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NABOR STORITEV, KI JIH LAHKO ČLANI DRUŠTVA VARNOSTNIH INŽENIRJEV 
VELENJE PONUDIJO DELODAJALCEM: 

 
 
I. SVETOVANJE 
 
Informiranje o splošnih in konkretnih zakonodajnih zahtevah s področja varnosti in 
zdravja pri delu in varstva pred požari. Posamezna strokovna področja so navedena v točki 
II. Na podlagi postavljenih vprašanj pripravimo strokovni odgovor in ga najkrajšem možnem 
času posredujemo delodajalcu. Informiranje je brezplačno. 
 
 
II. STORITVE 
 
1. Pripravljanje in izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za 

varno delo: 
• Usposabljanje delavcev za vse vrste del in nalog (delo v pisarni, delo v proizvodnji, 

delo na gradbišču, …). 
• Usposabljanje delavcev za specifična znanja (upravljalec dvigal, voznik viličarja, itd). 

 
2. Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja: 

• Izjava o varnosti z oceno tveganja za posamezno delovno mesto ali delovni postopek. 
• Izjava o varnosti z oceno tveganja za skupine delovnih mest, ki imajo podobne 

nevarnosti ali škodljivosti. 
• Ocena tveganja za gradbišča. 

 
3. Zdravstveni pregledi, prva pomoč, promocija zdravja 

• Izdelava napotnic za preventivne zdravstvene preglede (predhodne, obdobne in 
usmerjene). 

• Svetovanje na področju zdravstvenih pregledov delavcev. 
• Sodelovanje z izvajalcem medicine dela. 
• Svetovanje naročniku glede ukrepov za zagotovitev prve pomoči. 
• Načrt za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. 

 
4. Izdelava navodil za varno delo za delo:  

• Za delovno opremo. 
• Za različna delovna mesta in opravila.  

 
5. Varno delo na gradbiščih, pri gradnji in vzdrževanju objektov: 

• Izdelava varnostnih načrtov. 
• Izvajanje storitev koordinatorja VZD v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta. 
• Prijava gradbišč na inšpekcijo dela za naročnike projektov. 
• Pregledi gradbišč za delodajalce. 

 
6. Storitve v primeru nezgode pri delu: 

• Opravljanje raziskav nezgod pri delu, izdelava zapisov v zvezi z nezgodami. 
• Prijavljanje inšpekciji dela vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo 

pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno 
nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen. 
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• Spremljanje stanja v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivanje vzrokov zanje in 
pripravljanje poročil za naročnika s predlogi ukrepov. 

 
7. Aktivnosti na podlagi zahtev standardov OHSAS 18001 oz. ISO 45001: 

• Izdelava sistemske dokumentacije. 
• Sodelovanje pri presojah. 
• Svetovanje in ostale storitve v zvezi z zahtevami strokovnih standardov. 

 
8. Opravljanje periodičnih preiskav v delovnem okolju: 

• Osvetljenost. 
• Bleščanje. 
• Mikroklima: toplotno udobje, delo na mrazu, delo na vročem. 
• Prezračevanje. 
• Hrup. 
• Vibracije. 
• Elektromagnetna polja in sevanja in umetna optična sevanja. 
• Vzorčenje nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu, analiza nevarnih 

kemijskih snovi – prah, analiza nevarnih kemijskih snovi - plini in pare. 
• Pripravljanje načrtov za obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju. 

 
9. Opravljanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme: 

• Manj zahtevna delovna oprema (sesalnik, mizni vrtalni stroj, brusilni stroj, stroj za 
premontažo gum, varilni aparat …). 

• Bolj zahtevna delovna oprema (stiskalnica, lesno obdelovalni stroj, stružnica, 
avtoservisno dvigalo …). 

• Konzolna dvigala. 
• Proizvodne linije, tehnološke linije. 
• Viličarji. 
• Težka gradbena mehanizacija (bagri, buldožerji, valjarji, vrtalne garniture …). 
• Lakirnice (lakirne komore za nanašanje in sušenje premazov). 
• Lakirne linije. 
• Žerjavi, mostna dvigala. 
• Navodila za varno delo s stroji, opremo, napravami, linijami. 
• Matična in kontrolna knjiga za viličar. 

