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IZJAVA O VARNOSTI 
(številka: 38-AŽ/IV-11 z dne 20.09.2011) 

 
 

Izjava o varnosti z ocenjevanjem tveganja je izdelana v skladu s 17. členom Zakona o 
varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) – v nadaljevanju: ZVZD, ter drugimi 
podzakonskimi predpisi. 
 

 
Naziv delodajalca:   FESTIVAL LJUBLJANA 
   
Naslov delodajalca:   Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana 
 
Izjava o varnosti predstavlja politiko varnosti in zdravja pri delu ter določa ukrepe za njeno 
uspešno izvajanje. Namen te izjave je zmanjševanje tveganj za poškodbe in zdravstvene 
okvare, hkrati pa je to tudi predlog za izvajanje aktivnosti v smislu preventive in v skladu z 
določili ZVZD.  
 
Kot odgovorna oseba izjavljam, da bodo zagotovljena vsa potrebna sredstva in strokovni 
kadri za izvedbo v oceni tveganja navedenih varstvenih ukrepov in navedenih rokih. Prav 
tako bo zagotovljena ustrezna obveščenost delavcev, dajanje navodil, ustrezna 
organiziranost dela in zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev, da se zagotovi čim bolj 
varno in zdravo delo. 
 
Izjavljam, da so v oceni tveganja zajete vse pomembne nevarnosti in škodljivosti, da je 
ocena opravljena strokovno in da ustreza dejanskemu stanju za opisana delovna mesta. 
 
Izjava o varnosti bo redno dopolnjevana in/ali spreminjana ob vsaki na novo ugotovljeni 
nevarnosti in spremembi ravni tveganja, ko podatki, na katerih je temeljilo ocenjevanje 
tveganja, niso več ažurni, ter v vseh drugih primerih, ki so določeni z ZVZD. 
 
Izjava o varnosti in ocene tveganja delovnih mest št.: 080/11 – 085/11 z dne 20.09.2011, ki 
so sestavni del te izjave, se hranijo v okviru dokumentacije sistema kakovosti Festivala 
Ljubljana in so v vsakem času na razpolago inšpekciji dela. 
 

 
 
 Podpis odgovorne osebe: 
  

Darko Brlek 
direktor  
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PODATKI O OSEBAH, KI SO SODELOVALE PRI PRIPRAVI IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA 
 

MAGOSS-VARSTVO, d.o.o., Ljubljana, dovoljenje za delo št.: 02039-210/2005 z dne 29.03.2007 

Alojz Žlender, dipl. var. inž., strokovni sodelavec za varnost pri delu 

 
 

FESTIVAL LJUBLJANA – sodelovali pri vsebinski pripravi izjave o varnosti in ocenah tveganja 

Sonja Vrhovec, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve      

Špela Draksler, strokovna sodelavka za kadrovske in splošne zadeve 

 
 
Izjava o varnosti z oceno tveganja je izdelana dveh(2) enakih izvodih, od katerih prejmeta po en izvod: 
MAGOSS-VARSTVO, d.o.o., Ljubljana, in FESTIVAL LJUBLJANA. 
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1. PRAVNI TEMELJI IZDELAVE IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA  
 
Podlaga zakonu o varnosti in zdravju pri delu je vrsta mednarodnih dokumentov, predvsem pa 
Konvencija Mednarodne organizacije dela (MOD), št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in 
delovnem okolju, Konvencija MOD, št. 161 o službah medicine dela ter zlasti dokument Evropske 
skupnosti, direktiva št. 89/391/EGS. 
Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja temelji na 17. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu 
(Uradni list RS, št. 43/11). 

 
1.1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
ZVZD temelji na želji varovati zdravje in življenje delavcev s predpostavko, da to življenje in zdravje 
ogroža delovni proces, ki je v oblasti delodajalca – podjetja. Prav zato večji del ZVZD prinaša obvezna 
pravila ravnanja in to predvsem delodajalcu. 
 
Zakon v svoji vsebini določa: 

- pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev 
- ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 
- določa organe, pristojne za varnost in zdravje pri delu 
- zakon se uporablja v vseh dejavnostih in za vse osebe, ki so zavarovane 

 
Pojmi uporabljeni v zakonu imajo naslednji pomen: 
 
Delavec ali delavka (v nadaljnjem besedilu: delavec) je oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi. Kot delavec v smislu tega zakona se šteje tudi oseba, ki na kakršni koli 
drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi 
usposabljanja. 
Delodajalec je vsaka pravna ali fizična oseba in drug subjekt, kakršen je državni organ, lokalna 
skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje 
delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma ladjar ladje, ki je vpisana v slovenski ladijski register. 
Nezgoda pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem 
okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca.  
Nevarni pojav je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala premoženjska škoda, je ali bi lahko bilo 
ogroženo zdravje ali življenje delavca oziroma bi lahko prišlo do nezgode delavca zaradi katere bi bil 
delavec nezmožen za delo. 
Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu je predstavnik delavcev, ki ima položaj in vlogo sveta 
delavcev. 
Preventivni ukrep je vsak ukrep delodajalca ali delavca, ki je namenjen zmanjševanju ali 
obvladovanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. 
Delovni proces je organiziran in voden proces, ki poteka pri opravljanju dela in je pod neposrednim 
ali posrednim nadzorom delodajalca. 
Sredstvo za delo je objekt namenjen za delovne in pomožne prostore, delovna oprema, sredstvo in 
oprema za osebno varnost pri delu ter snovi in pripravki. 
Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec 
izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.  
Strokovni delavec je oseba, ki mu delodajalec poveri opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu.  
Zunanja strokovna služba je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima dovoljenje 
ministra, pristojnega za delo, za opravljanje strokovnih nalog in kateri delodajalec poveri  opravljanje 
vseh ali posameznih strokovnih nalog varnosti pri delu. 
Izvajalec medicine dela je izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki opravlja dejavnost medicine dela, 
prometa in športa in mu delodajalec poveri izvajanje zdravstvenih ukrepov v zvezi z zdravjem pri 
delu.  
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1.2. TEMELJNA NAČELA 
 

Temeljna načela so namenjena temu, da v primeru nenatančnega pravila ali možnosti več poti 
izberemo najustreznejšo. Med načeli je vrsta splošnih usmeritev, kot je na primer zahteva, da imajo 
generalni ukrepi prednost pred posameznimi, vrsta le teh pa so v bistvu že pravice oziroma 
konkretne zahteve: 

- delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom 
- delodajalec mora izvajati ukrepe in izbirati delovne metode, ki stalno izboljšujejo stopnjo 

varnosti in zdravja pri delu 
- delodajalec ne more prenesti odgovornosti na nikogar 
- vse dolžnosti delodajalca so hkrati tudi pravice delavcev 
- delavec ima pravico do dela in delovnega mesta, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu 
- delovni proces mora biti prilagojen psihofizičnim spodobnostim delavca 
- delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 
- delodajalčevi ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega dela v nobenem primeru ne smejo 

povzročati nobenih finančnih obveznosti delavca 
- delavce, ki delajo na posebno težkih in zdravju škodljivih delih mora delodajalec poklicno 

zavarovati 
- sestavni del vsakega splošnega in poklicnega izobraževanja so tudi znanja o varnem in 

zdravem delu 
 
1.3. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 
 
Najpomembnejša delodajalčeva obveznost je sprejetje izjave o varnosti. S tem dokumentom 
delodajalec opredeli nevarnosti, ter sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnega in zdravega 
dela. Izjava o varnosti z oceno tveganja je različna glede na vrsto in obseg nevarnosti posameznega 
delovnega mesta ter temelji na oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar. 
 
Delodajalec pa mora za zagotavljanje varnega in zdravega dela določiti: 

- strokovnega delavca 
- pooblaščenega zdravnika 
- ukrepe požarnega varstva 
- ukrepe prve pomoči in evakuacije 
- izdaja navodil za varno delo 
- usposabljanje za varno delo 
- obveščanje delavcev o nevarnostih 
- roke za zagotavljanje periodičnih preiskav delovnega okolja in delovne opreme 
- roke za zagotavljanje zdravstvenih pregledov delavcev 

 
Strokovnega delavca, enega ali več (z opravljenim strokovnim izpitom iz varnosti pri delu), določi 
delodajalec, ki mu določi tudi pogoje oziroma katere strokovne naloge po zakonu bo opravljal. Za 
opravljanje vseh strokovnih opravil, tudi tistih za katero je potrebno dovoljenje, mora strokovni 
delavec izpolnjevati enake zahteve kot strokovnjaki, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje 
najzahtevnejših strokovnih nalog. 
 
Naloge strokovnega delavca so: 

- svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo; 
- svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja; 
- usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj; 
- izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti; 
- opravlja obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju; 
- opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;  
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- opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;  
- izdeluje navodila za varno in zdravo delo;  
- spremlja stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za 

delodajalca s predlogi ukrepov; 
- pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo; 
- sodeluje z izvajalcem medicine dela. 

 
Naloge zdravstvenega varstva pri delodajalcu opravlja pooblaščeni zdravnik, specialist medicine dela 
(javni zavod ali fizična oseba s koncesijo) in sicer: 

- sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti; 
- izvaja zdravstvene preglede delavcev iz 36. člena tega zakona; 
- seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki 

lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti; 
- spremlja in analizira  stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi z delom, 

ter odkriva vzroke; 
- pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, 

ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, 
poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne invalidnosti. Poročila morajo 
vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom dopolnitve ali nadgradnje 
ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu; 

- sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela; 
- sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju 

delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.  
 
