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0. UVOD

Ocena tveganja verzija 1/2014 je bila izdelana zaradi sprejetja novega Zakona o varnosti in zdravju
pri delu (ZVZD-1) Ur.l. RS, št. 43/2011.

0.1 Seznam uporabljene zakonodaje

Uporabljena zakonodaja pri izdelavi ocene tveganja:
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11)
• Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (Uradni list RS, št. 

46/2013)
• Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem 

(Uradni list RS, št. 34/10)
• Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/2013)
• Obvezno navodilo o izvajanju 2. člena Pravilnika o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu 

(Uradni list RS, št. 54/2013) (objavljeno 14. 8. 2013)
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• Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11-ZTZPUS-1, 74/11)
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 

(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07)
• Praktične smernice za merilne metode za določanje koncentracij nevarnih kemičnih snovi v zraku na 

delovnem mestu (junij 2011) priloga: preglednice (junij 2011)
• Praktične smernice za izvajanje zdravstvenega nadzora in biološkega monitoringa za svinec (Uradni 

list RS, št. 9/11)
• Praktične smernice za oceno tveganja pri delu z nevarnimi kemičnimi snovmi (Uradni list RS, št. 

56/07)
• Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi (Uradni list RS, št. 50/03)
• Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 

136/06)
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Uradni list RS, 

št. 93/05)
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim 

snovem (Uradni list RS, št. 101/05)
• Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 

73/05)
• Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11-ZTZPUS, 76/11)
• Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04)
• Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03)
• Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih 

delavk (Uradni list RS, št. 82/03)
• Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 82/03)
• Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03-popr., 

124/06)
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu 

(Uradni list RS, št. 4/02, 39/05)
• Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/00, 73/05)
• Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99, 

39/05)  
• Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10)
• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, 

št. 89/99, 39/05)
• Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92)

1. PODATKI TIPIČNEM DELOVNEM MESTU

V posameznih ocenah tveganja za tipično delovno mesto so navedena sistemizirana delovna mesta, ki
zasedajo posamezno tipično delovno mesto (v nadaljevanju skupino).

Skupine so oblikovane glede:
• nalog, ki jih izvajajo na delovnem mestu,
• uporabe delovne opreme,
• intenzivnosti, zahtevnosti dela, potrebne zbranosti itd.

Tipična delovna mesta razvrstimo v 8 skupin. Posamezen delavec lahko opravlja naloge enega samega
tipičnega delovnega mesta ali več tipičnih delovnih mest na različnih lokacijah. Ukrepi, ki veljajo za
določeno osebo, predstavljajo kumulativo vseh ukrepov tipičnih delovnih mest, ki jih delavec zaseda.

SKUPINA 1 zajem  a VODSTVENA, STROKOVNA, ADMINISTRATIVNA DELA TER PEDAGOŠKO DELO V
UČILNICI. Skupina  zajema najširši  krog  delovnih  mest,  gre  za  skupino,  kjer  večje  nevarnosti  niso
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prisotne. Delovna mesta v skupini 1 za svoje delo ne uporabljajo nevarne delovne opreme, nevarnih
snovi in postopkov, pri katerih bi lahko prišlo do hujših nezgod. Pri skupini 1 gre za delavce, ki pri
svojem delu uporabljajo tipično pisarniško delovno opremo (računalnik z vso periferno strojno opremo,
škarje, spenjalnik za papir, laminator, uničevalec dokumentov, ipd.). 

Delovna mesta v skupini 1 so:
 ravnatelj oš
 pomočnik ravnatelja
 pomočnik ravnatelja vrtca
 organizator prehrane
 računovodja VI
 knjigovodja
 knjižničar
 poslovni sekretar VI
 pedagoginja vrtec in šola
 socialna pedagoginja
 psihologinja
 učitelj
 vzgojitelj
 pomočnik vzgojitelja 
 spremljevalka,učitelj

SKUPINA 2 zajema pedagoško delo v kemijskem laboratoriju. Delovna mesta so:
 učitelj kemije

SKUPINA 3 zajema pedagoško delo pri praktičnem pouku gospodinjstva. Delovna mesta so:
 učitelj praktičnega pouka – gospodinjstvo.

