
E-novice ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu v letu 2010: 

 

_____________________________________________________________ 

E-novica ZSSS št. 4/2010 (21. 12. 2010): Voščilo za srečno novo leto 2011! 

Delavskim predstavnikom za varnost in zdravje pri delu 

Spoštovani! 

Hvala vam za sodelovanje v odhajajočem letu 2010 in 

voščim veliko osebne sreče in poklicnih uspehov v prihajajočem letu 2011! 

Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS 

 

 
 
_____________________________________________________________ 

E-novica ZSSS št. 3/2010 (14. 12. 2010): Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri 

delu 

Delavskim predstavnikom za varnost in zdravje pri delu: 

- svetom delavcev 



- delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu 

Spoštovani! 

Vabim vas, da se odzovete spodnjemu vabilu nacionalne informacijske točke Evropske agencije za 

varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) v Sloveniji (http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/).  V imenu 

Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) sem članica nacionalne mreže, ki deluje v okviru te 

informacijske točke te evropske agencije EU OSHA. Člani mreže smo bili zaprošeni, da jim 

posredujemo primere dobre prakse delavskega soupravljanja na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Takšno dobro prakso zbirajo po vseh 27 državah EU. Vse raziskave EU OSHA namreč kažejo, da je 

raven varnosti in zdravja pri delu višja pri tistih delodajalcih, kjer obstaja delavsko soupravljanje. To 

velja tudi za Slovenijo! 

Čas je, da se spregovori ne le o delu strokovnjakov pri delodajalcu ampak tudi o delavskih 

predstavnikih. Evropo to zanima. 

Zato je prav, da znamo pokazati tudi učinke dela delavskih predstavnikov v Sloveniji. Vabim vas, da mi 

s povratno pošto na kratko opišete, kaj ste v zadnjih letih uspeli v posvetovanjih z delodajalcem 

premakniti na področju varnosti in zdravja pri delu!  

Ni razlogov za skromnost! Svet se premika z majhnimi koraki. Navadno se izkaže, da so bili prav taki 

mali koraki odločilni za velike premike. 

Rok je 26. januar 2011. 

Svoj opis svojega dosežka pripravite tako, da posredujete naslednje informacije: 

  1- podatki o organizaciji/delodajalcu (ime, naslov, spletna stran), 

  2- podatki o kontaktni osebi, ki lahko da podrobnejša pojasnila o primeru  

(ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka), 

 3-  kratek opis primera. 

Hvala, če se boste odzvali! 

Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS 

===== 

 

-----Original Message----- 

Sent: Tuesday, December 14, 2010 2:39 PM 

Subject: Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu  

ČLANOM IN SODELAVCEM NACIONALNE MREŽE EU-OSHA 

Spoštovani! 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je pričela s pripravami na Evropsko kampanjo varnosti 

in zdravja pri delu 2012-2013, katere naslovna tema bo "Boljša varnost in zdravje pri delu s pomočjo 

prevencije" (angleško "Better health and safety at work through prevention"). 



V okvir priprav sodi zbiranje informacij o primerih dobre prakse na področju sodelovanja delavcev pri 

upravljanju varnosti in zdravja pri delu.Agencijo zanimajo tako primeri neposrednega sodelovanja 

delavcev kot tudi primeri sodelovanja delavcev preko njihovih predstavnikov. S pomočjo tako  

zbranih informacij želi agencija prikazati: 

   različne metode sodelovanja delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja 

   pri delu; 

   kako je mogoče doseči uspešno sodelovanje delavcev pri upravljanju 

   varnosti in zdravja pri delu; 

   da je dobro urejeno področje varnosti in zdravja pri delu v podjetju 

   povezano z dobrim sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in 

   zdravja pri delu. 

Agencija zbira še zlasti informacije o: 

   primerih uspešnega preprečevanja določenih specifičnih tveganj na    delovnem mestu, pri katerih 

so delavci odigrali pomembno vlogo;  

na    primer, kako so bili delavci vključeni v ocenjevanje tveganja, 

   načrtovanje in izvajanje ukrepov; ob tem je treba pojasniti, kako se je 

   sodelovanje med vodstvom in delavci časovno razvijalo; 

   metodah, orodjih in navodilih, ki so jih sprejela podjetja z namenom, da 

   bi izboljšala sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja 

   pri delu, vključno z metodami za ocenjevanje uspešnosti vključevanja 

   delavcev; 

   različnih aktivnostih sindikatov, nevladnih organizacij itd., katerih 

   cilj je olajšanje in spodbujanje sodelovanja delavcev pri upravljanju 

   varnosti in zdravja pri delu; 

   načinih, s katerimi delovni inšpektorji uspešno vključujejo delavce med 

   inšpekcijskim pregledom delovnega mesta. 

Še zlasti jih zanimajo informacije o ukrepih na konkretnih delovnih mestih,  

lahko pa gre tudi za aktivnosti nevladnih organizacij, sindikatov,  

delodajalskih organizacij, zavarovalnic, strokovnih inštitucij s področja  

varnosti in zdravja pri delu itd. 