Obveščanje delavcev o vseh nevarnostih, ki jim pri posameznem delu grozijo in o vseh ukrepih, ki jih 
morajo delavci izvajati za preprečitev posamezne nevarnosti delodajalec izvaja tako da: 

- izdaja pisna in ustna navodila in obvestila delavcem 
- obvešča o vseh nevarnostih in ukrepih 
- zagotavlja obveščenost zlasti za nosečnice, mlade delavce, starejše delavce ter delavce z 

zmanjšano delovno zmožnostjo 
- na »skupnem delovišču« mora lastnik oz. organizator poskrbeti, da so vsi delavci obveščeni o 

vseh tveganjih, ter o delavcih zadolženih za PP, požarno varstvo in evakuacijo 
- delavci, ki delajo na delovnih mestih kjer preti neposredna in neizogibna nevarnost prejmejo 

posebna navodila 
 
Usposabljanje delavcev je postopek, katerega zaključek je usposobljenost delavca za svoje delo. 
Usposabljanje se izvaja na podlagi izdelane ocene tveganja za posamezno delo in se izvaja zlasti: 

- ob sklenitvi delovnega razmerja, prerazporeditvi, ob spremembah pomembnih za varnost 
 
Delodajalec določi roke za preizkuse (največ 2 leti). Usposabljanje je teoretično in praktično za vse 
delavce, za katere to izhaja iz ocene tveganja. Usposobljenost se preverja tudi na delovnem mestu in 
mora biti prilagojena posebnostim dela in na podlagi izdelanega programa. 
 
Obveščanje inšpekciji dela je naloga delodajalca, ki jo mora opraviti v primerih, ko nastopijo 
naslednji dogodki: 

- vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom  
- nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni,  
- kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.  

 
Obveščanje se lahko izvede na kakršenkoli običajen način in sicer pisno, ustno, telefonsko, po faksu, 
elektronski pošti. 
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Sodelovanje z delavskimi in sindikalnimi predstavniki je naloga delodajalca, katere namen je 
zagotoviti posredno in neposredno polno sodelovanje pri urejanju razmer dela z vidika varnosti in 
zdravja pri delu, med delodajalcem in delavci. Iz takšnega sodelovanja je delodajalčeva obveza da: 

- omogoči sodelovanje pri obravnavi vseh vprašanj pomembnih za zagotavljanje varnega in 
zdravega dela 

- posreduje izjavo o varnosti 
- posreduje poročilo, ki ga mora izdelati na podlagi zahtev inšpektorja za delo 
- omogoči vpogled v obvezne evidence 
- se posvetuje o pomembnih ukrepih, vezanih na varnost in zdravje pri delu, o izbiri 

strokovnega delavca, pooblaščenega zdravnika, izjavi o varnosti ter o obveščanju delavcev 
- obvesti o nalogah oz. ukrepih in predlogih s strani nadzornih organov 

 
1.4. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCEV 
 
Pravice in dolžnosti delavcev razdelimo v tri skupine: 

a) pravice in hkrati dolžnosti delavcev: 
- seznanitev z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva 
- usposabljanje za izvajanje teh ukrepov 
- sodelovanje s strokovnim delavcem in pooblaščenim zdravnikom s predlogi, pripombami, 

obvestili 
b) pravice delavcev: 
- odklonitev dela, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu 

in sprejetimi varnostnimi ukrepi 
- odklonitev dela, če ni usposobljen za varno in zdravo delo 
- odklonitev dela, če delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda 
- odklonitev dela, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, ker niso bili 

izvedeni vsi predpisani ukrepi in zahtevati, da se nevarnost odpravi 
 

c) dolžnosti delavcev: 
- mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.  
- mora opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in 

zdravje drugih oseb.  
- mora uporabljati sredstva za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo skladno z 

njihovim namenom in navodili delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v 
brezhibnem stanju. 

- Delavec mora zlasti: 
 v skladu z navodili delodajalca pravilno uporabljati delovno opremo in druga sredstva za 

delo vključno z varnostnimi napravami; 
 v skladu z navodili delodajalca pravilno uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z 

njenim namenom; 
 takoj obvestiti delodajalca ali delavce, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za 

varnost in zdravje pri delu o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali drugem pojavu, ki 
bi pri delu lahko ogrozil njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih oseb; 

 sodelovati z delodajalcem in delavci, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za 
varnost in zdravje pri delu, dokler se ne vzpostavijo varno delovno okolje in delovne 
razmere ter izvedejo ukrepi inšpekcije za delo. 

- Delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih 
prepovedanih substanc. Delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na 
psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za 
nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. 
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1.5. EVIDENCE IN POROČILA 
 
Zakon prav tako določa delodajalcu vodenje evidenc o: 

- o obdobnih preiskavah škodljivosti v delovnem okolju;  
- o obdobnih pregledih in preizkusih delovne opreme;  
- o pregledih in preizkusih osebne varovalne opreme; 
- o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih usposobljenosti;  
- o zdravstvenih pregledih delavcev;  
- o nezgodah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih 

in boleznih, povezanih z delom ter njihovih vzrokih; 
- o nevarnih snoveh, ki jih uporablja, če tako določajo posebni predpisi. 

 
1.6. UKREPI IN NAČELA DELODAJALCA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

 
Izogibanje tveganjem 

- ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti, 
- obvladovanje tveganj pri njihovem viru, 
 

Prilagajanje dela in pogojev dela posamezniku, zlasti glede zasnove delovnih mest, izbire delovne 
opreme, delovnega procesa ter proizvodnih metod, še posebno v zvezi z monotonijo dela oziroma pri 
delu z vnaprej določenim ritmom dela ter zmanjševanje njihovega učinka za zdravje, 

 
Prilagajanje tehničnemu napredku, 

- nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali vsaj manj nevarnim, 
- razvijanje dosledne in celovite politike varovanja, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, 

delovne pogoje, socialne odnose in druge dejavnike delovnega okolja, 
- dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred posamičnimi, 

 
Zagotavljanje ustreznih navodil in obvestil, 

- zagotavljanje pogojev za to, da bo že pri dajanju nalog upoštevana delavčeva sposobnost, 
njegovo zdravje oziroma varnost, oziroma da bo že pri načrtovanju in uvajanju novih 
tehnologij zagotovljen posvet z delavci ali njihovimi predstavniki o posledicah, ki bodo 
nastopile zaradi izbrane opreme in delovnih pogojev, v zvezi z njihovo varnostjo in zdravjem. 

 
1.7. POSTOPEK REVIZIJE IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA 
 
Revizija izjave o varnosti in ocene tveganja se izvaja: 

 ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni; 

 ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo; 

 ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja. 

 ko so se dodala ali ukinila delovna mesta; 
 
Za zapis o reviziji izjave o varnosti se uporablja poseben obrazec, ki vsebuje naslednje podatke: 

 datum revizije 

 kdo je opravil pregled (ime, priimek in podpis) 

 opis tveganja oziroma nevarnosti, ki je že obravnavano v oceni tveganja posamezne skupine 
oziroma  

 tveganja ali nevarnosti, ki se pojavi na novo. 
 
To je tretja revizija izjave o varnosti z oceno tveganja, izdelana za zavod Festival Ljubljana, Trg 
francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana. 
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2. SPLOŠNI PODATKI O FESTIVALU LJUBLJANA IN TRENUTNO STANJE NA PODROČJU VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU 
 
 
2.1. STATUSNI PODATKI 
 

Naziv delodajalca FESTIVAL LJUBLJANA 

Naslov delodajalca Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana 

Dejavnost delodajalca 90.040 – javni zavod (ustanoviteljica – MOL) 

Identifikacijska številka za DDV SI74608002 

 
 
2.2. ODGOVORNE OSEBE IN ORGANIGRAM ODGOVORNOSTI 
 
 

Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu 
 
Pogodba štev.: PZP-19/09 
 
Izvajalec: MAGOSS-VARSTVO d.o.o., Ljubljana 
 
Pooblaščena oseba: Alojz Žlender, dipl. var. inž. 

 
 

Strokovni delavec za varstvo pred požarom 
 
Pogodba štev.:  PZP-19/09 
 
Izvajalec: MAGOSS-VARSTVO d.o.o., Ljubljana 
 
Pooblaščena oseba: Alojz Žlender, dipl. var. inž. 

 
 

Pooblaščeni zdravnik medicine, dela, prometa in športa 
 
Pogodba: PZP-6/08 
 
Izvajalec: MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA – zasebna specialistična ordinacija  
 
Pooblaščena oseba: Barbara Peče - Breznik, dr med., spec med. dela in športa 
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ORGANIGRAM ODGOVORNOSTI 
 
 

 
 

 
 

DIREKTOR 

Darko Brlek 

VODJA SLUŽBE 
ZA PROGRAM 

VODJA SLUŽBE 
ZA TRŽENJE 

 

 
 

STROKOVNI 
DELAVEC ZA VZD 

 
 

POOBLAŠČENI 
ZDRAVNIK 

VODJA SLUŽBE 
ZA TEHNIČNO 

IZVEDBO 

PRIREDITEV 

VODJA SLUŽBE 
ZA INVESTICIJE,  
INVESTICIJSKO 

VZDRŽEVANJE IN 
OBRATOVANJE 

VODJA SLUŽBE 
ZA ODNOSE Z 
JAVNOSTMI 

 

VODJA SLUŽBE 
ZA PRAVNE, 

KADROVSKE IN 

SPLOŠNE ZADEVE 

VODJA FINANČNO 
RAČUNOVODSKE 

SLUŽBE 
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2.3. PODATKI O DELOVNIH PROSTORIH 
 
Festival Ljubljana, javni zavod, ima svoje prostore na naslednjih lokacijah: v Križankah, Trg francoske 
revolucije 1 in 2, ter v Trnovem, Koseskega 11. Vse lokacije se nahajajo v Ljubljani. 
 