SKUPINA 4 zajema pedagoško delo pri praktičnem pouku. Delovna mesta so:
 učitelj praktičnega pouka – tehnika in tehnologija.
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SKUPINA 5 zajema pedagoško delo pri športni vzgoji. Delovna mesta so:
• učitelj športne vzgoje.

SKUPINA 6 zajema delo v kuhinji. Delovna mesta so:
 glavni kuhar V
 kuhar
 kuhar IV
 kuharaska pomočnica
 kuharski pomočnik II
 kuhinjski pomočnik III

SKUPINA 7 zajema delovna mesta na področju tehničnega vzdrževanja. Delovna mesta so:
 čistilec, vzdrževalec TV
 hišnik IV
 hišnik V
 hišnik, vzdrževalec
 vzdrževalec IV (II) 
 vzdrževalec, hišnik

SKUPINA 8 zajema sklop delovnih mest čiščenje. Delovna mesta so:
 čistilka
 čistilka II 

2. PODATKI O DELOVNIH MESTIH ZAPOSLENIH

Delovne naloge za posamezno delovno mesto so navedene v aktu o sistemizaciji.

3. NEVARNOSTI NA DELOVNEM MESTU

Za vsako skupino so opredeljene nevarnosti v skladu z sledečim seznamom:

ŠT. NEVARNOSTI ŠT. NEVARNOSTI

1 Mehanske nevarnosti 11 Povečan/zmanjšan tlak

2 Elektrika, EM sevanja in polja 12 Fizične obremenitve

3 Nevarne in škodljive snovi 13 Psihične obremenitve

4 Biogene nevarnosti 14 Senzorne obremenitve

5 Toplotne razmere in prezračevanje 15 Vzdrževanje

6 Požar in eksplozije 16 Usposabljanje

7 Temperatura dotika in opekline 17 Organizacija prve pomoči

8 Hrup in ultrazvok 18 Sodelovanje zaposlenih

9 Vibracije 19 Nevarnosti terenske vožnje
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10 Razsvetljava

4. OCENJEVANJE TVEGANJA

Analiza faz dela se izvede z metodo ocene tveganja ZVD. Točkujemo temeljno tveganje R0, tako,
da ga odčitamo za posamezne nevarnosti iz tabel za ocenjevanje tveganja. V vsaki tabeli izberemo
tisto  vrstico,  ki  najbolje  opiše  obravnavane  razmere,  vrstic  ne  kombiniramo.  Končno  tveganje
izračunamo po enačbi:  R = R0 τ +KO+KŠ+KU  . τ  je  časovni  korekturni  koeficient.  Uporabimo ga

samo, če presodimo da je to smiselno, sicer je  τ    enako1.  τ=t ( h) /8h  pri čemer t predstavlja

trajanje obremenitve v urah med delovnikom. τ  uporabimo, če delo traja več ali manj kot 8 ur, za

fizične  senzorne in  podobne  obremenitve,  ne  pa za  razsvetljavo  ali  hrup,  ki  se  ju  izračunava
drugače. Ne uporabimo ga tudi za nevarnosti, za katere presodimo, da trajanje izpostavljenosti za
tveganje ni pomembno in je lahko že kratkotrajna izpostavljenost usodna ali kritična.