Če v vaši organizaciji ali vaši okolici obstoja primer, ki ustreza zgornjemu  

opisu, vas vljudno prosimo, da nam najkasneje do srede, 26. 



januarja 2011 posredujete naslednje informacije: 

   podatki o organizaciji (ime, naslov, spletna stran), 

   podatki o kontaktni osebi, ki lahko da podrobnejša pojasnila o primeru 

   (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka), 

   kratek opis primera. 

S spoštovanjem, 

Vladka Komel 

Sekretarka, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Direktorat za delovna razmerja  

in pravice iz dela Sektor za varnost in zdravje pri delu Kotnikova 5 SI - 1000  

Ljubljana 

_____________________________________________________________ 

E-novica ZSSS št. 2/2010 (22. 10. 2010): Podeljene nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za leto 

2010 za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu 

Delavskim zaupnikom / svetom delavcev 
 
Spoštovani! 
 
Obveščam vas, da so bile 21. 10. 2010 na Bledu podeljene nagrade in priznanja Avgusta 
Kuharja za leto 2010 za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Namen 
podelitve je ne le počastiti dobitnike ampak tudi promovirati dobro prakso za varnost in 
zdravje pri delu. Nagrade in priznanja podeljuje Fundacija Avgusta Kuharja, ki jo je ustanovila 
Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (http://www.zveza-dvis.si/).  
 
Letos so nagrade in priznanja, ki se imenujejo po starosti slovenskih varnostnih tehnikov in 
inženirjev Avgustu Kuharju (1906 – 1964), prejeli: 
 

I.  Nagrado Avgusta Kuharja za izjemen dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu: 
varnostni inženir Cveto Bizjak za sistem varnosti in zdravja pri delu za remont 
Nuklearne elektrarne Krško, 
 
II. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu: 
magister organizacijskih znanosti, diplomirani organizator dela ter varnostni inženir 
Florjan Zabret, 
 
III. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo: diplomirani varnostni inženir 
David Levovnik za diplomsko delo z naslovom Varnost vodikovih tehnologij, 
 
IV. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri 
delu  v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev: 
 

• Aleš Jarc, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto, 

http://www.zveza-dvis.si/


• Marjan Justin, Društvo varnostnih inženirjev Celje, 

• Bojan Zajc, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske, 

• Miroslav Mohorko, Društvo varnostnih inženirjev Velenje, 

• Leopold  Pacher, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu 
Ptuj, 

• Vladimir Maglica, Društvo varnostnih inženirjev Koper, 

• Ilija Petrovič, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije, 

• Franc Kocbek, Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor, 
 
V. Posebno priznanje Avgusta Kuharja: ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d., iz Ljubljane 
ob 50-letnici obstoja in delovanja na področju varnosti in zdravja pri delu.  

 
Utemeljitve podeljenih nagrad in priznanj najdete na spletni strani: http://www.fundacija-
avgustakuharja.si/ 
 
Lep pozdrav! 
 
Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS 

_____________________________________________________________ 

E-novica ZSSS št. 1/2010 (22. 10. 2010): Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 25. - 29. oktober 

2010 - Zdravo delovno okolje 

EVROPSKA KAMPANJA ZA VARNOST PRI VZDRŽEVALNIH DELIH 2010/2011 
 
Delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu / svetom delavcev 
 
Spoštovani!                                                                                                                            
 
Želim vas opozoriti, da bo v tednu od 25. do 29. oktobra 2010 potekal po vsej Evropski uniji evropski 
teden varnosti in zdravja pri delu. V tem tednu bo vrhunec letošnje evropske kampanje »Zdravo 
delovno okolje: Dobro za vas – dobro za posel«, ki bo letos in naslednje leto spodbujala varno in 
zdravo delovno okolje s poudarkom na celostnem in strukturiranem pristopu k vzdrževanju. 
 
Ta kampanja je namenjena tako delodajalcem kot delavcem in delavskim predstavnikom, kakršni ste 
sveti delavcev in delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu. Kampanja je priložnost za pridobitev 
znanja o dobrem načrtovanju in izvajanju vzdrževanja. To znanje uporabite v posvetovanjih z 
delodajalcem o njegovi listini IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA. Pravilno načrtovano in 
izvedeno vzdrževanje je v interesu varnosti in zdravja delavcev ! Vzdrževanje vpliva na vse 
gospodarske dejavnosti in na vsakega zaposlenega. Posledice nerednega vzdrževanja so lahko 
katastrofalne za podjetje in zaposlene. Opozorite na to kampanjo tudi svojega delodajalca in službo 
varstva pri delu!  
 
Cilj evropske kampanje za varnost in zdravje pri delu 2010-2011 je ozaveščanje:  

• o pomembnosti vzdrževanja ter  
• o tveganjih, ki nastanejo, če vzdrževanje ni pravilno izvedeno.  

http://www.fundacija-avgustakuharja.si/
http://www.fundacija-avgustakuharja.si/


Slabi standardi vzdrževanja so najpomembnejši razlog za poklicne bolezni in nezgode pri delu. 
Številne nezgode se pripetijo:  

• med vzdrževalnimi deli,  
• zaradi neizvajanja vzdrževanja,  
• zaradi slabe kvalitete vzdrževanja.  