1. V Križankah ima Festival Ljubljana naslednje prostore: upravno stavbo, ki stoji poleg Križevniške 
cerkve na Trgu Francoske revolucije 1. V stavbi ima Festival Ljubljana poslovne prostore in 
prireditvene prostore. To sta Viteška dvorana in Peklensko dvorišče. Kot prireditveni prostor se 
uporablja tudi Križevniška cerkev. Pred upravno stavbo se nahaja dvorišče (Lapidarij). Na Trgu 
francoske revolucije 2 pa se nahaja prireditveni prostor Poletno gledališče, ter dve blagajni.  
 
Dostop do stavbe uprave je s Trga francoske revolucije preko dvorišča pred objektom in je varovan s 
kontrolo pristopa.  
 
Skozi stavbo uprave je možen dostop tudi do Peklenskega dvorišča in Viteške dvorane. Peklensko 
dvorišče je notranje dvorišče v stavbi uprave. S Peklenskega dvorišča je možen dostop tudi do  
Križevniške cerkve (skozi zadnji vhod). Do Viteške dvorane pa je možen dostop po stopnicah – nahaja 
se v prvem nadstropju te stavbe. 
V prvem nadstropju stavbe se poleg dvorane nahajajo tudi štiri pisarne (tajništvo, direktor, vodja 
službe za kadrovske in splošne zadeve in vodja službe za trženje), čajna kuhinja, troje sanitarij, 
garderoba, večnamenski prazen prostor in hodnik. 
 
V pritličju stavbe uprave so štiri pisarne (strokovni sodelavec za program, vodja programske pisarne, 
vodja službe za odnose z javnostmi ter strokovni sodelavec za pravne zadeve),  manjše skladišče in 
hodnik.  
 
Dostop do poletnega gledališča je skozi preddverje, kjer  se nahaja tudi ena izmed blagajn (Paviljon). 
Vhod v preddverje je možen s Trga francoske revolucije, ki je glavni vhod v Križanke. Druga blagajna 
je na Trgu francoske revolucije, v prostoru, ki se nahaja v obzidju Križank. 
 
Skupna površina prostorov v Križankah je 4.637 m2. Od tega je notranjih površin 1.073 m2 in zunanjih 
površin 3.564 m2       

 
2. V Trnovem ima Festival Ljubljana prostore v enonadstropni hiši. Dostop do poslovno skladiščne 
stavbe je z ulice Koseskega 11, preko dvorišča. Na dvorišču se nahajajo parkirna mesta za službena 
vozila in vozila za stranke, obenem pa dvorišče služi tudi kot manipulativni prostor ter prostor za 
dostop intervencije. 
 
Do prostorov Festivala v Trnovem se dostopa skozi dva vhoda. 
 
Skozi prvi vhod se dostopa do prostorov, ki so v prvem nadstropju stavbe. Tu se nahaja šest pisarn 
(vodja službe za investicijsko vzdrževanje in obratovanje, strokovni sodelavec v službi za investicijsko 
vzdrževanje in obratovanje, pisarna ekonoma, pisarna računovodskih delavk in pisarna vodje službe 
za finance in računovodstvo, pisarna vodje tehnične službe in tehnikov). Na hodniku je čajna kuhinja. 
Pred vhodom v pisarne se nahajajo sanitarije. V drugem nadstropju se nahaja arhiv do katerega se 
dostopa po stopnicah iz prvega nadstropja.  
 
Arhiv se ravno tako nahaja v prvem nadstropju, vendar se do tega prostora dostopa skozi drugi vhod, 
skozi delavnico za tehnike, ki je v pritličju te stavbe. V pritličju stavbe je tudi delavnica, garaža in dva 
skladiščna prostora.  
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2.4 PODATKI O DOSEDANJIH AKTIVNOSTIH NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 
Podatki o opravljenih pregledih, meritvah in preiskavah 
 

Vrsta meritev oz. 
preiskav, interni akt: 

Datum: 
Številka 
zapisnika: 

Perioda Izvajalec: 

Poročilo in ocena toplotnih 
razmer v delovnih prostorih 31.01.2006 023-OS/AŽ-06 3 leta 

Magoss-varstvo d.o.o. 
Ljubljana 

Poročilo in ocena osvetljenosti 
v delovnih prostorih 31.01.2006 022-OS/AŽ-06 3 leta 

Magoss-varstvo d.o.o. 
Ljubljana 

 
Zdravstveni pregledi 
 
Predhodni preventivni zdravstveni pregledi in usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi se 
izvajajo na predpisan način v skladu z zdravstveno oceno tveganja. 
 
Usposabljanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom 
 
Usposabljanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom se izvaja po 
programu. 
 
Varstvo pred požarom 
 
Za poslovne objekte je izdelan je požarni red s prilogami (navodila, načrti,..) 
 
Podatki o poškodbah pri delu, o poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom, vzrokih bolniškega 
staleža 
 

Vrsta poškodbe: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Poškodba brez posledic         

Lahka poškodba 2 4 4 1 1 2 2 0 

Srednje težka poškodba         

Težja poškodba   1      

Težka poškodba         

Kolektivne nesreče         

Na poti na delo ali z dela   1   1   

Število vseh poškodb: 2 4 6 1 1 3 2 0 

Število poškodb, več kot 3 dni odsotnosti: 2 4 6 1 1 3 2 0 

Število izgubljenih dni zaradi poškodb:         

Izračun: P1          

P2          

R          

 
P1 število vseh poškodb x 106) / (število opravljenih delovnih ur 
P2 število težjih poškodb;odsotnost več kot 3 dni x 106) / (število opravljenih delovnih ur 
R število izgubljenih dni zaradi poškodb x 1000) / (število opravljenih delovnih ur 
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2.5 UPORABLJENA METODA –  OCENJEVALNA TABELA ZA OCENJEVANJE TVEGANJA 
 
Pri pripravi revizije izjave o varnosti z oceno tveganja smo opravili razgovor z zaposlenimi, proučili 
obstoječe razmere z ogledi delovnih mest, proučili obstoječe informacije (akte, meritve, obstoječe 
evidence o negativnih kazalcih zdravja), ter na podlagi tega podali oceno tveganja. Revizija Izjave o 
varnosti temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v 
delovnem okolju ter oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar. V oceni tveganja smo 
predvideli nevarnosti in obremenitve, ki se lahko pojavijo pri opravljanju dejavnosti in ukrepe za 
njihovo zmanjševanje na najmanjšo mero.  
 
TABELA 1 
 

           Pogostost/ 
               trajanje 
                                                             
Verjetnost 
 

Redko/kratko Občasno/dalj časa Pogosto/trajno 

Neznatna  A B C 

Majhna B C D 

Srednja C D E 

Velika D E E 
 
TABELA 2 
 

Resnost 
zdravstvenih 

posledic 

Neznatne, 
posredovanje 
zdravnika ni 

potrebno 

Lažje, 
kratkotrajne 
(odsotnost 
do 3 dni) 

Srednje, 
zahtevajo 

daljše 
zdravljenje 

Težje, možnost 
trajnih 

posledic, 
dolgotrajnejše 

zdravljenje 

Težke, trajne 
posledice, 

invalidnost, 
smrt 

A 1 2 3 4 4 

B 1 2 3 4 4 

C 2 2 3 4 5 

D 2 3 4 5 5 

E 3 4 5 5 5 

 
Ocenjevanje tveganja je kombinacija verjetnosti nastanka poškodbe in resnosti možne poškodbe ali 
bolezni. 
 
Tabela 1: upošteva pogostost in trajanje izpostavljenosti oseb nevarnostim ter verjetnost nastanka 
nevarnega dogodka, ne upošteva pa tehničnih in drugih možnostih izognitve poškodbi ali njene 
omejitve. V primeru, ko je možnost izognitve poškodbi ali njene omejitve znatna, (velika 
usposobljenost, spretnost osebja, v primeru predhodnih opozoril na nevaren dogodek ali če 
dogodek nastopi počasi) ugotovljeno stopnjo (od A do E) znižamo za en razred.  
 
Tabela 2 je usmerjena izključno na zaščito delavcev in zajema resnost poškodb ali zdravstvenih 
okvar. V primeru, ko je lahko število udeleženih v zdravstvenih posledicah večje, povečamo v tabeli 
ugotovljeno stopnjo za 1,  izjemoma 2 razreda.  
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V Tabeli 3 so opisi stanja pri posameznih stopnjah tveganja od 1 - 5, dobljenih iz zgornjih 
ocenjevalnih tabel s predvidenimi ukrepi. Dobljene stopnje tveganja predstavljajo prioriteto oz. 
vrstni red izvedbe ukrepov.  
 