KO je koeficient, ki opozarja na očitne nepravilnosti. KO ima vrednost 3 v vsakem primeru, kadar
• stanje ni znano, niso opravljene predpisane oziroma periodične meritve, ni opravljen 

pregled in preizkus, ipd.,
• gre za rakotvorne snovi,
• stroji  ali  inštalacije  očitno niso  v skladu s  predpisi,  ni  navodil  za delo,  navodila  niso  v

slovenskem jeziku,
• delavci niso usposobljeni za varno delo in nimajo predpisanega preizkusa znanja ali očitno

ne poznajo varnostnih pravil,
• nimajo zdravniškega spričevala o zmožnosti za nastop na svoje delo,
• ne uporabljajo redno predpisanih varnostnih ukrepov in osebnih varovalnih sredstev,
• povsod, kadar nekaj pomembnega ali predpisanega očitno ni izpolnjeno ali manjka in v

ustrezni tabeli ta vrsta nepravilnosti ni že upoštevana.
Sicer vzamemo KO =0 .

KŠ je koeficient, ki upošteva število ogroženih delavcev, kjer je tveganje nedvomno večje, 
če je zaradi enake nevarnosti ali škodljivosti izpostavljenih več delavcev v zavodu. KŠ odčitamo iz 
naslednje tabele:

št. ogroženih 1 2 3 4 5 6 do 10 nad 10

KŠ 0 0,1 0,15 0,18 0,2 0,23 0,25

Za koeficient KU upoštevamo KU = -0,5 v primeru, če so razmere posebno ugodne, na primer, če se
obremenitev  prekinja  z  rednimi  pogostejšimi  odmori  in  ne  z  enim večjim odmorom na koncu
opravila ipd., sicer velja KU = 0. V primerih, ki imamo opraviti s sinergičnim delovanjem (npr. težko
fizično delo, ki zahteva intenzivnejše dihanje v zaprašeni atmosferi) se posvetujemo z zdravnikom,
specialistom medicine dela.
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Stopnjo tveganja R za posamezni segment varnosti in zdravja izražamo s številom točk po oceni
posameznega segmenta.  Prednostni  red  iz zahtevnosti  ukrepov pri  določeni  stopnji  tveganja  R
določa načelno tabela:

St. tveganja R Ukrep

1 stanje je dobro, tveganje je neznatno in brez nadaljnjega sprejemljivo: posebni
ukrepi ali aktivnosti niso potrebni

2

stanje  ni  idealno,  obstajajo  nepotrebne  ali  nepomembne
obremenitve/nevarnosti, tveganje je sprejemljivo ob nadzoru stanja:  potrebna
je skrb za nadzorovanje stanja; smiselno je proučiti možnosti za razbremenitev,
učinkovitejše delo, večjo varnost in zdravje  

3
tveganje je zmerno, stanje je sicer v mejah predpisov, vendar obremenjujoče,
ovira delo, proizvodnjo; dolgotrajno je lahko nevarno ali škodljivo: potreben je
nadzor stanja; proučiti ukrepe in roke za zmanjšanje nevarnosti/obremenjenosti

4
tveganje  ni  sprejemljivo;  stanje  ni  v  skladu s  predpisi  ali  splošno priznanimi
normami: potrebni so ukrepi v najkrajšem času; potrebno je določiti  ukrepe,
roke izvedbe, odgovorne osebe in sredstva za izvedbo

5

tveganje  ni  sprejemljivo,  predpisi  ali  splošno  priznane  norme so  pomembno
kršene, neposredno so verjetne težke/usodne posledice:  potrebna je takojšnja
prekinitev  dela,  takojšnja  zaustavitev  ali  takojšnje  ukrepanje;  takoj  določiti
odgovorne osebe za ukrepanje in izvedbo

5. SMERNICE ZA VARNO DELO

Smernice za varno delo predstavljajo vodilo pri oblikovanju ukrepov. V nadaljevanju so opredeljene
splošne smernice, skupne večini delovnih mest. Smernice, specifične za posamezno skupino, so
opredeljene v oceni tveganja za posamezno skupino.

5.1 Postopki v primeru izrednih dogodkov

Izreden dogodek je vsak pojav, pri katerem nastane:
• poškodba pri delu, zdravstveno obolenje ali poklicna bolezen,
• požar in/ali eksplozija,
• okvara na sredstvih za delo,
• materialna škoda,
• nevarnost za okolje.

