prav to bi moral biti razlog za pogostejše kontrole, saj se z zmanjšanjem
psihofičnih sposobnosti zelo poveča verjetnost za nastanek poškodb. Ob tako majhnem
številu kontrol je seveda izredno majhna možnost za najdbo pristotnosti alkohola in drog
na delovnem mestu. To se praktično zaradi premajhnega števila kontrol lahko enači z
nekontroliranjem prisotnosti alkoholiziranosti in drog na delovnem mestu. Za zagotovitev
večje varnosti pri delu bi bilo potrebno bistveno intenzivneje kontrolirati to področje.
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6.4

POŠKODBE V PODJETJU SRS

Kot vsako podjetje se tudi Steklarna Rogaška Slatina srečuje s področjem varnosti in
zdravja pri delu. Za nenehne izboljšave in iskanje kritičnih točk na tem področju je nujno
potrebno vodenje statističnih podatkov. V nadaljevanju so prikazani različni podatki iz
obdobja zadnjih štirih let, ki so bili zajeti v podjetju.
Grafikon 1: Poškodbe pri delu po vrsti
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Vir: Berk, pogovor z zaposlenimi (2016)

V Grafikonu 1 so prikazane poškodbe pri delu, in sicer razvrščene po obliki poškodbe.
Podatki so zbrani na podlagi evidenc SRS. Podatki zajemajo poškodbe v preteklih štirih
letih, in sicer od leta 2012 do leta 2015. V teh letih se je zgodilo največ ureznin (55),
sledijo udarnine (20), stisnine (16) in opekline (11). To so torej najpogostejše poškodbe.
Veliko manj je udarcev (6), zvinov (5), padcev predmeta (4), padec tujka (3), zdrs (2) in
po en primer vbodnine, zloma in prometne nezgode. V zadnjih štirih letih ne beležijo niti
ene odrgnine.

Glede na zbrane podatke je razvidno, da v zadnjih štirih letih prevladujejo predvsem štiri
vrste poškodb. V prevladujočo skupino se tako uvrstijo poškodbe, ki so v zadnjih štirih
letih nastale vsaj ali več kot desetkrat. To so ureznine, udarnine, stisnine in opekline. To
so večinoma poškodbe, ki so seveda vezane na glavno dejavnost SRS, in sicer obdelavo in
predelavo stekla. Iz teh podatkov se lahko povzame, da poškodbe, kot so ureznine in
opekline nastanejo neposredno pri obdelavi stekla ali steklenih izdelkov, udarnina in
stisnina pa predvsem neposredno pri raznih vzdrževalnih delih. Vse ostale poškodbe,
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navedene v Grafikonu 1, ki so se v zadnjih štirih letih pojavile manj kot desetkrat, pa so
večinoma posredno vezane na obdelavo stekla ali vzdrževalna dela in lahko nastanejo kot
splet nesrečnih okoliščin ne glede na samo dejavnost dela. Glede na visoko stopnjo
tveganja za nastanek poškodb zaradi same dejavnosti pa je poškodb relativno malo v
obdobju štirih let, saj skupno število poškodb doseže 125, kar je v povprečju 31,25
poškodb letno.
Grafikon 2: Poškodbe po vzrokih
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Vir: Berk, pogovor z zaposlenimi (2016)

V gGrafikonu 2 so prikazane poškodbe pri delu, razvrščene po vzrokih nastanka. Zaradi
dejavnosti, kot jo ima SRS, je tudi iz diagrama razvidno, kateri so najpogostejši vzroki za
nastanek poškodb na delovnem mestu. Največkrat je vzrok za poškodbo lom stekla (39),
sledi pa mu oster rob izdelka (26). Zelo pogost je tudi nezanesljiv način dela (18), ki se
uvršča kar na tretje mesto izmed dvanajstih vzrokov. Bistveno manj je nastankov poškodb
zaradi sevanja vroče steklene mase (10), padca predmeta (9), ostrega delca stekla (7),
prav tako zaradi neupoštevanja navodil za varno delo (7), motnje v delovnem procesu (6).
Najmanj pa je poškodb zaradi težjih steklenih izdelkov (2) in dviga bremena (1). V
analiziranem obdobju pa nikoli ni bil vzrok pot na/z dela ter lom orodja.
V pogledu poškodb po vzrokih so razvidni dejanski faktorji, ki vplivajo na nastanek
poškodbe pri delu. V veliki večini so za nastanek poškodb zaslužni le trije izmed dvanajstih
navedenih faktorjev. To so lom stekla, oster rob steklenega izdelka ter nezanesljiv način
dela. Vsi ti faktorji so v zadnjih štirih letih najmanj petnajstkrat vplivali na nastanek
poškodbe. Ti faktorji pa se razdelijo še na dve skupini, in sicer kot prva skupina so
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faktorji, na katere sami zaposleni nimajo vpliva in se pripetijo zaradi napak v steklenih
izdelkih. V to skupino spadata lom stekla ter oster rob steklenega izdelka. V drugo skupino
pa spada samo en vzrok, na katerega pa imajo sami zaposleni največji vpliv. To je
nezanesljiv način dela, kar pa seveda v veliki meri odraža nespoštovanje ter neuporabo
zakonov o varnosti in zdravju pri delu in zaščitnih sredstev ali celo malomarnost pri delu.
Vsi ostali vzroki za nastanek poškodb pa so bistveno manj intenzivni.
Grafikon 3: Poškodbe po sektorjih
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Vir: Berk, pogovor z zaposlenimi (2016)