2.6 OPIS STANJA IN NUJNOST UKREPOV 
 

TABELA 3 
 

Stopnja 
tveganja R 

Opis stanja Ukrepanje 

1 
Tveganje je neznatno, nevarnosti 
so zelo majhne ali povsem pod 
nadzorom 

Posebni ukrepi ali aktivnosti niso potrebni 

2 

Tveganje je majhno, stanje v 
skladu s predpisi, nevarnosti 
obstajajo, vendar so ustrezno 
obvladovane 

Potrebna je skrb za nadzorovanje stanja; priporočljivo 
je proučiti možnosti za odpravo nevarnosti oz. 
škodljivosti, ter proučiti možnost razbremenitve, 
učinkovitejšega dela in večje varnosti pri delu   

3 

Tveganje je zmerno, stanje v 
mejah predpisov, vendar 
obremenjujoče in ovira delo, 
dolgotrajno delo je lahko nevarno 
ali škodljivo 

Potreben je nadzor stanja in izvedba ukrepov za 
zmanjšanje nevarnosti oz. škodljivosti  

4 

Tveganje je povečano, stanje ni v 
skladu s predpisi ali splošno 
priznanimi normami, stanje 
nevarno ali škodljivo 

Potreben je povečan nadzor nad stanjem in izvedba  
učinkovitih ukrepov za zmanjšanje nevarnosti oz. 
škodljivosti v najkrajšem času; potrebno je določiti 
ukrepe, roke in odgovorne osebe za izvedbo 

5 

Tveganje je veliko, nesprejemljivo, 
predpisi ali splošno priznane 
norme so pomembno kršene, 
stanje zelo nevarno ali škodljivo  

Potrebna je takojšnja zaustavitev delovnega procesa, 
odstranitev ali  zmanjšanje  nevarnosti oz. škodljivosti 
(ukrepanje), lahko tudi prekinitev dela  
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2.7 PODATKI O ZAPOSLENIH NA DAN 20.09.2011 IN PREGLED DELOVNIH MEST PO OCENJEVALNIH 
SKUPINAH 
 

Skupaj zaposlenih: 25 Moški: 9 Ženske: 16 

Do 18 let::  / 19 – 50 let: 21 Nad 50 let: 4 

Invalid II. kategorije: / Invalid III. kategorije: / 

 
 
 

Ocenjevanje tveganja se je opravilo za posamezna tipična delovna mesta, katera smo oblikovali na 
osnovi podobnih tveganj, ki so v delovnem okolju in na tipičnem delovnem mestu. 

 
Pregled vseh delovnih mest v FESTIVAL LJUBLJANA 

 

 Zap.št. Naziv DM po sistemizaciji 

TDM 1 

1 direktor zavoda 

2 vodja službe za program  

3 vodja službe za trženje 

4 vodja službe za tehnično izvedbo prireditev  

5 vodja službe za investicije, investicijsko vzdrževanje in obratovanje 

6 vodja službe za odnose z javnostmi 

7 vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve  

8 vodja finančno računovodske službe 

TDM 2 

11 samostojni strokovni sodelavec - vodstvo 

12 strokovni sodelavec za program  

13 strokovni sodelavec za trženje 

14 samostojni strokovni sodelavec - trženje 

15 strokovni sodelavec za tehnično izvedbo prireditev 

16 
strokovni sodelavec za investicije, investicijsko vzdrževanje in 
obratovanje  

17 strokovni sodelavec za odnose z javnostmi  

18 strokovni sodelavec za pravne zadeve  

19 strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve  

20 strokovni sodelavec za finančno računovodske zadeve 

21 strokovni sodelavec - splošno  

23 vodja informacijske pisarne 

24 tehnični vodja 

TDM 3 

25 poslovni sekretar  

26 arhivski tehnik  

27 finančno računovodski delavec 
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TDM 4 

28 glavni vzdrževalec VI 

29 glavni vzdrževalec V 

30 ekonom 

31 hišnik 

TDM 5 

32 mojster luči 

33 tonski mojster  

34 oblikovalec zvoka in video opreme VI 

35 oblikovalec zvoka in video opreme V 

36 tehnik osvetljave  

37 zvokovni tehnik  

TDM 6 
38 odrski mojster  

39 scenski delavec 

 
 
Posebne skupine delavcev v FESTIVAL LJUBLJANA: 
 
1.)  ŠTUDENTJE:  
 
PRAVICE IN DOLŽNOSTI: 

 pripadajo jim vse pravice in dolžnosti po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, 
št. 43/11)  

 
DOLOŽNOST DELODAJALCA: 

 poskrbeti za zdravstvene preglede z upoštevanjem zdravstvene ocene tveganja  za delovna 
mesta na katere bodo ti delavci razporejeni  

 poskrbeti za teoretično in praktično usposabljanje za varno delo 

 poskrbeti za osebno varovalno opremo 

 poskrbeti da se te delavce razporedi na manj zahtevna delovna mesta. 
 
PREPOVEDI:  

 prepovedano jim je opravljati delo s kemikalijami, upravljati mehanizirana transportna 
sredstva  - viličarje, ter opravljati dela na višini. 

 
2.) INVALIDI : 
 
PRAVICE IN DOLŽNOSTI: 

 kot za vse delavce jim pripadajo vse pravice in dolžnosti po Zakonu o varnosti in zdravju pri 
delu (Uradni list RS, št. 43/11)  

 
POSEBNE DOLOŽNOST DELODAJALCA: 

 poskrbeti da se te delavce razporedi na manj zahtevna delovna mesta, oziroma se pri izbiri 
delovnega mesta upošteva njihova omejitve sposobnosti za opravljanje posameznih del.. 
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Opredelitev tipičnih delovnih mest ocenjevalnih skupinah v FESTIVAL LJUBLJANA 

 

Skupina ocenjenih TDM Naziv DM po sistemizaciji 

TDM-1 VODSTVENI IN VODILNI DELAVCI direktor zavoda 

vodja službe za program  

vodja službe za trženje 

vodja službe za tehnično izvedbo prireditev  

vodja službe za investicije, investicijsko vzdrževanje in 
obratovanje 

vodja službe za odnose z javnostmi 

vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve  

vodja finančno računovodske službe 

 

TDM-2  STROKOVNO IN UPRAVNO 
TEHNIČNI DELAVCI - VII 

samostojni strokovni sodelavec - vodstvo 

strokovni sodelavec za program  

strokovni sodelavec za trženje 

samostojni strokovni sodelavec - trženje 

strokovni sodelavec za tehnično izvedbo prireditev 

strokovni sodelavec za investicije, investicijsko vzdrževanje 
in obratovanje  

strokovni sodelavec za odnose z javnostmi  

strokovni sodelavec za pravne zadeve  

strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve  

strokovni sodelavec za finančno računovodske zadeve 

strokovni sodelavec - splošno  

vodja informacijske pisarne 

tehnični vodja 

 

TDM-3 REFERENTI poslovni sekretar  

arhivski tehnik  

finančno računovodski delavec 

 

TDM-4 DELAVCI VZDRŽEVANJA glavni vzdrževalec VI 

glavni vzdrževalec V 

ekonom 

hišnik 

 

TDM-5  TEHNIČNI SODELAVCI mojster luči 

tonski mojster  

oblikovalec zvoka in video opreme VI 

oblikovalec zvoka in video opreme V 

tehnik osvetljave  

zvokovni tehnik  

  

TDM-6 ODRSKO SCENSKI DELAVCI odrski mojster  

scenski delavec 
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Osebna varovalna oprema 

 

TDM 
Naziv delovnega mesta Osebna varovalna oprema 

1. OVO 
2. delovna oblačila 

Trajanje 

3 
Tehnični vodja 2 – varovalna bunda 

2 – palerina  
1 – delovni čevlji SIST EN 347(O3) 

1x/3 leta 
1x/3 leta 
1x/1 leto 

4 

Ekonom, glavni vzdrževalec, hišnik 2 – delovna obleka - halja 
2 – delovna halja 
2 – varovalna bunda 
2 – palerina  
1 – delovni čevlji SIST EN 347(O3) 
1 – varovalne rokavice SIST EN 388 
1 – varovalna očala SIST EN 149 
1 – ušesni čepki ali glušniki SIST EN 352-2 
1 – varovalna čelada SIST EN 397 

1x/2 leti 
1x/2 leti 
1x/3 leta 
1x/3 leta 
1x/1 leto 

PP 
PP 
PP 
PP 

5 

Mojster luči, tonski mojster, 
oblikovalec zvoka in video opreme 

2 – delovna obleka - halja 
2 – delovna halja 
2 – varovalna bunda 
2 – telovnik brez rokavov 
1 – delovni čevlji SIST EN 347(O3) 
1 – varovalne rokavice SIST EN 388 
1 – varovalna očala SIST EN 149 
1 – ušesni čepki ali glušniki SIST EN 352-2 
1 – varovalna čelada SIST EN 397 

1x/2 leti 
1x/2 leti 
1x/3 leta 
1x/3 leta 
1x/1 leto 

PP 
PP 
PP 
PP 

6 

Tehnik osvetljave, zvokovni tehnik,  
odrski mojster, scenski delavec 

2 – delovna obleka - halja 
2 – delovna halja 
2 – varovalna bunda 
2 – palerina  
1 – delovni čevlji SIST EN 347(O3) 
1 – varovalne rokavice SIST EN 388 
1 – varovalna očala SIST EN 149 
1 – ušesni čepki ali glušniki SIST EN 352-2 
1 – varovalna čelada SIST EN 397 

1x/2 leti 
1x/2 leti 
1x/3 leta 
1x/3 leta 
1x/1 leto 

PP 
PP 
PP 
PP 
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Glede na to, da se delavci prerazporejajo na druga delovna mesta ter občasna vzdrževalna dela, je 
potrebno pri teh delih uporabljati še dodatno OVO, ki je predpisana za spodaj navedena dela: 
 

1 
Pri delu z nevarnimi kemikalijami 
(čistila, lugi, kisline, dezinfekcijska 
sredstva,…) 

1 – ščitnik za obraz SIST EN 166 
1 – varovalne rokavice SIST EN 374 
1 – škornji SIST EN 347  

 

2 
Pri delu na višini - nezavarovani 1 – varovalni pas SIST EN 361 

1 – varovalna vrv SIST EN 354 
1 – varovalna čelada SIST EN 397 

 

3 
V prostoru, kjer je prisoten ropot 1 – ušesni čepki ali glušniki SIST EN 

352-2 
 

4 

Pri varjenju 1 – varovalne rokavice SIST EN 421 
1 – varovalna očala SIST EN 166 
1 – ščitnik za obraz – varilska maska 
SIST EN 175 
1 – varilski predpasnik SIST EN 470 

 

5 

Pri delu na višini (nad 1 m) A lestev SIST EN 131 ali varen podest 
z ograjo – gradbeni delovni oder SIST 
EN 1004 
1 – varovalna čelada SIST EN 397 

 

6 
Pri delu, kjer je povečana 
zaprašenost 

1 – respirator ali maska  

7 
Pri brušenju, rezanju – kjer nastaja 
nevarnost pred letečimi delci  

1 – varovalna očala SIST EN 166 
 

 

 
 

Osebno varovalno opremo uporabljajo delavci pri delih, pri katerih se ni mogoče izogniti tveganjem 
za varnost in zdravje, ter v primerih, ko zavod ne more v zadostni meri omejiti tveganj s tehničnimi 
sredstvi kolektivnega varstva ali ustrezno organizacijo dela. 
 