 
10. Meritve zaščite pred električnim udarom s pregledom električne inštalacije: 

• Meritve okvarnih in kratkostičnih zank tokokrogov. 
• Meritve glavnih in dodatnih izenačitev potenciala. 
• Meritve neprekinjenosti zaščitnega vodnika. 
• Izvedba pregleda inštalacije, izvedba pregleda skladnosti inštalacije s projektom,… 

 
11. Meritve in pregledi strelovodne napeljave: 

• Vizualni pregled strelovodne napeljave (lovilne mreže, odvodi, spoji, zaščita pred 
iskrenjem …) ter izvedba meritev na strelovodni napeljavi (ugotavljanje ustreznosti 
povezav z meritvijo upornosti posameznega odvoda ter meritev ponikalne upornosti 
objekta. 

 
12. Preizkus alkoholiziranosti na delovnem mestu: 

• Na delovnem mestu izvedeno preizkus alkoholiziranosti (alkotest) ter izdelamo 
zapisnik. Preizkuse izvajajo osebe, ki so usposobljeni za izvajanje alkotestov in imajo 
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potrdilo o usposobljenosti. Merilnik alkohola v izdihanem zraku je redno kalibriran pri 
podjetju DRAGER. 

 
13. Interni akti: 

• Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, prepovedi dela 
pod vplivom psihoaktivnih snovi ter odreditvi in izvajanju preizkusa prisotnosti 
psihoaktivnih substanc v telesu. 

• Pravilnik za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, 
nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnih tveganj na delovnih mestih. 

• Pisni sporazum VZD za skupna delovišča. 
 
14. Varnost pred požarom: 

• Izdelava požarnih redov in izvlečkov iz požarnega reda. 
• Izdelava požarnih načrtov in načrtov evakuacije. 
• Posnetki tlorisov za potrebe izdelave požarnega načrta in načrta evakuacije 
• Svetovanje naročniku glede varstva pred požarom in evakuacije. 
• Požarni načrt za sončno elektrarno. 
• Funkcionalni preizkus delovanja zasilne razsvetljave z izdelavo zapisnika. 
• Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije. 
• Ostala svetovanja in pomoč pri urejanju varnosti pri delu in požarne varnosti. 

 
15. Ostalo: 

• Izdelava varnostnih znakov in napisov, opremljanje delovnih mest in delovne opreme z 
znaki za obvestila, nevarnost, prepoved, itd.. 

• Sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih ter obveščanje inšpekcije skladno z veljavnim 
ZVZD-1 (odločbe inšpektorja). 

• Sodelovanje pri aktivnostih povezanih z uporabo nevarnih kemičnih snovi. 
• Sodelovanje pri aktivnostih povezanih z nevarnostjo udara električnega toka. 
• Opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo ter pisno 

obveščanje vodstva o nepravilnostih. 
• Svetovanje pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju delovne opreme. 
• Svetovanje glede opreme delovnih mest in delovnega okolja. 
• Svetovanje naročniku glede uporabe osebne varovalne opreme. 
• Usklajevanje ukrepov in svetovanje za preprečevanje psihosocialnih tveganj, 

promocije zdravje ter uporabe psihoaktivnih snovi na delovnem mestu. 
• Svetovanje in izpolnjevanje dokumentacije za zavod za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje. 
• Udeležba na obravnavah delavcev pri invalidski komisiji. 
• Izdelava strokovnih mnenj za delodajalca v primeru sodnih in mediacijskih procesov. 
• Obveščanje inšpekcije dela pred začetkom nevarnega delovnega procesa za 

delodajalca 
• Priprava dopisov inšpekcijskim službam, odvetnikom, zavarovalnicam, ZPIZ, IK, 

izvajalcu medicine dela, osebnim zdravnikom, raznim komisijam, itd. 
 
Za storitve se delodajalcu na podlagi povpraševanja pripravi ponudba. 
 
 
 
Velenje 9.5.2016     Predsednik DVI Velenje: 
       Andrej Majdak 