V Grafikonu 3 so prikazane poškodbe, kako so razdeljene po sektorjih proizvodnje. Iz
grafikona je razvidno, da je najbolj tvegano področje dela v SRS v sektorju za obdelavo
stekla pri dodelavi, saj se je tam pripetilo kar 71 poškodb. V srednjem območju tveganja
se nahajata avtomatska (24) in ročna proizvodnja (10). Nekoliko manj tveganja pa je
glede števila nezgod v orodjarni 1 (7), pri servisnih dejavnostih (5), v skladišču gotovih
izdelkov (4), v orodjarni – delavnica (3) in pri kontroli (2). V tej razvrstitvi je jasno vidno,
da se poškodbe dogajajo prav v vseh sektorjih proizvodnje, je pa bistvena razlika v
gostosti nastanka poškodb v določenih segmentih.

Povzetek poškodb nastalih po posameznih sektorjih proizvodnje pa prikazuje, kateri sektor
je najbolj rizičen za nastanek poškodbe, torej v katerem sektorju se pojavlja največ
poškodb pri delu. Torej v proizvodnji stekla in steklenih izdelkov se velika večina poškob
pripeti prav v sektorju obdelave stekla, in sicer podsektorju dodelave stekla. Naslednji
najbolj rizičen sektor je avtomatska proizvodnja, kjer pa se zgodi kar dve tretjini poškodb
manj od sektorja za obdelavo stekla. Vsi ostali navedeni sektorji pa so bitveno manj rizični
za natanek poškodb pri delu. Na podlagi teh rezultatov se lahko povzame, v katere
sektorje je potrebno dodatno uvesti ali izboljšati izvajanje zakonov ali uporabo dodatnih
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zaščitnih sredstev s področja varnosti in zdravja pri delu, da bi se s tem gostota poškod v
posameznih sektorjih zmanjšala na najnižji možen nivo.
Grafikon 4: Izgubljeni delovni dnevi
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V Grafikonu 4 so prikazani izgubljeni delovni dnevi na poškodovanega delavca, izraženi v
% vrednosti. Zelo pomemben podatek, ki je razviden iz tega diagrama pa je ta, da se
odstotek izgubljenih delovnih dni z leti manjša, in sicer na račun strožjih zakonodaj ter
boljšega in strožjega režima na področju varnosti in zdravja pri delu. V letu 2012 je bilo
8,7 % izgubljenih delovnih dni, v letu 2015 pa se je ta odstotek zmanjšal za 0,2 odstotni
točki in je znesel 8,5 %. Zmanjšanje odstotka je sicer minimalno, je pa zelo pomembo, da
se ta trend zmanjševanja ohrani in se odstotek izgubljenih delovnih dni na poškodovanega
delavca z leti zmanjšuje.

Eno izmed ključnih vprašanj vsakega podjetja je, koliko izgubljenih delovnih dni na leto
nastane zaradi poškodb pri delu, kajti ta podatek je ključnega pomena za uspešno
poslovanje in zagotavljanje delavcu prijaznega in varnega delovnega mesta.Kot je
razvidno, je v zadnjih štirih letih to število bolj ali manj pri nekaj več kot 8 odstotnih
točkah. Z zmanjševanjem odstotkov izgubljenih delovnih dni se veča produktivnost ter
uspešnost samega podjetja, za delavce pa to pomeni, da se z leti njihova delovna mesta
pretvarjajo v varnejša in kakovostnejša delovna mesta. Na ta podatek pa imajo izradno
velik vpliv zakoni o varnosti in zdravju pri delu ter spoštovanje in upoštevanje le-teh, saj
se s spoštovanjem in upoštevanjem zakonov o varnosti in zdravju pri delu zmanjšuje
število nastalih poškodb, s tem pa tudi dnevi, ki so izgubljeni zaradi nastalih poškodb.
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7 RAZISKAVA – ANKETIRANJE