Zavod določi osebno varovalno opremo na podlagi ocene tveganja za varnost in zdravje, ki so jim 
delavci izpostavljeni pri delu. Pri tem delodajalec upošteva temeljna načela varnosti in zdravja pri 
delu. 
 
Zavod določi za vsakega delavca, upoštevaje resnost tveganj, pogostnost izpostavljenosti tveganjem, 
značilnost delovnega mesta in izpostavljenost osebne varovalne opreme, razmere, čas in pogoje, v 
katerih jo mora delavec uporabljati. 
 
Vodja službe določi v sodelovanju s strokovnim delavcem za varnost pri delu, katera oprema 
pripada posameznemu delavcu in se vnese v interno evidenco.  
 
V primeru, da delavec opravlja dela za katera je usposobljen in zdravstveno sposoben ter nima 
predpisane osebne varovalne opreme, je dolžan uporabljati osebno varovalno opremo glede na 
preteče nevarnosti in škodljivosti. Oprema mora biti na razpolago. 
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2.8 SEZNAM UPOŠTEVANIH PREDPISOV PRI IZDELAVI IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA 
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)  

 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni 
list RS, št. 89/1999, 39/2005)  

 Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/2000, 
73/2005)  

 Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/1992)  
 Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list 

RS, št. 136/2006)  
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list 

RS, št. 17/2006 (18/2006 - popr.)) 
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu 

(Uradni list RS, št. 94/2005)  
 Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, 

št. 73/2005)  
 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/2004)  
 Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter 

doječih delavk (Uradni list RS, št. 82/2003)  
 Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 

82/2003)  
 Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi (Uradni list RS, št. 50/2003)  
 Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/2002, 

29/2003-popravek)  
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri 

delu (Uradni list RS, št. 4/2002 in št. 39/2005)  
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri 

delu (Uradni list RS, št. 100/2001 in 39/2005)  
 Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 

89/1999 in 39/2005)  
 Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005)  
 Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Uradni list 

SRS, št. 35/1988)  
 Pravilnik o varstvu pri vzdrževanju motornih vozil in prevozu z motornimi vozili (Uradni list 

SLRJ, št. 55/1965) 
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in/ali 

mutagenim snovem (Uradni list RS št. 38/00) 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Uradni list RS, št. 83/2005)  
 Praktične smernice za varovanje delavcev pred hrupom na glasbenem in razvedrilnem 

področju (Uradni listu RS, št. 96/2007) 
Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/ (Uradni list RS, št. 03/07-UPB) 

 Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07) 
 Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov 

(Uradni list RS, št. 138/2004) 
 Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/2005) 
 Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 

70/1996 (5/1997-2 - popr.), 31/2004) 
 Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih 

aparatov (Uradni list RS, št. 108/2004) 
 Pravilnik o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 64/1995) 

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=199956&dhid=16385&opennode=Root0
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2006136&dhid=86600
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2006136&dhid=86600
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200617&stevilka=643
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200617&stevilka=643
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200618&dhid=81071
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200594&dhid=78563
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200594&dhid=78563
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200573&dhid=77595
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200573&dhid=77595
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2004101&dhid=71775
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200382&dhid=64352&opennode=Root1
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200382&dhid=64352&opennode=Root1
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200382&dhid=64353&opennode=Root1
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200382&dhid=64353&opennode=Root1
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200350&dhid=62607&opennode=Root2
http://www.uradni-list.si/1/content?id=57847
http://www.uradni-list.si/1/content?id=57847
http://www.uradni-list.si/1/content?id=82782
http://www.uradni-list.si/1/content?id=82782
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO302.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV2386.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV6406.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004138&stevilka=5945
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV5533.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200567&stevilka=2964
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV2387.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199670&stevilka=3827
http://www.uradni-list.si/1/ulkazalo.jsp?urlid=19975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200431&stevilka=1359
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV6198.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV6198.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004108&stevilka=4536
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV2389.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199564&stevilka=2945
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 Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni 
list RS, št. 22/1995, 73/1997) 

 Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/1995) 
 Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/2005) 
 Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih 

oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/1995) 
 
 
 
2.9 PODPISI IZDELOVALCEV OCENE TVEGANJA 
 
Pri izdelavi strokovnih podlag ocene tveganj št. 080-OT/11 – 085-OT/11 z dne 20.09.2011 za sprejem 
izjave o varnosti št. 38-AŽ/IV-11 z dne 20.09. 2011 so sodelovali:  
 
 

 
 strokovni sodelavec podjetja MAGOSS-VARSTVO d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana 

(odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS, št. 02039-210/2005 z dne 
29.03.2007),  

 
 
 
Alojz Žlender, dipl. var. inž.  _______________________________________
  

      (datum in podpis) 

 
 

 

 
 izvajalec medicine dela 

 
 

Barbara Peče Breznik, dr. med. 

specialist medicine dela, prometa in šport _______________________________________
  

      (datum in podpis) 

(lahko v prilogi) 
 
 

 
 
 FESTIVAL LJUBLJANA, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana  
 
 

Sonja Vrhovec, vodja službe        ____________________________________  
      (datum in podpis) 

 
 
 
 
 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV2393.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199522&stevilka=1006
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199773&stevilka=3495
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV2391.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199522&stevilka=1008
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV2385.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200528&stevilka=956
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV2390.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV2390.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199564&stevilka=2944
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3.0. PERIODIČNE AKTIVNOSTI FESTIVALA LJUBLJANA S PODROČJA VARNOSTI PRI DELU IN VARSTVA 
PRED POŽAROM 
 
 
3.1. Usposabljanja zaposlenih za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom  
 

VRSTA USPOSABLJANJA PERIODIKA USPOSABLJANJA 

Usposabljanje varnost in zdravje pri 
delu: 
 
- vsi zaposleni 
 
- vodstveni in vodilni delavci 
- strokovno upravni delavci 
- referenti 
 
- delavci vzdrževanja 
- tehnični sodelavci 
- odrsko scenski delavci 

 
 
 
- ob nastopu dela 
 
- periodično na 3 leta 
 
 
 
- periodično na 2 leti 
 

 

Usposabljanje varstva pred požarom 
 
- vsi zaposleni delavci 
 
- vodstveni in vodilni delavci 
- strokovno upravni delavci 
- referenti 
- delavci vzdrževanja 
- tehnični sodelavci 
- odrsko scenski delavci 

 
 
- ob nastopu dela 
 
- periodično na 3 leta 

 

Usposabljanje za nudenje strokovne 
prve pomoči 
- 1 oseba v enoti oziroma izmeni 
- 1 oseba na dvajset zaposlenih 

 
 
- periodično na 5 let 

 
 
3.2. Predhodni in obdobni preventivni zdravstveni pregledi 
 
3.3. Predhodni preventivni zdravstveni pregledi 
 

VRSTA ZDRAVSTVENEGA 
PREGLEDA 

PREDHODNI ZDRAVSTVENI 
PREGLED 

Datum zdravstvenega 
pregleda 

Predhodni zdravstveni pregled: Pred nastopom dela vsi delavci V skladu sklenitvijo delovnega 
razmerja 
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3.4. Obdobni preventivni zdravstveni pregledi 

 

Skupina ocenjenih TDM Naziv DM po sistemizaciji 
Periodika v 

mesecih 

TDM-1 VODSTVENI IN VODILNI 
DELAVCI 

direktor zavoda 

V skladu z 
zdravstveno oceno 
delovnega mesta 

vodja službe za program  

vodja službe za trženje 

vodja službe za tehnično izvedbo prireditev  

vodja službe za investicije, investicijsko 
vzdrževanje in obratovanje 

vodja službe za odnose z javnostmi 

vodja službe za pravne, kadrovske in splošne 
zadeve  

vodja finančno računovodske službe 

TDM-2 STROKOVNO IN UPRAVNO        
TEHNIČNI DELAVCI  

samostojni strokovni sodelavec - vodstvo 

V skladu z 
zdravstveno oceno 
delovnega mesta 

strokovni sodelavec za program  

strokovni sodelavec za trženje 

samostojni strokovni sodelavec - trženje 

strokovni sodelavec za tehnično izvedbo 
prireditev 

strokovni sodelavec za investicije, investicijsko 
vzdrževanje in obratovanje  

strokovni sodelavec za odnose z javnostmi  

strokovni sodelavec za pravne zadeve  

strokovni sodelavec za kadrovske in splošne 
zadeve  

strokovni sodelavec za finančno računovodske 
zadeve 

strokovni sodelavec - splošno  

vodja informacijske pisarne 

tehnični vodja 

TDM -3 REFERENTI poslovni sekretar  V skladu z 
zdravstveno oceno 
delovnega mesta 

arhivski tehnik  

finančno računovodski delavec 

TDM-4 DELAVCI VZDRŽEVANJA glavni vzdrževalec VI V skladu z 
zdravstveno oceno 
delovnega mesta 

glavni vzdrževalec V 

ekonom 

hišnik 

TDM-5  TEHNIČNI SODELAVCI mojster luči V skladu z 
zdravstveno oceno 
delovnega mesta 

tonski mojster  

oblikovalec zvoka in video opreme VI 

oblikovalec zvoka in video opreme V 

tehnik osvetljave  

zvokovni tehnik  

TDM-6 ODRSKO SCENSKI DELAVCI odrski mojster V skladu z 
zdravstveno oceno 
delovnega mesta 

scenski delavec 
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3.5. Ostali pregledi, preiskave in meritve 
 

Zap.št
. 