Po ocenah Eurostata je med 15 do 20 odstotkov vseh nezgod pri delu v EU povezanih z vzdrževalnimi 
deli. Z vzdrževanjem je povezanih med 10 in 15 odstotkov nezgod pri delu s smrtnim izidom. 

Po ocenah Inštituta za varovanje zdravja RS se je pri vzdrževalnih delih zgodilo 14 odstotkov 
odstotkov prijavljenih poškodb na delu. Najpogosteje se pri vzdrževanju poškodujejo kovinarji in 
strojni mehaniki. V Sloveniji se dve tretjini vseh poškodb pri vzdrževalnih postopkih zgodita v 
proizvodnih dejavnostih, gradbeništvu ter servisnih dejavnostih. Njihov delež je nadpovprečen zlasti 
v naslednjih panogah: oskrba z elektriko in plinom, rudarstvo, oskrba z vodo in ravnanje z odpadki, 
informacijske in komunikacijske storitve, druge javne in osebne storitve ter gradbeništvo. 

Značilnosti vzdrževalnih del se razlikujejo od panoge do panoge, vedno pa je treba upoštevati pet 
osnovnih pravil za varnost pri vzdrževalnih delih: 

1. Vzdrževalna dela je treba načrtovati. 

2. Vzdrževalna dela je treba izvajati v varnem okolju. 

3. Pri izvajanju vzdrževalnih del je treba uporabljati ustrezno orodje in opremo, vključno z 
osebno varovalno opremo. 

4. Vzdrževalna dela je treba izvajati v skladu z načrtom, brez improvizacij, bližnjic ali hitenja 
zaradi časovnega pritiska. 

5. Na koncu je treba preveriti, ali je bilo vzdrževanje ustrezno izvedeno in ugotoviti, ali je 
mogoče delovni proces ponovno varno zagnati. 

 
Vabim vas, da obiščete spletno stran v slovenščini o tej evropski kampanji: 

http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/ek2010-2011/index.htm 
 
Na tej spletni strani najdete vse gradivo, ki je bilo v slovenščini pripravljeno za to evropsko kampanjo: 

 
Logotip kampanje 

 

Plakat kampanje 

Zloženka o kampanji  

Letak o tekmovanju za dobro prakso  

Bilten "Facts No. 88": Varnost pri vzdrževalnih delih - varnost delavcev 

http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/ek2010-2011/index.htm
http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/ek2010-2011/doc/plakat_ek_2010-2011.pdf
http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/ek2010-2011/doc/zlozenka_ek_2010-2011.pdf
http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/ek2010-2011/doc/letak_dobra_praksa.pdf
http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/ek2010-2011/doc/facts_88.pdf
http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/ek2010-2011/img/logo2010.jpg


Bilten "Facts No. 89": Varnost pri vzdrževalnih delih - nasveti za delodajalce 

Bilten "Facts No. 90": Varnost pri vzdrževalnih delih - statistična slika 

Vodnik po kampanji 

 

Predstavitev kampanje (kratka) 

Predstavitev kampanje (dolga)  

Primer tega gradiva najdete v priponki. Natisnite gradivo te kampanje in ga obesite na oglasni deski v 

vašem podjetju! 

Na spletni strani http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl/ek2010-2011/aktivnosti.htm  

pa najdete tudi seznam brezplačnih seminarjev po različnih krajih v Sloveniji, ki se jih lahko udeležite 

in o katerih sem vas pred tedni obvestila. Ne pozabite: 63. člen zakona o sodelovanju delavcev pri 

upravljanju (Uradni list RS, št. 42/1993 in 56/2001) določa: »Člani sveta delavcev imajo pravico do 

treh plačanih ur na mesec za posvetovanje z delavci in pravico do 40 plačanih ur na leto za 

izobraževanje, potrebno za učinkovito delo sveta delavcev.« Izkoristite pravico do izobraževanja v 

letu 2010, ki se izteka! 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je že izdalo tudi nov brezplačni žepni priročnik z 

naslovom »Varnost pri vzdrževalnih delih«, ki je posebej zanimiv in vam ga priporočam. V njem je 

vrsta uporabnih nasvetov, ki vam bodo koristili pri vašem delu! Naročite ga lahko na e-naslovu: 

gp.mddsz@gov.si.  

Lep pozdrav! 

Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS  
ZSSS, Dalmatinova 4, SI-1000 LJUBLJANA, Slovenija 
E: lucka.bohm@sindikat-zsss.si 
T: +386 1 43 41 245 
F: +386 1 23 17 298 
M: +386 51 306 202 
www.zsss.si 

 
 
Ste član sindikata v ZSSS? Želite prejemati E-novice ZSSS? 
Sporočite vaše ime, priimek, elektronski naslov in  
številko vaše članske izkaznice na : evidenca@sindikat-ZSSS.si 
 
 

_____________________________________________________________ 
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