Za raziskovalni del diplomske naloge je izdelan anketni vprašalnik v pisni obliki s pomočjo
katerega se na osnovi rezultatov ugotovi, kakšna so stališča zaposlenih glede varnosti in
zdravja na njihovem delovnem mestu. V času pisanja diplomskega dela se v sodelovanju s
podjetjem Steklarna Rogaška Slatina izpolni anketni vprašalnik, ki se ga razdeli med 44
anketirancev, in sicer po različnih oddelkih: na oddelku proizvodnje taljenja stekla in
brusilnice 27 anketnih vprašalnikov ter na oddelku pregleda in pakiranja izdelkov 17
zaposlenim. Anketiranci so bili izbrani naključno in so v anketi sodelovali prostovoljno in
anonimno.
Grafikon 5: Spol anketirancev
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Pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov je sodelovalo 44 anketirancev, od tega 18 moških
(41 %) in 26 žensk (59 %). Osredotočila sem se na cilj, da anketiram polovico moških in
polovico žensk. Zaradi manjše pripravljenosti moškega spola do sodelovanja v anketi pa
sem bila primorana anketirati skoraj 20 % več žensk kot moških, vpliv pa je imelo tudi
dejstvo, da na področju proizvodnje, ki sem ga izbrala za anketo, vsekakor po številčnosti
prevladujejo ženske. Menim pa, da na ta anketni vprašalnik spol anketirancev nima
posebnega pomena, saj so bila vprašanja navezujoča zgolj na varnost in zdravje pri delu.
Grafikon 6: Izobraževanje zaposlenih
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Na vprašanje, kolikokrat letno jim podjetje omogoča izobraževanje na tem področju, je 17
zaposlenih odgovorilo enkrat ( 39 %), 3 zaposleni dvakrat (7 %) ter 24 zaposlenih več kot
dvakrat (54 %). Da je izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu omogočeno več kot
dvakrat, so odgovorili zaposleni, ki so zaposleni na oddelku, kjer talijo in brusijo steklo,
torej lahko iz tega sklepamo, da so ti delavci bistveno bolj izpostavljeni nevarnostim kot
tisti, ki izdelke pregledujejo in pakirajo. Prav tako pa se razlikuje obseg uporabe zaščitnih
sredstev in opreme med sektorji proizvodnje. Seveda pa je z uporabo več zaščitnih
sredstev in opreme potrebno pogostejše izobraževanje že zaradi samega spremljanja
novosti v zakonodaji in ponujenih sredstev. To pa so seveda bistveni razlogi, zakaj so v
nekaterih bolj rizičnih sektorjih proizvodnje delavci napoteni na izobraževanje pogosteje
kot delavci iz drugih, manj rizičnih sektorjev. Glede na rezultate je celo več kot polovica
zaposlenih napotena na izobraževanja več kot dvakrat letno, kar pa nakazuje na visoko
stopnjo prizadevanja podjetja za doseganje najboljših rezultatov na področju varnosti in
zdravja pri delu. Zanimivo pa je, da je izredno malo anketirancev napotenih na
izobraževanje dvakrat letno, tako prevladuje bodisi enkrat letno ali več kot dvakrat letno.
Vsekakor pa je zelo pozitivno, da se lahko definira, da je prav vsem omogočeno
izobraževanje vsaj enkrat letno, hkrati pa je večini anketirancev omogočeno več kot eno
izobraževanje letno. Na tem področju podjetje SRS deluje odlično.
Grafikon 7: Seznanjenost z varnostjo in zdravjem pri delu
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Kar 80 % vseh anketiranih meni, da so dovolj seznanjeni z varnostjo in zdravjem pri delu,
20 % le-teh pa meni, da jih nadrejeni ne seznanjajo dovolj z varnostjo in zdravjem pri
delu. Ta podatek nakazuje na napačne diagnoze podjetja, koliko morajo biti zaposleni v
posameznih sektorjih seznanjeni z varnostjo in zdravjem pri delu. Za zmanjšanje števila
zaposlenih, ki po njihovem mnenju niso dovolj seznanjeni z varnostjo pri delu, pa je
ključnega pomena sodelovanje in medsebojna komunikacija med nadrejenimi in
zaposlenimi, ter na podlagi tega narediti ponovno diagnozo o potrebi ponovnega
seznanjanja zaposlenih. Seveda je potrebno te podatke periodično ponovno zajemati in
analizirati, saj se utegnejo ti podatki spremeniti zaradi kakršnih koli sprememb bodisi iz
strani izobraževanja, zakonodaje ali delovnega mesta. Ključnega pomena pa je vsekakor
tudi podvprašanje na to temo, in sicer zakaj delavci niso dovolj seznanjeni z varnostjo in
zdravjem pri delu. To pa so vprašanja, na katera lahko odgovorijo le sami delavci in jih
mora podjetje od njih nekako pridobiti.
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Grafikon 8: Zadovoljstvo z izobraževanjem
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Zaposleni so v 84 % , kar je 38 anketirancev, zadovoljni z izobraževanjem o varnosti in
zdravju pri delu, 14 %, to je 6 anketirancev, pa ne. Na podlagi tega vprašanja se lahko
vidi povezava s prejšnjim vprašanjem, in sicer mnenju o seznanjenosti z varnostjo pri
delu. Sklepamo lahko, da je 80 % anketirancev zadovoljnih z izobraževanjem in
posledično tudi dovolj seznanjeno z varnostjo pridelu. Razlika 6 % se lahko utemelji, kot
da so anketirani sicer zadovoljni z izobraževanji, vendar pa kljub temu niso dovolj
seznanjeni z varnostjo pri delu. Preostalih 14 % pa nakazuje na to, da niso zadovoljni z
izobraževanji in posledično tudi niso dovolj seznanjeni z varnostjo in zdravjem pri delu. Za
izboljšanje teh vprašanj pa je seveda ključnega pomena, da se nekako postavi
komunikacija med zaposlenimi in službo, ki izvaja izobraževanja in področja varnosti pri
delu.
Grafikon 9: Uporaba zaščitnih sredstev pri delu
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Anketiranci so na vprašanje, ali uporabljajo zaščitno opremo, odgovorili v 52 % pritrdilno,