VRSTA PREGLEDA PREISKUSA IN MERITVE  PERIODIKA IZVEDENO 

1.  Pregled in meritve električnih instalacije  8 LET NE 

2.  Pregled in meritve strelovodne instalacije 4 LETA NE 

3.  Pregled in preizkus sistema za odkrivanja in javljanje požara za 
pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema 

5 LET DELNO 

4. Funkcionalni preizkus delovanja sistema za odkrivanja in 
javljanje požara 

3 MESECE DELNO 

5. Pregled in preizkus sistema varnostne razsvetljave za 
pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema 

2 LETI DELNO 

6. Funkcionalni preizkus delovanja sistema varnostne razsvetljave  3 MESECE DELNO 

7. Meritve toplotnih razmer na delovnih mestih 3 LETA DA 

9. Meritve osvetljenosti na delovnih mestih 3 LETA DA 

10. Meritve hrupa v delovnem okolju 3 LETA DA 

11. Pregled ročnih gasilnikov 1 LETO DA 

12 Pregled in preizkus hidrantnega omrežja ter redni tehnični 
nadzor 

1 LETO DA 

13 Pregled in preizkus sredstev za delo: 3 LETA DA 
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5.0 OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DELODAJALCA IN DELAVCEV 
 
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DELODAJALCA 
 
1. Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati 

ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v 
delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri 
delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi 
materialnimi sredstvi. 

2. Delodajalec mora posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in 
starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter pri izbiri ukrepov upoštevati 
posebna tveganja, katerim so  ti delavci izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi.   

3. Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in 
izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo 
raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh 
organizacijskih ravneh. 

4. Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. 
5. Delodajalec mora pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških 

postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme in uporabe nevarnih kemičnih snovi 
zagotoviti, da so bili upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo delavcev ter da so okolje, 
postopki, prostori, oprema in snovi primerni in v skladu z namenom uporabe. 

6. Delodajalec mora pri načrtovanju dela upoštevati duševne in telesne zmožnosti delavcev ter 
zmanjševati tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje 
delavcev pri delu.  

7. Če delodajalec prenese strokovne naloge na področju varnosti pri delu na strokovnega delavca ali 
zunanjo strokovno službo ter strokovne naloge v zvezi z izvajanjem zdravstvenih ukrepov na 
izvajalca medicine dela, ga to ne odvezuje odgovornosti na tem področju. Tudi obveznosti 
delavcev glede varnosti in zdravja pri delu ne vplivajo na načelo odgovornosti delodajalca. 

8. Delodajalec izvaja ukrepe tako, da upošteva naslednja temeljna načela:  
 izogibanje nevarnostim; 
 ocenjevanje tveganj; 
 obvladovanje nevarnosti pri viru; 
 prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega 

okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro  delovne in osebne 
varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja 
monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine 
(humanizacija dela); 

 prilagajanje tehničnemu napredku; 
 nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim; 
 razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne 

pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja; 
 dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi; 
 dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem. 

9. Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili 
izpostavljeni pri delu, po postopku, ki obsega zlasti:  
 identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti; 
 ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim; 
 oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih 

bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic; 
 odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo; 
 odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja. 

10. Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat: 
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 ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni; 
 ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo; 
 ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja. 

11. Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu izdelati in 
sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki glede na vrsto in obseg dejavnosti 
vsebuje zlasti: 
 načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov;  
 načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti; 
 opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za 

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 
12. V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z 

delavci oziroma njihovimi predstavniki. 
13. Delodajalec mora izjavo o varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način in jo v delu, ki se 

na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, prav tako pa tudi 
novozaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu ob začetku dela.  

14. Delodajalec mora delavcu na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti z 
oceno tveganja. 

15. Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno 
tveganja zlasti tako, da:  
 poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu, izvajanje zdravstvenih 

ukrepov pa izvajalcu medicine dela; 
 obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za 

nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter izdaja navodila za varno delo; 
 usposablja delavce za varno in zdravo delo; 
 zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva za delo in 

delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu; 
 z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne delovne razmere; 
 z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s predpisi o 

varnosti in zdravju pri delu; 
 zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme. 

16. Delodajalec mora sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim 
osebam ter ukrepe za sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči.  

17. Delodajalec mora v skladu s posebnimi predpisi sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred 
požarom in evakuacijo ter, kadar je to potrebno, ukrepe za sodelovanje z zunanjimi službami za 
varstvo pred požarom. 

18. Delodajalec mora na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb, 
poskrbeti za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje zmanjšata in ki 
omogočata dostop pomoči na ogroženo delovno mesto.  

19. Delodajalec mora načrtovati postopke za primere nasilja in seznaniti z njimi delavce, ki na takih 
delovnih mestih delajo.  

20. Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov 
nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki 
lahko ogrozijo zdravje delavcev.  

21. Delodajalec sme dati v uporabo objekt le, če je pridobil dokumentacijo v zvezi z nadaljnjim delom 
skladno s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih ter 
pisno ocenil tveganja, katerim bi delavci lahko bili izpostavljeni pri delu. 

22. Delodajalec sme dati v uporabo delovno opremo in druga  sredstva za delo delavcem le, če je 
pridobil:  
 potrebno dokumentacijo, ki zagotavlja njihovo skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in 

varnostnimi zahtevami za sredstva za delo; 
 potrebno dokumentacijo po predpisih o varnosti in zdravju pri uporabi sredstev za delo. 
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23. Delodajalec sme dati nevarne kemične snovi v uporabo delavcem le, če so opremljene z 
varnostnim listom, v katerem je proizvajalec oziroma dobavitelj navedel vse varnostno-tehnične 
podatke, ki so pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s temi snovmi, in če so zagotovljeni vsi 
varnostni ukrepi, ki izhajajo iz varnostnega lista. Delodajalec mora zagotoviti varnostni list v 
slovenskem jeziku in izjemoma v tujem jeziku, v skladu s pogoji, ki jih določa predpis o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. Delodajalec mora, kadar je to potrebno, zagotoviti 
prevod varnostnega lista iz prejšnjega odstavka v jezik, ki ga delavec razume. 

24. Delodajalec mora takoj obvestiti vse delavce, ki so ali bi lahko bili izpostavljeni resni in 
neposredni nevarnosti, o vrsti tveganja in o varnostnih ukrepih. 

25. Delodajalec mora ob resni, neposredni in neizogibni nevarnosti z ukrepi in navodili delavcem 
omogočiti, da ustavijo delo in se napotijo na varno. 

26. Delodajalec ne sme pozvati delavcev na delo, ko še obstaja resna in neposredna nevarnost, razen 
v izjemnih primerih in iz utemeljenih razlogov. 

27. Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu med 
svojimi delavci določiti enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri delu. Delodajalec mora 
strokovnemu delavcu omogočiti strokovno neodvisno opravljanje nalog po tem zakonu, mu 
zagotoviti primeren čas in dostop do vseh potrebnih podatkov, omogočiti izpopolnjevanje znanja, 
strokovni delavec pa zaradi svojega dela ne sme biti postavljen v manj ugoden položaj ali trpeti 
drugih škodljivih posledic v zvezi s svojim delom. 

28. Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna 
sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.  

29. Delodajalec mora zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja 
izvajalec medicine dela. 

30. Delodajalec mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in 
zdravje pri delu.  

31. Delodajalec mora delavce obveščati o varnem in zdravem delu tako, da izdaja pisna obvestila in 
navodila. V izjemnih primerih, kadar jim grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, so 
obvestila in navodila lahko tudi ustna.  

32. Delodajalec mora delavce seznaniti o vrstah nevarnosti v delovnem okolju in na delovnem mestu, 
o varnostnih ukrepih, potrebnih za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic, o 
delavcih, zadolženih za izvajanje ukrepov prve pomoči, ter delavcih oziroma pooblaščenih osebah 
po posebnih predpisih, zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega varstva in evakuacije. 
Delodajalec mora zagotoviti obveščenost nosečih delavk, mladih in  starejših delavcev ter 
delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo o rezultatih ocenjevanja tveganja ter o ukrepih 
delodajalca za varnost in zdravje teh delavcev pri delu.  

33. Delodajalec mora zagotoviti, da imajo na mesto, na katerem preti neposredna in neizogibna 
nevarnost, dostop le delavci, ki so za delo na takem mestu dobili njegova posebna navodila.  

34. Delodajalec, pri katerem na podlagi pogodbe opravljajo delo delavci drugega delodajalca, mora 
poskrbeti, da ti prejmejo vse informacije o tveganjih za varnost in zdravje pri delu, vključno z 
izjavo o varnosti, kakor tudi informacije o delavcih, ki so določeni za prvo pomoč, ter o delavcih 
oziroma pooblaščenih osebah po posebnih predpisih, zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega 
varstva in evakuacije.  

35. Delodajalec mora delovna mesta in sredstva za delo opremiti z znaki za obvestila in za nevarnost 
ter z navodili za varno delo v skladu s posebnimi predpisi. 

36. Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, 
pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter 
ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Delodajalec 
določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za 
delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za 
nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode 
pri delu in poklicne bolezni pogostejše. Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v 
njihovem delovnem času in zanje brezplačno. 
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37. Na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih 
delavcev, morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu. 

