
 
 

 
 
 

E-izobraževanje za člane ZSSS: 
Varnost in zdravje na delovnem mestu 

 
 
O e-izobraževanju:  
E-izobraževanje o varnosti in zdravju na delovnem mestu se vsebinsko deli na dva dela. V 
prvem delu boste dobili uvid v zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, spoznali 
svoje pravice in dolžnosti na tem področju in odgovornosti delodajalca do zagotavljanja 
varnega in zdravega dela. V drugem delu pa e-izobraževanje poglobljeno obravnava tri 
pomembna področja varnosti in zdravja pri delu -  izjavo o varnosti z oceno tveganja, 
preventivne zdravstvene preglede delavcev in usposabljanja delavcev  za varno in zdravo delo. 
Gre za področja kjer slovenski inšpektorji za delo že več let zapored zaznavajo največ kršitev. 
 
 
Namen e-izobraževanja: 
Ker delavci vse premalo poznajo svoje pravice na področju varnosti in zdravja pri delu, zato 
tudi ne vedo da so jim kršene. Namen tega e-izobraževanja je, da vas oborožimo z znanjem in 
informacijami, ki jih boste lahko s pridom uporabili pri  uresničevanju svojih pravic do varnega 
in zdravega dela in s tem zmanjšanja kršitev. Znanje zaposlenih je ključno za zagotovitev 
varnega in zdravega delovnega okolja!  
 

 

Ciljna skupina: članice in člani ZSSS             
 
 
Udeleženci so ob koncu e-izobraževanja seznanjeni z/s : 

• zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, 

• pravicami in dolžnosti delavca na področju varnosti in zdravja pri delu, 

• odgovornostmi delodajalca za zagotavljanje varnega in zdravega dela, 

• izjavo o varnosti z oceno tveganja, 

• preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev in 

• usposabljanjem delavcev  za varno in zdravo delo. 
 
 
Po končanem izobraževanju bo e-gradivo še naprej dostopno tistim udeležencem, ki bodo 
izobraževanje uspešno zaključili. 
 



 
 

 
 

Trajanje: uvodna delavnica v obsegu 4 pedagoških ur klasičnega usposabljanja (seznanjanje z 
uporabo e-učilnice in potekom e-izobraževanja, predavanje izvajalke e-izobraževanja) + 8 
dnevno e-izobraževanje ob administrativno tehnični podpori in podpori izvajalke 
izobraževanja 
 
 
Izvajalka: Katja Gorišek, Svetovalka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 
 
 
Termin izvedbe: 
Uvodna delavnica bo 27. 1. 2021 preko video povezave (od 10. do 14. ure). E-izobraževanje 
bo potekalo med 28. 1. in 4. 2. 2021 na e-učilnici ZSSS.  
 
 
Prijave zbiramo do 21. januar 2021 preko spletne prijavnice: TUKAJ 
 
 
Kotizacija: brezplačna 
 
 
E-izobraževanje je udeležencem prijazna oblika izobraževanja. Vse aktivnosti, povezane z 
izobraževanjem, lahko udeleženec opravi preko računalnika. Izobraževanje se bo izvajalo preko 
e-učilnice ZSSS, spletnega portala za pridobivanje novih znanj in veščin na vsakem koraku - 
doma, v službi, na poti, v tujini. Za dostop potrebujete le internetno povezavo, uporabniško ime 
in geslo. Slednja dobite ob prijavi na e-izobraževanje.  
 
 
E-izobraževanje za člane ZSSS izvajamo v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«, v 
katerem smo razvili štiri programe izobraževanja in e-gradiva za člane in sicer na temo osnove 
digitalizacije, varnost in zdravje pri delu, trg dela in ekonomsko področje. E-izobraževanja bodo 
potekala v vseh regijskih mrežah ZSSS med septembrom 2020 in junijem 2021. Termini e-
izobraževanj bodo objavljeni na spletni strani http://www.zsss-zksd.si/.  
Projekt »Za krepitev socialnega dialoga« financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.  

https://www.eucila-zsss.si/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h5NoW1wc-0SYhFgmA64g72BXwReEfSxLvFOXFWeYGo9UMDg3MTUxTEZUT0ZUT1RMMzlFWFpaWFcyQy4u&wdLOR=cF84B43F3-0A6D-48F7-929D-DF1291217D63
http://www.zsss-zksd.si/