malo manj kot polovica anketirancev (48%) pa, da zaščitne opeme ne uporabljajo. Ta
podatek pa je zelo zaskrbljujoč, saj skoraj polovica anketirancev zavestno ne uporablja
zaščitnih sredstev. To pa nakazuje na slabo preverjanje delavcev s strani pristojnih oseb
in delodajalca. Z neuporabo se nažalost stopnja tveganja za nastanek poškodb močno
poveča. Z izboljšanjem uporabe zaščitnih sredstev bi se v veliki meri zmanjšali tudi
nastanki poškodb. Takšno neodgovorno ravnanje s strani delavcev bi bilo potrebno tudi
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pravilno sankcionirati in s tem osvestiti delavce in jih s sankcijami prisiliti v odgovornejše
ravnanje na delovnem mestu in s tem uporabo zaščitnih sredstev.
Grafikon 10: Delo, ki škoduje zdravju
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Anketiranci menijo, da njihovo delo škoduje njihovem zdravju v 39 %, kar je 17
anketirancev, 61 % le-teh, se pravi 27 anketirancev, pa pravi, da opravljajo delo, ki ne
škoduje zdravju. Da opravljajo delo, ki škoduje zdravju, so se strinjali predvsem
anketiranci, ki delajo na oddeku brušenja, kjer pri obdelavi stekla izhajajo nevarne snovi,
kot na primer svinec, ki je zdravju škodljiv. V SRS je sama dejavnost podjetja naravna
kot zdravju škodljiva. Ta škodljivost pa se precej razlikuje od segmenta do segmenta
proizvodnje. Vendar precej visok odstotek anketirancev meni, da je njihovo opravljanje
dela zdravju škodljivo, kar pa je seveda možno izboljšati s spoštovanjem zakonov in
uporabo zaščitnih sredstev. Anketiranci, ki menijo, da jim opravljanje dela ne škoduje, so
se opredelili tako bodisi ob predpostavki, da uporabljajo zaščitna sredstva, ali pa
opravljajo delo v nerizičnem segmentu proizvodnje.
Grafikon 11: Poškodba na delovnem mestu
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Da se poškodbe na delovnem mestu res dogajajo, je potrdila tudi analiza raziskave, kjer
so anketiranci v 30 % odgovorili, da so poškodbo na delovnem mestu že imeli, 70 % leteh pa poškodbe še ni imelo. Odstotek anketirancev, ki so že imeli imeli kakšno poškodbo
na delovnem mestu, je relativno visok, saj je kar tretjina anketiranih že imela poškodbo.
Tudi to je podatek, za katerega si je potrebno prizadevati za izboljšave na področju
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varnosti in zdravja pri delu. Sicer se tega podatka v prihodnje ne da popraviti, saj se
navezuje na preteklost, potrebna pa so prizadevanja, da ta odstotek ne bi naraščal.
Grafikon 12: Sodelovanje s podjetjem
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Anketiranci so bili pri tem vprašanju dokaj enotni, saj je 40 (91 %) anketirancev
pripravljeno sodelovati s podjetjem, da bi skupaj dosegali čim večjo varnost na delovnem
mestu, 4 (9 %) pa niso pripravljeni sodelovati. Zelo spodbuden je podatek iz vprašanja o
pripravljenosti sodelovanja za doseganje čim večje varnosti, saj je velika večina
pripravljena sodelovati s podjetjem za zagotovitev čim večje varnosti, vendar pa se ob
predpostavki, da skoraj polovica anketirancev zavestno ne uporablja zaščitne opreme,
tukaj poraja dvom o dejanski pripravljenosti sodelovanja. Saj se v primeru, ko delodajalec
zagotovi ustrezno zaščitno opremo, delavec je pa pri delu ne uporablja, pretrga
najpomembnejše sodelovanje, saj je to dejavnik, ki pripomore k čim večji varnosti pri
delu.
Grafikon 13: Obveščanje ob zamenjavi delovnega mesta o varnosti
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Ob zamenjavi delovnega mesta je podjetje dolžno obvestiti zaposlene o varnosti in
zdravju pri delu na novem delovnem mestu. Da podjetje upošteva in izvaja to pravilo, je
potrdilo 89 % anketirancev. Tudi ta podatek je presenetljiv, saj bi tukaj bil pričakovan
rezultat v 100 % pritrdilen, ampak temu ni tako. Zakaj podjetje tega zelo pomembnega
dela v zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ne izpolnjuje popolno, ni jasno.
Predpostavimo pa lahko, da podjetje v tem primeru samo povečuje možnost za nastanek
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novih poškodb. To je eden izmed ukrepov, ki bi ga bilo potrebno popraviti in izboljšati do
popolnosti za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti pri delu in je hkrati popolnoma
enostavno rešljiv, saj je to le enostavo osveščanje delavev o možnih nevarnostih in
uporabi zaščitnih delovnih sredstev na novem delovnem mestu.
Grafikon 14: Zadovoljivi pogoji na delovnem mestu
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Anketiranci so v 66 %, kar je 29 anketirancev, zadovoljni s pogoji na delovnem mestu, 34
%, kar je 15 anketirancev, pa bi pogoje na delovnem mestu spremenili oz. izboljšali.
Pravzaprav zaskrbljujoče je dejstvo, da kar tretjina anketirancev ni zadovoljna s svojim
delovnim mestom iz takšnih ali drugačnih razlogov, in zato menijo, da pogoji na njihovem
delovnem mestu niso zadovoljivi. Na zadovoljivost pogojev pa lahko vpliva zelo veliko
dejavnikov. Verjetno je nekaj povezano z delovno in zaščitno opremo, ki jim je na voljo,
spet drugi tako menijo da zaradi odnosov med nadrejenimi in zaposlenimi, pri ostalih je
razlog spet nekaj tretjega. Poudariti je potrebno tudi, da so med njimi tudi takšni, ki so v
vsakem primeru nezadovljni s pogoji na delovnem mestu, ne glede na ponujene pogoje.
Za izboljšanje rezultatov pri tem vprašanju je pa potrebno obojestransko razumevanje in
sodelovanje za odpravo pomanjkljivosti, ki privedejo do takšnega rezultata.