38. Delodajalec mora pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za 
nezgode in poklicne bolezni, o teh delih obvestiti inšpekcijo dela. 

39. Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti 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.  

40. Delodajalec mora delavcem omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo 
zagotavljanje varnega in zdravega dela.  

41. Delodajalec se mora z delavci ali njihovimi predstavniki posvetovati o oceni tveganja, pa tudi o 
vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o izbiri strokovnega delavca, 
izvajalca medicine dela, delavcev za prvo pomoč, in delavcev oziroma pooblaščenih oseb po 
posebnih predpisih za varstvo pred požarom in evakuacijo, ter o obveščanju delavcev in 
organizaciji usposabljanja. Delodajalec mora predstavnikom delavcev in sindikatom, ki so 
organizirani pri njem, posredovati na običajen način izjavo o varnosti z oceno tveganja in 
dokumentacijo o nezgodah pri delu, ki jo delodajalec hrani v skladu s predpisi. 

42. Delodajalec mora odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa delavca, ki je delal 
ali je bil na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc.. 

43. Delodajalec hrani vso dokumentacijo po tem zakonu in podzakonskih aktih, zlasti pa 
dokumentacijo, ki se nanaša na:  
 obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;  
 obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;  
 preglede in preizkuse osebne varovalne opreme; 
 opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkuse usposobljenosti;  
 zdravstvene preglede delavcev;  
 nezgode pri delu, kolektivne nezgode, nevarne pojave, ugotovljene poklicne bolezni in 

bolezni, povezane z delom ter  njihove vzroke; 
 nevarne snovi, ki jih uporablja, če tako določajo posebni predpisi. 

 
ODGOVORNOST DELODAJALCA 
 
Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki:  
1. pisno ne oceni tveganj, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu (prvi 

odstavek 17. člena); 
2. ne popravi in ne dopolni ocene tveganja vsakokrat, ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja 

niso zadostni oziroma niso več ustrezni, ko se spremenijo podatki na katerih je ocenjevanje 
temeljilo, in ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja 
(drugi odstavek 17. člena); 

3. po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu ne izdela in ne sprejme izjave o 
varnosti z oceno tveganja v pisni obliki (tretji odstavek 17. člena); 

4. v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne določi posebnih zdravstvenih zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati delavci za delo v delovnem procesu ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na 
podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela (četrti odstavek 17. člena); 

5. v izjavi o varnosti k oceni tveganja ne predloži zapisnika o posvetovanju z delavci oziroma z 
njihovimi predstavniki (peti odstavek 17. člena); 

6. ne objavi izjave o varnosti z oceno tveganja na običajen način, ali jo v delu, ki se na njih nanaša, 
ne posreduje delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, prav tako pa novozaposlenim in 
vsem drugim navzočim na delovnem mestu in v delovnem procesu ob začetku dela (prvi 
odstavek 18. člen); 

7. ne omogoči delavcu na njegovo zahtevo vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja 
(drugi odstavek 18. člena); 
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8. ne zagotavlja delavcem osebne varovalne opreme in njene uporabe, če sredstva za delo in 
delovno okolje, kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu (četrta 
alineja 19. člena); 

9. ne opravlja obdobnih preiskav škodljivosti delovnega okolja in tako ne preverja ustreznih 
delovnih razmer (peta alineja 19. člena); 

10. ne opravlja obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme in tako ne preverja njihove 
skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu (šesta alineja 19. člena); 

11. ne zagotavlja varnega delovnega okolja in uporabe varne delovne opreme (sedma alineja 19. 
člena); 

12. ne sprejme ukrepov za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam ter 
ukrepov za sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči (prvi odstavek 20. člena); 

13. ne določi ukrepov iz 20. in 21. člena ter števila delavcev oziroma pooblaščenih oseb po posebnih 
predpisih za njihovo izvajanje prilagojenih naravi dejavnosti in številu zaposlenih delavcev ter 
upoštevaje druge navzoče osebe v delovnem procesu (22. člen);  

14. ne poskrbi za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje zmanjšata, in ki 
omogočata dostop pomoči na ogroženo delovno mesto, na tistih delovnih mestih, kjer obstaja 
večja nevarnost za nasilje tretjih oseb (prvi odstavek 23. člena); 

15. ne načrtuje postopke za primere nasilja na delovnem mestu ter ne seznani z njimi delavce, ki na 
takih delovnih mestih delajo (drugi odstavek 23. člena);  

16. ne sprejme ukrepov za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, 
nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo 
zdravje delavcev (24. člen); 

17. da v uporabo objekt, ne da bi pridobil dokumentacijo v zvezi z nadaljnjim delom po predpisih o 
zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih ter ne da bi pisno ocenil 
tveganje, katerim bi delavci lahko bili izpostavljeni (prvi odstavek 25. člena); 

18. da v uporabo delovno opremo in druga sredstva za delo, ne da bi pridobil potrebno 
dokumentacijo, ki zagotavlja njihovo skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi 
zahtevami oziroma potrebno dokumentacijo po predpisih o varnosti in zdravju pri uporabi 
sredstev za delo (drugi odstavek 25. člena); 

19. da nevarne kemične snovi v uporabo delavcem, ki niso opremljene z varnostnim listom, v 
katerem je proizvajalec oziroma dobavitelj navedel vse varnostno-tehnične podatke, ki so 
pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s temi snovmi in ne zagotovi vseh varnostnih 
ukrepov, ki izhajajo iz varnostnega lista (prvi odstavek 26. člena);  

20. ne zagotovi varnostnega lista v slovenskem jeziku, razen izjemoma, ko je lahko varnostni list tudi 
v tujem jeziku, v skladu s pogoji, ki jih določa predpis o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (drugi odstavek 26. člena); 

21. ne zagotovi, kadar je to potrebno, prevod varnostnega lista v jezik, ki ga delavec razume (tretji 
odstavek 26. člena);  

22. ne obvesti takoj vseh delavcev, ki so ali bi lahko bili izpostavljeni resni in neposredni nevarnosti, 
o navzočem tveganju in varnostnih ukrepih (prvi odstavek 27. člena); 

23. ob resni, neposredni in neizogibni nevarnosti z ukrepi in navodili delavcem ne omogoči, da 
ustavijo delo in se napotijo na varno (drugi odstavek 27. člen); 

24. razen v izjemnih primerih in iz utemeljenih razlogov pozove delavce na delo, ko še obstaja resna 
in neposredna nevarnost (tretji odstavek 27. člena); 

25. za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu ne določi enega ali več 
strokovnih delavcev za varnost pri delu (prvi odstavek 28. člena); 

26. strokovnemu delavcu ne omogoči strokovno neodvisnega opravljanja nalog po tem zakonu ali 
mu ne zagotovi primernega časa in dostopa do vseh potrebnih podatkov ali mu ne omogoči 
izpopolnjevanja znanja, ali strokovnega delavca zaradi njegovega dela postavi v manj ugoden 
položaj ali v položaj, da trpi druge škodljive posledice v zvezi s svojim delom (peti odstavek 28. 
člena); 
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27. v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem 
mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev, pa tudi načina spremljanja njenega izvajanja (prvi 
odstavek 32. člena); 

28. ne zagotovi, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravje pri delu izvaja izvajalec 
medicine dela (prvi odstavek 33. člena); 

29. ne zagotovi zdravstvenih pregledov delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri 
delu (prvi odstavek 36. člena); 

30. ne obvešča delavcev o varnem in zdravem delu, ali jih ne seznanja o vrstah nevarnosti v 
delovnem okolju in na delovnem mestu, o potrebnih varnostnih ukrepih ter o delavcih 
zadolženih za izvajanje ukrepov prve pomoči, ter o delavcih oziroma pooblaščenih osebah po 
posebnih predpisih, zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega varstva in evakuacije (prvi in 
drugi odstavek 37. člena); 

31. ne zagotovi, da imajo na mesto, na katerem preti neposredna in neizogibna nevarnost, dostop le 
tisti delavci, ki so za delo na takem mestu dobili posebna navodila (tretji odstavek 37. člena); 

32. ne poskrbi, da delavci drugega delodajalca prejmejo informacije o tveganjih glede varnosti in 
zdravja pri delu, vključno z izjavo o varnosti, ter informacije o delavcu, ki je določen za prvo 
pomoč, ter o delavcih oziroma pooblaščenih osebah po posebnih predpisih, zadolženih za 
izvajanje ukrepov požarnega varstva in evakuacije delavcev (četrti odstavek 37. člena); 

33. ne opremi delovnih mest in sredstev za delo z znaki za obvestila in za nevarnost ter z navodili za 
varno delo, v skladu s posebnimi predpisi (peti odstavek 37. člena); 

34. ne usposablja delavcev za varno opravljanje dela ali ne prilagaja in po potrebi obnavlja ter 
spreminja vsebine usposabljanja (prvi in drugi odstavek 38. člena); 

35. ne preverja usposobljenosti za varno delo na delovnem mestu (tretji odstavek 38. člena); 
36. ne določi obveznih občasnih preizkusov teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za 

delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za 
nezgode in poklicne bolezni, ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode 
pri delu in poklicne bolezni pogostejše, ali ne spoštuje predpisanega roka (četrti in peti odstavek 
38. člena); 

37. ne zagotovi usposabljanja delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno (sedmi 
odstavek 38. člena); 

38. s pisnim sporazumom ne določi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter 
ne določi delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev oziroma ne določi delavca, 
odgovornega za izvajanje teh ukrepov na delovišču, na katerem hkrati opravlja dela dvoje ali več 
delodajalcev (39. člen); 

39. o delih ne obvesti inšpekcije dela pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje 
nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni. (40. člen); 