O vsakem izrednem dogodku morate takoj obvestiti osebo, odgovorno za izvajanje ukrepov varstva
pri delu.
Zaradi  možnosti  nastanka izrednih dogodkov,  morata biti  pri  zahtevnejših  delih  vedno prisotna
najmanj dva delavca!
5.1.1 Ukrepi v primeru izrednega dogodka

1. Če je nastala poškodba pri delu, takoj nudenje prve pomoči.
2. Obveščanje osebe zadolžene za varnost pri delu o izrednem dogodku.
3. Postopanje po navodilih osebe zadolžene za varnost pri delu.

Telefonska številka Centra za obveščanje (gasilci in reševalci) je 112. Ob klicu morate navesti:
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• KAJ se je zgodilo: kratek opis dogodka (požar, eksplozija, kolektivna nezgoda, itd.).

• KJE se je zgodilo (lokacija dogodka, npr. Aškerčeva 5, III. nadstropje).

• KDO kliče (ime in priimek klicatelja).

• KDAJ se je zgodilo.

• KOLIKO ponesrečencev.

• KAKŠNE so poškodbe.

• KAKŠNE so okoliščine.

5.2 Prva pomoč

Za nudenje prve pomoči so na razpolago omarice za prvo pomoč.
Pred pričetkom dela se je potrebno seznaniti z lokacijo najbližje omarice za prvo pomoč in mestom 
najbližjega telefona.

5.2.1 Postopki nudenja prve pomoči v posameznih primerih

Najpogostejše poškodbe v neproizvodnih dejavnostih,pri katerih se mora nuditi prva pomoč, so:
1. vreznine,
2. opekline.

Postopki v teh primerih so:

1. VREZNINE: mesto vreza se očisti in poveže s povojem oz. obližem.
2. OPEKLINE hladimo pod mrzlo vodo. Ne uporabljamo mazil.

5.3 Požar, eksplozija

Pri  gorenju  se  kemikalije  različno  obnašajo.  Nekatere  sproščajo  pri  gorenju  strupene  snovi,
neugodno reagirajo z določenimi gasilnimi sredstvi, ipd.

5.4 Obveščanje o skoraj nezgodah

Skoraj nezgoda je pojav, ki bi lahko pripeljal do izrednega dogodka. To so nepravilnosti, ki pa ne
povzročajo  poškodb  niti  materialne  škode  (npr.  padec  jeklenke  brez  poškodbe  na  jeklenki  in
okolici). O skoraj nezgodah morate takoj obvestiti osebo zadolženo za izvajanje ukrepov varstva pri
delu.

5.5 Nevarne kemikalije

Nevarne kemikalije so določene na podlagi Zakona o kemikalijah (Ur. l. RS, št. 110/03 – uradno
prečiščeno besedilo,  47/04 – ZdZPZ,  61/06 – ZBioP in 16/08) in  UREDBE (ES) št.  1272/2008
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in
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pakiranju snovi ter zmesi. Nevarne kemikalije so snovi in pripravki, razvrščene v enega od razredov
nevarnosti.
Razvrstitev določene kemikalije se lahko s časom spremeni, saj so nekateri škodljivi učinki odkriti
šele po daljši uporabi.Nevarne kemikalije so po razredih nevarnosti razvrščene v:

a) eksplozivne kemikalije
so trdne, tekoče, pastozne ali želatinozne, lahko eksotermno reagirajo tudi ob odsotnosti zračnega
kisika, pri čemer se zelo hitro sproščajo plini, ki pod določenimi pogoji detonirajo, se hitro vžgejo
ali zaradi segrevanja in povečanja pritiska eksplodirajo, če so prostorsko omejeni;

b) oksidativne kemikalije
so  kemikalije,  ki  povzročijo  močno  eksotermno  reakcijo,  kadar  so  v  stiku  z  drugimi  snovmi
(predvsem z vnetljivimi);