7.1

PREVERJANJE HIPOTEZ

Eden izmed ključnih elementov za sestavo diplomskega dela je postavitev hipotez, ki se
skozi teoretični del in seveda na podlagi raziskave potrujejo ali zavračajo. Iz tega pa se
prav tako lahko izvelečejo tudi predlogi in izboljšave, ki so bili tekom izvedbe diplomskega
dela in raziskave zaznani. Bistvenega pomena pa je, da se zastavljene hipoteze dodobra
preučijo.

H1: Izvajanje ukrepov Zakona o varnosti in zdravja pri delu pripomore k večji varnosti in
zdravju zaposlenih.

Podjetje v skladu z zakonom ZVZD in ostalimi predpisi ureja izvajanje varnosti in zdravja
pri delu. Po statističnih podatkih in analizi lahko ugotovimo, da ima podjetje glede na
število zaposlenih in na rizičnost dela relativno majhen odstotek poškodb na leto. Iz tega
lahko sklepamo, da so ukrepi Zakona dobro opredeljeni, prav tako jih podjetje primerno
izvaja in s tem skbri za večjo varnost in zdravje pri delu svojih zaposlenih. Hipoteza se

potrdi.
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H2: Na varnost in zdravje pri delu imajo velik vpliv tako zaposleni kot nadrejeni.

Hipoteza se preveri s pomočjo vprašanja št. 8 iz anketnega vprašalnika. Na vprašanje, ali
so zaposleni pripravljeni sodelovati s podjetjem, da bodo dosegali čim večjo varnost, je 91
% anketirancev pripravljeno sodelovati, 11 % pa ne. Menim, da ima medsebojno
sodelovanje velik vpliv na dobro varnost in zdravje pri delu v podjetju, saj samo
izboraževanje, usposabljanje in zagotovitev zaščitne opreme s strani podjetja ne pomeni
veliko, če se delavci niso pripravljeni izobraževati ter ob enem upoštevati navodila in
uporabljati zaščitno opremo, ki jim jih daje vodja podjetja oziroma nadrejeni na
posameznem sektorju proizvodnje. Glede na to, da je raziskava pokazala, da 11 %
anketirancev ne misli oz. ni pripravljena sodelovati s podjetjem, da bi dosegali čim večjo
stopnjo varnosti in zdravja pri delu, in kar 48 % anketirancev ne uporablja zaščitne
opreme, lahko potrdimo, da se v vsakem podjetju, kot tudi v tem, najde nekdo, ki izstopa
in mu nekaj ni všeč, ter se ob tem ne zaveda, da s takšnim dejanjem ne škoduje samo
podjetju, ampak v veliki meri tudi sebi. Iz tega lahko skepamo, da če bi vsi zaposleni
upoštevali navodila, bi bilo veliko manj poškodb na delovnih mestih. Hipoteza se potrdi.

H3: Omogočanje izobraževanja in zaščitnih sredstev na tem področju pripomore k večji
kakovosti poslovanja podjetja.

