
Uvod



1. Code of practice on safety and health in agriculture. ILO, Geneva 2010. Na 
www.ilo.org

2. Systematization of occupational hazards by occupation. Na www.ilo.org

3. Bistveni elementi ocene tveganja. Na www.osha.europa.eu

4. Smernice za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja za kmetijo. Na 
www.osha.europa.eu

5. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Dobavljiv na spletu.

6. A Recipe for Safety: Health and safety in food and drink manufacture, HSG 
252 - HSE. Dobavljivo na spletu.



Preizkus: 

10.Oktober 2022, A.M. od 8:15 do 9:15

Objava rezultatov, predvidoma v enem tednu



 VZD – varnost in zdravje pri delu

 DM – delovno mesto

 OT – ocena tveganja

 OVO – osebna varovalna oprema

 IOV – izjava o varnosti

 ZVZD-1 – zakon o varnosti in zdravju pri delu

 ZDR – zakon o delovnih razmerjih

 RS – Republika Slovenija

 IRSD – inšpektorat RS za delo



 Mehanske

 Fizikalne

 Nevarne snovi

 Biološke

 Psihološke

 Organizacija dela



 Izvajanje ukrepov v skladu z oceno tveganja 

 Kakovost življenja



 Dobro telesno zdravje

 Dobro duševno zdravje

 Socialno blagostanje



Zato, ker  večina prebivalstva preživi velik del svojega 
časa na delu.



 Do varnega in zdravega delovnega okolja

 Živeti v blagostanju in človeka vredno življenje tako 
doma, kot na delu



V službi ni plačila za delo v nevarnih razmerah, če bi se 
jim lahko na kakršen koli način izognili.



Da. Delodajalci lahko celo naredijo delovno okolje kot 
proizvodno cono, ki hkrati nudi varna in zdrava 
delovna mesta.



 Delodajalci imajo temeljno dolžnost priskrbeti varna 
in zdrava delovna mesta

 Delavci imajo temeljno pravico delati v takih pogojih



Ne. VZD je minimalni in predpisani standard, ki 
spoštuje osnovno pravico do varnosti dela v vsaki 
organizirani dejavnosti.



Ne. 



Je pravica iz dela in temeljna človekova pravica.