c) zelo lahko vnetljive kemikalije
so tekoče kemikalije, ki imajo izredno nizko plamenišče in nizko vrelišče ter plinaste kemikalije, ki
so vnetljive v stiku z zrakom pri navadni temperaturi in tlaku;
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d) lahko vnetljive kemikalije so:
• kemikalije, ki se v stiku z zrakom lahko segrejejo in same po sebi vnamejo že pri navadni

temperaturi in tlaku brez dovajanja zunanje energije,
• trdne kemikalije, ki se lahko hitro vnamejo že po kratkotrajnem stiku z virom vžiga in dalje

gorijo ter se porabljajo tudi po odstranitvi tega vira,
• tekoče kemikalije, ki imajo zelo nizko plamenišče,
• v stiku z vodo ali njeno paro v nevarnih količinah sproščajo lahko vnetljive pline;

e) vnetljive kemikalije so kemikalije, ki imajo nizko plamenišče;

f) zelo strupene kemikalije
so kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo že v zelo majhnih količinah
povzročijo smrt ali akutne oziroma kronične okvare zdravja;

g) strupene kemikalije
so  kemikalije,  ki  pri  zaužitju,  vdihavanju  ali  pri  prehajanju  skozi  kožo  že  v  majhnih  količinah
povzročijo smrt ali akutne oziroma kronične okvare zdravja;

h) zdravju škodljive kemikalije
so kemikalije, ki  pri  zaužitju, vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo lahko povzročijo smrt ali
akutne oziroma kronične okvare zdravja;

i) jedke kemikalije
so kemikalije, ki ob stiku lahko poškodujejo ali uničijo živo tkivo;

j) dražilne kemikalije
so kemikalije, ki niso jedke, vendar lahko že pri kratkotrajnem, dolgotrajnejšem ali ponavljajočem
se stiku s kožo ali sluznico povzročijo njeno vnetje;

k) kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost,
so kemikalije, ki lahko pri vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo reakcijo preobčutljivosti,
tako da ob nadaljnji izpostavljenosti tej kemikaliji pride do nastanka značilnih negativnih učinkov;

l) rakotvorne kemikalije
so  kemikalije,  ki  lahko  pri  zaužitju,  vdihavanju  ali  prehajanju  skozi  kožo  povzročijo  raka  ali
povečajo pogostnost njegovega nastanka;

m) mutagene kemikalije
so kemikalije, ki lahko pri zaužitju, vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo dedne genetske
okvare ali povečajo pogostnost njihovega nastanka;

n) kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje
so  kemikalije,  ki  lahko  pri  zaužitju,  vdihavanju  ali  prehajanju  skozi  kožo  povzročijo  oziroma
povečajo pogostnost nastajanja nedednih škodljivih učinkov na potomstvo in/ali škodljivih učinkov
na moške ali ženske razmnoževalne funkcije ali sposobnosti;

o) okolju nevarne kemikalije
so kemikalije, ki lahko ob prehajanju v okolje povzročijo ali pa utegnejo povzročiti takojšnjo ali
dolgoročno nevarnost za eno ali več sestavin okolja.
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5.5.1 Označevanje nevarnih kemikalij
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»Razred nevarnosti« pomeni vrsto fizikalne nevarnosti ali nevarnosti za zdravje ali okolje. Nevarne
kemikalije  so posameznem razredu nevarnosti  razvrščene v »kategorije nevarnosti«,  ki  pomeni
nadaljnjo razčlenitev po kriterijih znotraj vsakega razreda nevarnosti, ki določa resnost nevarnosti.

Številka 1 pomeni največjo nevarnost. Npr. pri strupenosti za razmnoževanje pomeni:
Kategorija 1A: Snovi, za katere je znano, da so strupene za razmnoževanje za ljudi.
Kategorija 1B: Snovi, za katere se domneva, da so strupene za razmnoževanje za ljudi.
Kategorija 2: Snovi, pri katerih obstaja sum, da so strupene za razmnoževanje za ljudi.
5.5.2 Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavek  o  nevarnosti  pomeni  besedilo  glede  razreda  ali  kategorije  nevarnosti,  ki  opisuje  vrsto
nevarnosti, ki jo povzroča nevarna snov ali zmes, po potrebi pa tudi stopnjo nevarnosti. Stavki o
nevarnosti so označeni s črko H (H-hazard) in trimestnim številom.

