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Zakonske zahteve glede izvedbe usposabljanja na 
delovnih mestih

V 38. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 je navedeno, da mora delodajalec
delavca usposobiti za varno delo:

• ob sklenitvi delovnega razmerja,

• pred razporeditvijo na drugo delo,

• pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo,

• ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvajati po
programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati
glede na nove oblike in vrste nevarnosti.



Vsebina predavanja

Na predavanju si bomo pogledali praktičen primer izvedbe usposabljanja iz varnosti in
zdravja pri delu, požarnega varstva in evakuacije.

Usposabljanja smo izvedli v podjetju X v katerem je zaposlenih 80 delavcev. Delavci
opravljajo naslednja dela:

• pisarniška dela,

• vodilna in vodstvena dela,

• dela v ročni delavnici.



Program teoretičnega in praktičnega usposabljanja

Osnova za izvedbo usposabljanj je bil program usposabljanja, s katerim smo določili:

• namen usposabljanj,

• cilj usposabljanj,

• učne oblike, metode in učna sredstva za izvedbo usposabljanj,

• strukturo, lastnosti, vsebino in potek usposabljanj,

• način preverjanja znanja,

• vodenje dokumentacije v zvezi z izvedenimi usposabljanji.



Vrsta usposabljanj, ki smo jih pripravili za podjetje

Usposabljanja smo prilagodili značilnostim dela, ki jih delavci opravljajo. Razdelili smo jih v tri
skupine:

• usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva za pisarniške delavce,

• usposabljanje iz varnosti in pri delu in požarnega varstva za vodilne in vodstvene delavce,

• usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva za proizvodne delavce.



Usposabljanje iz varnosti in zdravja za pisarniške 
delavce

Prva skupina usposabljanj so bila usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu, požarnega
varstva in evakuacije za pisarniške delavce. To so e-usposabljanja, katerih znanje se podaja
preko e-učilnice.



Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in 
požarnega varstva za vodilne in vodstvene delavce

Druga skupina usposabljanj so bila usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu, požarnega
varstva in evakuacije za vodilne in vodstvene delavce. To so bila klasična usposabljanja v obliki
predavanj, ki potekajo v učilnici.



Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu za 
proizvodne delavce

Tretja skupina usposabljanj so usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva
in evakuacije za proizvodne delavce. To so klasična usposabljanja v obliki predavanj, ki pri
teoretičnem delu potekajo v učilnici, pri praktičnem delu pa neposredno na delovnem mestu.



Izvedba praktičnega usposabljanja iz varnosti in 
zdravja pri delu, požarnega varstva in evakuacije na 
delovnih mestih

Praktično usposabljanje in preverjanje znanja na delovnih mestih smo izvedli na osnovi
navodil za varno delo in obrazca za praktično usposabljanje in preverjanje znanja na delovnem
mestu.



Navodila za varno delo

Osnova za izdelavo navodil je bila ocena tveganja. Pripravljena 
so bila glede na naravo dela, ki ga delavci opravljajo: 
Vsebovala so pet poglavij:

• opis nevarnosti,
• seznam varnostnih ukrepov- kako pravilno delati, da se 

zaradi naštetih nevarnosti izognemo poškodbam pri delu,
• obnašanje ob nezgodah, prva pomoč,
• ukrepanje v primeru požara,
• odstranjevanje odpadkov.



Obrazec za praktično preverjanje znanja



Praktično usposabljanje iz požarnega varstva in 
evakuacije
Praktični del varstva pred požarom in evakuacije smo izvedli na neposredno na objektu in na
zunanjem dvorišču podjetja, kjer smo delavce seznanili z vsebino načrta evakuacije, izvlečka
požarnega reda ter vrsto in uporabo gasilnih aparatov.

Po zaključku usposabljanja je vsak delavec praktično preizkusil gasilni aparat, tako da je pogasil
ogenj.



Vsebina potrdil o opravljenem usposabljanju in 
preverjanju znanja

V vsebino potrdila o opravljenem usposabljanju in preverjanju znanja smo zapisali, da je bilo 
usposabljanje in preverjanje znanja izvedeno v skladu z zahtevami 38. člena Zakona o varnosti 
in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11), 20. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 
3/2007) ter program teoretičnega in praktičnega usposabljanja za varno in zdravo delo, 
varstvo pred požarom in evakuacijo iz dne…

Navedli smo vrsto usposabljanja glede na to ali je bilo usposabljanje izvedeno ob nastopu
dela, premestitvi na drugo delovno mesto, uvajanju nove tehnologije ali novih sredstev za
delo ali ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Nato smo zapisali še datum izvedbe teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter preverjanja
znanja.



HVALA ZA POZORNOST.
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