Omogočanje izobraževanja na področju varnosti in zdravja pri delu ima zelo velik pomen.
S tem izobraževanjem zaposleni pridobijo ustrezne informacije in znanja, ki lahko kasneje
v času nastopanja svoje funkcije na delovnem mestu uspešno pretvorijo v varno in
zanesljivo delo. Še nekoliko večji pomen v praksi pa imajo zaščitna sredstva, vendar pravi
pomen dobijo šele takrat, ko jih zaposleni znajo in so jih zavestni uporabljati na delovnem
mestu za svoje dobro ter prav tako za dobro podjetja. K temu pa seveda pripomorejo
vsakoletna izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu. Torej z izobraževanjem in
uporabo zaščitnih sredstev se zaposleni zaščitijo pred poškodbami. S tem se zmanjša
stopnja pogostosti in težavnosti samih poškodb. V primeru poškodbe zaposlenega je
potrebno najti njegovo zamenjavo na delovnem mestu, kar pomeni bodisi za kratek čas
zaposliti novo osebo ali jo premestiti iz drugega delovnega mesta oziroma jo v skrajni sili
nadomestiti z obstoječimi razpoložljivimi kapacitetami. Vsi ti dejavniki pa zaradi
neizkušenosti novozaposlenih oziroma premeščenih oseb ali preobremenjenosti obstoječih
kapacitet vplivajo na kakovost poslovanja podjetja, saj vsi ti dejavniki zmanjšujejo
produktivnost, zbranost in uspešnost na delovnem mestu. Hkrati pa ob predpostavki, da
podjetje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne bi omogočalo izobraževanja ali uporabe
zaščitnih sredstev za varno in zdravo delo, je seveda odgovorno za vsako nastalo
poškodbo in je iz tega naslova tudi kazensko in denarno odgovorno, kar pa pomeni
dodatne stroške, ki bi se lahko v teoriji porabili za razvoj ali inivesticije. Iz tega se lahko
povzame, da se z izobraževanjem in uporabo zaščitnih sredstev minimalizira poškodbe na
delovnem mestu, zaradi tega niso potrebne zamenjave, podjetje ni kazensko ali denarno
odgovorno, temveč mora za takšne primere poskrbeti zavarovalnica, zaposleni pa lahko
neovirano in v polni meri opravljajo funkcije na svojem delovnem mestu in s tem seveda
pripomorejo h kar najvišji kakovosti poslovanja podjetja. Hipoteza se potrdi.
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H4: Analiza podatkov anketiranja pozitivno pripomore k večji varnosti in zdravju pri delu
delavcev.

Analiza anketiranja zaposlenih je podala podatke, kakšna so stališča zaposlenih glede
urejenosti varnosti in zdravja pri delu v podjetju SRS. Iz podatkov lahko ugotovimo, da
ima podjetje dobro urejeno varnost in zdravje pri delu in so zaposleni zadovoljni, prav
tako pa se najdejo nektere pomankljivosti in nezadovojstva zaposlenih. Menim, da je
analiza pozitivno pripomogla k v večji varnosti in zdravju pri delu zaposlenih, saj je
vodstvo seznanjeno z analizo in kritičnimi točkami, ki jih bo v bodoče nadgradilo. Hipoteza

se potrdi.

7.2

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE

V anketnem vprašalniku je bilo zastavljeno vprašanje »Ali uporabljate zaščitna sredstva pri
vašem delu?«, na katerega je 48 % anketirancev odgovorilo, da ne uporabljajo zaščitnih
sredstev pri svojem delu. Kot predlog za izboljšavo se postavi dejstvo, da je potrebno s
strani podjetja izvajati boljši nadzor nad uporabo zaščitnih sredstev in neuporabo strogo
sankcionirati ter s tem zaposlene posredno postaviti pred dejstvo, da bodo primorani
uporabljati zaščitna sredstva iz razloga v najvišji meri za svoje dobro ter v nadaljevanju
posledično tudi za dobro podjetja.

Naslednja šibka točka na področju varnosti in zdravja pri delu se je pokazala v
proizvodnem sektorju brušenja stekla, saj je bilo od vseh anketiranih največ mnenja, da
opravljanje njihovega dela škoduje njihovemu zdravju, prav tako pa to potrjuje podatek,
da je največ poškodb prav iz tega sektorja, in sicer ureznin. Zato se predlaga uporaba
prilagojenih ali izboljšanih zaščitnih sredstev drugih bolj specializiranih proizvajalcev
zaščitne opreme za to področje, kot so prilagojene rokavice iz posebnih materialov,
posebna zaščitna očala s stransko zaščito, ki varujejo pred odbitimi tujki, in podobno.

Kot eden izmed sestavin stekla je zdravju tudi zelo škodljiva sestavina svinec. Ta se izloča
že v začetni fazi proizvodnje pri sestavi zmesi za steklo, kasneje pri taljenju stekla in
nenazadnje seveda pri brušenju izdelkov. V izogib vdihavanja izločenega svinca se
predlaga izboljšave ter nadgranje oziroma v določenih delih proizvodnje izgradnje
prezračevalnih sistemov ter hladilnoogrevalnih naprav. Prav prezračevalne naprave bi
morale iz zraka odsesati izločen svinec ter hkrati vpihovati svež filtriran ter pravilno
navlažen zrak, saj bi s tem bistveno zmanjšale koncentracije svinca v zraku delovnega
okolja ter preprečile prekomerne količine vdihanih škodljivih svinčenih delcev.
Hladilnoogrevalne naprave pa bi ob tem morale skrbeti za čim primernejšo temperaturo v
proizvodnih prostorih skozi vso leto.
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8 ZAKLJUČEK