Previdnostni  stavek  pomeni  besedilo,  ki  opisuje  priporočeni/e  ukrep/e  za  zmanjšanje  ali
preprečevanje  negativnih  učinkov,  ki  so  posledica  izpostavljenosti  nevarni  snovi  ali  zmesi
(pripravku) zaradi njene uporabe ali odstranjevanja. Previdnostni stavki so označeni s črko P (P =
precaution) in trimestnim številom. Previdnostni stavki določajo:

• splošne ukrepe (npr. P103: Pred uporabo preberite etiketo),
• ukrepe preprečevanja (P235: Hraniti na hladnem),
• odziv (ukrepi ob stiku, razlitju, požaru),
• shranjevanje (P420: Hraniti ločeno od drugih materialov),
• odstranjevanje (P501: Odstraniti vsebino/ posodo…).

Na etiketah embalaže nevarnih snovi so prisotne naslednje informacije (označevanje GHS):
1. Ime, naslov in telefonska številka dobavitelja.
2. Identifikatorji izdelka (ime in trgovsko ime, racionalna molekularna formula, št. CAS...)
3. Piktogram.
4. Opozorilna beseda (Pozor, Nevarno).
5. Stavki o nevarnosti (H-opozorila).
6. Previdnostni stavki (P-opozorila).
7. Količina (splošna uporaba).
8. Dodatne informacije (dodatni stavki o nevarnosti,…).

Opozorilna beseda pomeni besedo, ki označuje relativno stopnjo nevarnosti, ki bralca opozori na
morebitno nevarnost; ločimo med dvema stopnjama:

• Nevarno― pomeni opozorilno besedo, ki označuje kategorije resnejših nevarnosti;
• Pozor― pomeni opozorilno besedo, ki označuje kategorije manj resnih nevarnosti.

5.5.3 Varnostni listi

Največ podatkov o lastnostih nevarnih snovi najdemo v varnostnih listih. To je listina, ki jo mora
pravna ali fizična oseba, ki proizvaja oziroma daje nevarno snov v promet, dostaviti uporabniku
zaradi  varovanja  zdravja  in  okolja  ter  varnosti  in  zdravja  na  delovnem  mestu.  Varnostni  list
predpisuje UREDBA KOMISIJE (EU). Varnostni list je obvezen za snovi in zmesi, ki se razvrščajo
med nevarne.
Varnostni list vključuje naslednjih 16 poglavij:
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1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja,
2. Določitev nevarnosti,
3. Sestava/podatki o sestavinah,
4. Ukrepi za prvo pomoč,
5. Protipožarni ukrepi,
6. Ukrepi ob nenamernih izpustih,
7. Ravnanje in skladiščenje,
8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita,
9. Fizikalne in kemijske lastnosti,
10. Obstojnost in reaktivnost,
11. Toksikološki podatki,
12. Ekološki podatki,
13. Odstranjevanje,
14. Podatki o prevozu,
15. Zakonsko predpisani podatki,
16. Drugi podatki.

5.6 Odpadki

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, se imenujejo nevarni odpadki. Nevarne odpadke se ne sme 
odlagati v smeti ali zlivati v odtočne cevi. Posode za odpadne kemikalije morajo biti označene z 
nalepkami, ki vsebujejo naslednje podatke:
1. vrsta odpadne kemikalije,
2. simbol nevarnosti,
3. izvor odpadkov (laboratorij…),
4. datum predaje odpadne kemikalije v skladišče,
5. podpis osebe, ki preda odpadne kemikalije v skladišče.

Razlite ali raztresene kemikalije se odstrani po navodilih.

5.7 Varnostne oznake
Namen varnostnih oznak je hitro in lahko razumljivo opozoriti na predmete in snovi, ki lahko 
predstavljajo določeno nevarnost. Znaki po svojem pomenu:
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Pod »delovno opremo« se šteje vsak stroj, aparat, orodje, zaslonska naprava in druga oprema, ki 
se uporablja pri delu.

Pregled pred uporabo delovne opreme s strani delavcev zajema vizualno kontrolo:
• poškodbe kablov, vtičev in ohišja,
• neustrezne priključitve v vtičnico.

Delovno opremo v okvari je treba ustrezno označiti.

Pregled delovne opreme s strani pooblaščene organizacije zajema:
• Električne inštalacije v objektu, ki se pregledujejo na 8 let.
• Plinske inštalacije in trošila v objektu, ki se pregledujejo vsako leto.

Delovna oprema se pregleduje pred prvim zagonom in ob premestitvi na drugo delovno mesto v 
rokih, ki jih je določil proizvajalec ali če ni drugače določeno obdobno na 3 leta. Ne pregleduje se 
računalnikov z pripadajočo opremo, merilnih inštrumentov in delovne opreme na ročni pogon.

5.9 Pregledi pogojev dela  

Ugotavljanje varnega delovnega okolja zajema meritve:
• osvetljenosti,
• hrupa,
• temperature, vlažnosti in gibanja zraka.

Osvetljenost  se  v  delovnih  prostorih  meri  periodično  na  3  leta  na  vseh  delovnih  mestih  za
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računalnikom ter povsod, kjer je potrebna močnejša razsvetljava, na ostalih delovnih mestih pa le
po potrebi, ko delavec izrazi neugodje zaradi svetlobnih razmer na delovnem mestu.

Hrup v prostoru ne sme presegati 40 dB (A). Hrup se meri po potrebi in sicer:
• ob pritožbah delavcev nad motečim hrupom,
• pri nabavi delovne opreme, pri kateri dokumentacija izkazuje emisijo hrupa, se hrup meri 

periodično na 3 leta.

Meritve temperature, vlažnosti in gibanja zraka se izvajajo po potrebi. Meritve niso potrebne, če je 
delovno okolje toplotno regulirano:

• poleti hlajenje s klimo,
• pozimi ogrevanje z centralno kurjavo oziroma klimo.

V primeru pritožb delavcev nad neustrezno regulacijo toplotnih pogojev na delovnem mestu se 
izvede tudi meritve temperature, vlažnosti in gibanja zraka.

5.10 Usposabljanje delavcev

Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu so sestavni del uvajanja v delo in
stalnega strokovnega usposabljanja delavca. Usposabljanje se izvaja v skladu s sprejetimi programi
usposabljanja.

Usposabljanje zajema splošni, posebni in konkretni del.

Splošni in posebni del usposabljanja  za varno delo se izvaja pri nastopu dela. Za delovna mesta, 
pri katerih obstaja večja možnost poškodb, se usposabljanje obnavlja na 2 leti.

Konkretni del usposabljanja se izvaja neposredno pred pričetkom del, če iz predvidenega poteka
del  lahko  sklepamo,  da  so  pri  izvajanju  operacij  prisotne  nevarnosti  oziroma  kombinacije
nevarnosti, ki jih delavec še ne pozna.

5.11 Zdravniški pregledi

Predhodni in obdobni zdravniški pregledi redno zaposlenih oseb se izvajajo v skladu z zdravstveno
oceno delovnega mesta, ki jo izdela pooblaščeni zdravnik medicine dela.

Ob  sklepanju  ostalih  pogodb  civilnega  prava  se  zdravstvena  sposobnost  delavca  ugotavlja  od
primera do primera.

Predhodni preventivni zdravstveni pregled opravi delavec:
1. pred prvo zaposlitvijo,
2. po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12

mesecev.