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je ključnega pomena v vsakem podjetju. Vsako
podjetje se namreč mora zavedati pomembnosti varnosti in zdravja pri delu svojih
zaposlenih. Čeprav izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu za velike pomeni samo
strošek, pa v dejanskem stanju ni tako, kajti dobro zagotavljanje varnosti pomeni
zadovoljstvo pri delu, občutek pripadnosti podjetju, občutek zdravstvene varnosti in dobro
ter uspešno poslovanje podjetja. Vsako podjetje je dolžno v skladu z mednarodnimi in
nacionalnimi predpisi izvajati ukrepe na tem področju. Delodajalec mora v skladu z zakoni
poskrbeti, da svojim zaposlenim zagotovi čim bolj varne delovne pogoje ter jim omogoči
izobraževanje in usposabljanje za varnost in zdravje pri delu. Ob tem je pomembno, da
delodajalec na podlagi ocene tveganja varnosti in zdravja pri delu izvaja ustrezne ukrepe
na način, da delavcem zagotovi ustrezno žaščitno opremo, jih seznani s pravilno uporabo
delovnih strojev in naprav ter naprave ustrezno opremi z varnostnimi navodili. Čeprav
izpolnjevanje vseh teh pogojev pomeni za delodajalca strošek, je potrebno vedeti, da
lahko pri neizvajanju ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu pride do večjega
števila poškodb in s tem se tudi posledično slabša ekonomski vidik podjetja. Seveda pa
samo izvajanje dolžnosti delodajlca ni dovolj, da se zagotovi varnost delavcev na
delovnem mestu. Tudi delavec mora s svoje strani poskbeti, da izpolnjuje dane zahteve in
s tem pripomore k svoji varnosti, kajti dostikrat se zgodi, da delavci gledajo na zaščitna
sredstva in navodila kot na stvari, ki se jim zdijo nepomembne, in nemalokrat se zgodi, da
pride do kakšne poškodbe prav zaradi lastne nepremišljenosti. Mnogokrat je tako, da se
zaposleni zavedajo poškodb, ki se jim lahko pripetijo, ampak vseeno naredijo premalo
zase in svojo fizično ter psihično aktivnost, ki preprečuje oz. omejuje lažje poškodbe in
bolezni. Vsako delovno mesto ima določene ogroženosti, še posebej, kadar gre za delo v
proizvodnji, kjer je tveganje za nastenek poškodb toliko večje. Ustrezno prilagojeni
delovni pogoji oz. ukrepi varnosti in zdravja pri delu delavcu razvijajo in ohranjajo
sposobnosti, večajo veselje do dela, izboljšujejo počutje in uspešnost podjetja, saj brez
dobrega – zdravega kadra ni uspešnega podjetja.
Podjetje Steklarna Rogaška Slatina si že skozi vsa leta poslovanja prizadeva izboljšati
kakovosti varnosti in zdravja pri delu. Z upoštevanjem zakonsko določenih obveznosti in
dolžnosti se na najboljši možen način trudi zagotavljati varne delovne pogoje svojim
zaposlenim. Z rednim usposabljanjem, izobraževanjem, periodičnimi preventivnimi
pregledi ter z zagotavljanjem zaščitne opreme strmi k temu, da bi se raven poškodb na
njihovih delovnih mestih spustila na najnižjo možno raven. Glede na to, da ima podjetje
SRS dolgotrajno in uspešno tradicijo poslovanja, se to kaže tudi na tem področju.

Za podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, zaradi katerih je stopnja ogroženosti višja, je
še toliko bolj pomembno, da si prizadevajo dosegati visoko raven varnosti zaposlenih. Na
vsakem delovnem mestu pa se morajo tudi delavci zavedati svoje odgovornosti in
odgovornosti do drugih s tem, da si pridobijo ustrezno znaje ter upoštevajo pravila in
navodila s strani delodajalca. Raziskava diplomskega dela naj bi pozitivno pripomogla
podjetju pri izboljšanju kakovosti na področju varnosti in zdravja pri delu, saj so se s
pomočjo podatkov ugotovila stališča in počutja zaposlenih glede urejenosti varstva pri
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delu. Prav tako je podjetje dobilo podatke, kako zaposleni upoštevajo pravila in navodila,
hkrati pa tudi predloge za izboljšave na tem področju, ki so eden izmed pomembnejših
ciljev diplomskega dela.

Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti in zdravja pri delu bi moralo vsako podjetje
delati podrobne analize na tem področju na način kot raziskava tega diplomskega dela.
Glede na stopnjo ogroženosti na delovnem mestu bi morala biti temu primerna tudi
perioda za izdelavo analize. S tem bi se osveževali aktualni podatki, na katerih področjih
in zakaj se tam pojavlja največ poškodb, ali gledano v drugi smeri, kaj je bilo storjenega
na nekem področju, kjer je viden napredek na področju varnosti in zdravja pri delu.