V določenih primerih je potrebno delavce poslati tudi na druge usmerjene preventivne zdravstvene
preglede, in sicer:

1. pri zmanjšani delovni zmožnosti,
2. po bolezni ali poškodbi izven dela, ki zahteva daljše zdravljenje in obstaja dvom o delavčevi
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zmožnosti za nadaljnje delo na istem delovnem mestu,
3. če obstaja sum na bolezni odvisnosti, ki lahko vplivajo na delovno zmožnost delavca,
4. če gre za delavce, ki so bili v obdobju enega leta v bolniškem staležu zaradi bolezni ali

poškodbe petkrat ali večkrat.

5.12 Preprečevanje nasilja na delovnem mestu

Preprečevanje nasilja na delovnem mestu je urejeno s posebnim pravilnikom.

5.13 Preprečevanje dela pod vplivom alkohola in drugih psihotropnih substanc

Problematika odkrivanja in sankcioniranja dela pod vplivom psihotropnih substanc je urejena s 
posebnim pravilnikom.

5.14 Zagotavljanje sistema varnosti in zdravja pri delu

Oblikovanje sistema odgovornosti (piramida odgovornosti)
Piramida odgovornosti določa način zbiranja in posredovanja informacij od delavca k delodajalcu.
Odgovorna oseba delodajalca  je  ravnatelj,  odgovorna  oseba posamezne  šole  je  pomočnik/-ica
ravnateljice šole. 
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Izdelava programa ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
Program ukrepov se sprejme ob koncu koledarskega leta za naslednje koledarsko obdobje.

Revizija ocene tveganja
Revizija ocene tveganja se izvaja po potrebi. Ob vsaki ugotovljeni spremembi ravni tveganja se 
izdela novo oceno tveganja. Sprememba ravni tveganja se ugotavlja:

• ob nabavi nove delovne opreme,
• ob načrtovanju novih delovnih postopkov,
• ob analizi predlogov in pripomb delavcev,
• ob ugotovitvi nosečnosti oziroma zmanjšane delazmožnosti posameznega delavca.

Za  nosečo  delavko,  oziroma  delavca  z  zmanjšano  delazmožnostjo  se  izdela  ocena  tveganja  z
omejitvami  samo za  njegov primer  in  ni  univerzalno uporabna za  ostale  delavce s  podobnimi
potrebami.

Sodelovanje delavcev pri pomembnih vprašanjih varnosti in zdravja pri delu
Vključevanje delavcev v sistem varnosti in zdravja pri delu poteka na tri načine:

• s poudarjanjem potrebe po komunikaciji z nadrejenimi v navodilih za varno delo,
• z izvajanjem usposabljanja in preizkusa na tak način, da se zahteva sodelovanje delavcev,
• z izvedbo vsakoletne ankete med delavci.

Promocija zdravja na delovnem mestu
Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu se načrtujejo sproti za vsako koledarsko leto.
Aktivnosti in potrebna sredstva se opredelijo v programu promocije zdravja na delovnem mestu.

Življenjski slog delavca je zasebna stvar. V zavodu spodbujamo zdrav način življenja in skrb za
ohranjanje zdravja, nihče pa delavca ne more k temu prisiliti, razen če s tem ne škoduje drugim.
Udeležba v kateri koli aktivnosti promocije zdravja pri delu je prostovoljna. Vendar pa je zdrav
način življenja predvsem v delavčevem interesu.

Način sodelovanja z zunanjimi službami za varstvo pred požarom
Sodelovanje z zunanjimi službami za varstvo pred požarom je opredeljeno v požarnem redu.

Način sodelovanja z zunanjimi službami za nudenje prve pomoči
Sodelovanje z zunanjimi službami za nudenje prve pomoči je opredeljeno v navodilih za primere,
ko se oceni, da je to potrebno.

6. UKREPI

Potrebni ukrepi se ugotavljajo vsako leto na podlagi pregleda stanja, in so dodani k oceni tveganja
kot priloga.
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