Prav tako bi vsako podjetje moralo interno poiskati mehanizem sankcioniranja kršitev za
zaposlene, da bi jih s tem bolj motivirali in osvestili, kako pomembno je upoštevanje
zakonov, navodil in nenazadnje uporaba zaščitnih sredstev s področja varnosti in zdravja
pri delu. Prav tako pa bi moral biti nastavljen mehanizem za obratno smer, in sicer
sankcije za podjetje ob nezagotavljanju zaščitne opreme ali izobraževanj s tega področja.
Sicer so znani mehanizmi, kot so prijava pristojnim organom v primeru kršitev, vendar se
ti, dokler niso kršitve že skrajne, načeloma ne uporabljajo. Prav zato bi morala podjetja v
sodelovanju z delavci uvesti interne sankcije, ki bi bile prijaznejše tako do delavcev kot do
podjetja in bi motivirale obe strani k upoštevanju in uporabi predpisov in zaščitne opreme.
Glede na raziskavo se lahko povzame, da je trenutno stanje v podjetju SRS sicer nekako
zadovoljivo, je pa seveda še vedno precej od idealnega, kajti poškodbe se dogajajo, nekaj
nezadovoljstva med zaposlenimi je prav tako prisotnega. Vse to pa se lahko predpostavi,
da so stvari podobne tudi v drugih tovrstnih podjetjih. Znano je, da je idealne razmere v
resničnem svetu nemogoče zagotoviti, možno pa jih je idealnemu čim bolj približati,
vendar samo ob predpostavki, da sodelujejo tako podjetja kot zaposleni za doseganje
čimboljših rezultatov.
Skozi raziskavo diplomskega dela je bilo odkritih nekaj pomanjkljivosti v podjetju SRS na
področju varnosti in zdravja pri delu. Nekatere so dokaj enostavno rešljive in bi jih bodisi
podjetje ali delavci morali v najkrajšem možnem času odpraviti ali minimalizirati. Spet
druge pomanjkljivosti so težje rešljive in bi bilo za njihovo odpravo potrebno investirati
veliko časa, potrpljenja in finančnih sredstev. Vendar ob predpostavki, da gre za človeško
zdravje ali včasih tudi celo za življenje, je vredno investirati največja možna sredstva in
napore, za nekakšen napredek na področju varnosti in zdravja pri delu za zavarovanje
največje človeške vrline – zdravja.

Dejstvo je, da je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v zadnjih nekaj letih
storjenega ogromno dela tako iz strani države kot iz strani podjetij in seveda tudi
delavcev. Zato so skozi leta postali zakoni bistveno strožji, podjetja pa so se skozi ta leta
začela zavedati pomena varnosti in zdravja pri delu za svoje zaposlene. Seveda pa so prav
tako zaposleni začeli dojemati, kako velik pomen imajo ti zakoni in spoštovanje le-teh, saj
gre v končni fazi za lastno zdravje in nemalokrat celo za življenje. Za vse to pa je bilo
potrebno veliko truda in prav tako nezadovoljstva med podjetji in zaposlenimi, ampak ob
pogledu na rezultate, da se manjša število poškodb na delovnih mestih iz leta v leto, je
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seveda vse ostalo nepomembno in je v končni fazi iz vseh strani pravzaprav pozabljeno.
Prav to pa daje še dodaten zagon in motivacijo za vedno nove predloge, izboljšave in
uporabo zakonov s področja varnosti in zdravja pri delu.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik
ANETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni!
Sem študentka

Fakultete za upravo v Ljubljani in v okviru študijskega programa

opravljam diplomsko delo z naslovom Varnost in zdravje pri delu. Zanima me, kakšna so

vaša stališča glede varnosti in zdravja pri delu, zato Vas prosim za nekaj minut časa, da
izpolnite kratek anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen.

Za Vaše sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.

Jelena Berk

SPOL :

MOŠKI

ŽENSKA

1. Ali so vam omogočena izobraževanja na področju varnosti in zdravja pri delu?
DA

NE

2. Kolikokrat letno so vam omogočena izobraževanja na to temo?
1x

2x

Več

3. Menite da ste dovolj seznanjeni z varnostjo in zdravjem pri delu?
DA

NE

4. Ste zadovoljni z izobraževanjem, ki vam je omogočeno glede varnosti in zdravja
pri delu?

DA

NE

5. Ali dobite vsa potrebna zaščitna sredstva za vaše delo?
DA

NE
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6. Ali uporabljate zaščitna sredstva pri vašem delu?
DA

NE

7. Menite, da opravljate delo, ki škoduje vašemu zdravju?
DA

NE

8. Ste že imeli kakšno poškodbo na delovnem mestu?
DA

NE

9. Ali ste pripravljeni sodelovati z vodjem podjetja, da bi dosegali čim večjo varnost?
DA

NE

10. V primeru, da vam vodja podjetja zamenja delovno mesto, vas ob tem primerno
obvesti tudi o varnosti na tem delovnem mestu?
DA

NE

11. Pogoji na delovnem mestu so po vašem mnenju zadovoljivi?
DA

NE