40. ne prijavi takoj vsake nezgode s smrtnim izidom oziroma nezgode, zaradi katere je delavec 
nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivne nezgode, nevarnega pojava in ugotovljene 
poklicne bolezni (prvi odstavek 41. člena); 

41. ne omogoči delavcem, da sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje 
varnega in zdravega dela v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi (prvi odstavek 45. člena); 

42. se z delavci ali njihovimi predstavniki ne posvetuje o oceni tveganja ter o vsakem ukrepu, ki 
lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o izbiri strokovnega delavca, izvajalca medicine dela in 
delavca za prvo pomoč, delavca oziroma pooblaščene osebe po posebnih predpisih za varstvo 
pred požarom in evakuacijo, ter o obveščanju delavcev in organizaciji usposabljanja (prvi 
odstavek 46. člena); 

43. ne posreduje predstavnikom delavcev in sindikatom, ki so organizirani pri njem, na običajen 
način izjave o varnosti z oceno tveganja in dokumentacije o nezgodah pri delu, ki jo delodajalec 
hrani v skladu s predpisi (drugi odstavek 46. člena); 

44. ne objavi listin iz drugega odstavka 46. člena javno, na običajen način, če pri delodajalcu ni 
izvoljenih predstavnikov delavcev in ni organiziranih sindikatov (tretji odstavek 46. člena); 
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45. ne omogoči delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu načina dela in pravic, ki veljajo za 
svet delavcev (prvi odstavek 47. člena); 

46. ne seznani sveta delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu ter sindikatov pri 
delodajalcu z ugotovitvami, predlogi ali ukrepi nadzornih organov (četrti odstavek 48. člena); 

47. ne zagotavlja ustreznih oblik usposabljanja za izvajanje nalog članov sveta delavcev oziroma 
delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu (peti odstavek 48. člena); 

48. ne odstrani z dela, z delovnega mesta in iz delovnega procesa delavca, ki je delal ali je bil na 
delovnem mestu v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka 51. člena (četrti odstavek 51. 
člena); 

49. ne hrani dokumentacije po tem zakonu in po podzakonskih aktih (61. člen). 
 
Z globo od 500 do 4.000 evrov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 
 
 
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DELAVCA 
 
1. Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu.  
2. Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.  
3. Delavec mora opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje življenje in zdravje ter 

življenje in zdravje drugih oseb.  
4. Delavec mora uporabljati sredstva za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo 

skladno z njihovim namenom in navodili delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v 
brezhibnem stanju. 

5. Delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki se morajo o vprašanjih varnosti in zdravja pri 
delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati v skladu s tem zakonom in 
predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju. 

6. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav 
tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v 
njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.  

7. Delavec ima pravico in dolžnost, da je seznanjen z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega 
varstva ter usposobljen za njihovo izvajanje.  

8. Delavec ima pravico dajati predloge, pripombe in obvestila o vprašanjih varnosti in zdravja pri 
delu delavcem, zadolženim za varnost in zdravje pri delu po tem zakonu.  

9. Delavec mora zlasti: 
 v skladu z navodili delodajalca pravilno uporabljati delovno opremo in druga sredstva za 

delo vključno z varnostnimi napravami; 
 v skladu z navodili delodajalca pravilno uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z 

njenim namenom; 
 takoj obvestiti delodajalca ali delavce, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za 

varnost in zdravje pri delu o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali drugem pojavu, ki 
bi pri delu lahko ogrozil njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih oseb; 

 sodelovati z delodajalcem in delavci, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za 
varnost in zdravje pri delu, dokler se ne vzpostavijo varno delovno okolje in delovne 
razmere ter izvedejo ukrepi inšpekcije za delo. 

10. Delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih 
prepovedanih substanc. Delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na 
psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za 
nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. 

11. Delavec ima pravico odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi ali 
škodljivostmi pri delu in sprejetimi varnostnimi ukrepi ter usposobljen za varno in zdravo delo ali 
če delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda. Delavec ima pravico odkloniti 
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delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani 
varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi.  

12. Če delodajalec ne odpravi nevarnosti, lahko delavec zahteva posredovanje inšpekcije dela ter o 
tem obvesti svet delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu. 

13. Delavec ima v primeru resne in neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje pravico ustrezno 
ukrepati, skladno s svojim znanjem in tehničnimi sredstvi, ki jih ima na razpolago, v primeru 
neizogibne nevarnosti pa zapustiti nevarno delovno mesto, delovni proces oziroma delovno 
okolje.  

14. Delavec ima pravico do zdravstvenih pregledov, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri 
delu, s katerimi se delavci srečujejo pri delu. 

15. Delavec se mora odzvati in opraviti zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za varnost in 
zdravje pri delu na delovnem mestu. 

 
ODGOVORNOST DELAVCA 
 
Z globo od 100 do 1.000 evrov se kaznuje za prekršek delavec, ki: 
1. v skladu z navodili delodajalca ne uporablja pravilno delovne opreme in drugih sredstev vključno 

z varnostnimi napravami ter osebne varovalne opreme v skladu z njenim namenom; 
2. takoj ne obvesti delodajalca ali delavcev, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za 

varnost in zdravje pri delu o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali o drugem pojavu, ki bi  
pri delu lahko ogrozil njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih oseb ; 

3. ne sodeluje z delodajalcem in delavci, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za 
varnost in zdravje pri delu, dokler se ne vzpostavijo varno delovno okolje in delovne razmere ter 
ne izvedejo ukrepi inšpekcije za delo; 

4. dela ali je na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc; 
5. se ne odzove in ne opravi zdravstvenega pregleda, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri 

delu na delovnem mestu. 
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TDM 01 2 

1. Splošni podatki o delovnem mestu: 
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 080-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: VODJA SLUŽBE ZA PROGRAM  
 
Opis del in nalog: 
 
- vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanja dela službe,  
- pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s 

področja službe,  
- predlaganje odločitev direktorju in dajanje predlogov in mnenj, ki se nanašajo na umetniško strokovno 

delovanje zavoda,  
- izvrševanje sklepov in odločitev direktorja,  
- sodelovanje pri sestavljanju in oblikovanju predloga umetniškega načrta zavoda (priprava projektov) ter 

pri pripravi in izvedbi programa, 
- komuniciranje z umetniki v operativnem smislu,  
- skrb za realizacijo vseh pogodb s programskega področja, 
- zbiranje in priprava slikovnega, biografskega in drugega gradiva za pripravo publikacij,  
- pripravljanje programskih listov za prireditve,    
- sodelovanje pri postavitvi prireditev, 
- prijavljanje programskih projektov na javne razpise,  
- spremljanje umetniške dejavnosti doma in v tujini,  
- likvidiranje računov s področja službe, nadzor nad porabo sredstev službe in pripravljanje kratkoročnih in 

dolgoročnih finančnih in drugih planov za službo,  
- izvajanje postopkov javnih naročil s področja službe,  
- vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe,  
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški material 
- strokovna literatura 
- poročila 

Uporabljena delovna oprema 
- računalniška oprema 
- telefon 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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2. Splošni podatki o delovnem mestu: 
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 080-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: VODJA SLUŽBE ZA TRŽENJE  
 
Opis del in nalog: 
 
- vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanja dela službe, 
- predlaganje letnega programa dela in poročanje o delu službe,  
- pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s 

področja službe,  
- predlaganje odločitev direktorju in dajanje predlogov in mnenj, ki se nanašajo na področje službe,  
- izvrševanje sklepov in odločitev direktorja,  
- načrtovanje marketinških in tržnih aktivnosti,  
- pripravljanje in distribucija promocijskih materialov, 
- pripravljanje informacij za posamezne promocijske akcije,  
- priprava strategij nastopanja na trgu, priprava strategij cen, 
- organizacija vseh del pri trženju prireditev in pri pospeševanju prodaje vstopnic, 
- nadzorovanje dela informacijske pisarne in blagajne,  
- vodenje evidenc obiskovalcev, 
- likvidiranje računov s področja službe, nadzor nad porabo sredstev službe in pripravljanje kratkoročnih in 

dolgoročnih finančnih in drugih planov za službo,  
- izvajanje postopkov javnih naročil s področja službe,  
- vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe,  
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški material 
- strokovna literatura 
- poročila 

Uporabljena delovna oprema 
- računalniška oprema 
- telefon 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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3. Splošni podatki o delovnem mestu: 
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 080-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: VODJA SLUŽBE ZA TEHNIČNO IZVEDBO PRIREDITEV 
 
Opis del in nalog: 
 
- vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanja dela službe, 
- predlaganje letnega programa dela in poročanje o delu službe,  
- pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s 

področja službe,  
- predlaganje odločitev direktorju in dajanje predlogov in mnenj, ki se nanašajo na področje službe, 
- podajanje mnenj direktorju v zvezi s programom tehnike,  
- izvrševanje sklepov in odločitev direktorja,  
- vodenje, organiziranje in koordiniranje dela tehničnih ekip (lučne, tonske, scenske in video) pri pripravi in 

tehnični izvedbi predstav in vzdrževanju,  
- strokovno sodelovanje pri postavitvi predstav in predlaganje tehničnih rešitev,  
- v sodelovanju s službo za program, službo za odnose z javnostmi, službo za trženje, izvajalci in najemniki 

pripravljanje izvedbenih lučno – tonskih in video nalog za posamezne dogodke in prizorišča, 
- izvajanje predpisov iz varstva pri delu in požarnega varstva, 
- izvajanje aktivnosti, ki so predpisane z izjavo o varnosti z oceno tveganja,  
- nadzorovanje izvajanja tehničnih in vzdrževalnih del tehnične opreme,    
- likvidiranje računov s področja službe, nadzor nad porabo sredstev službe in pripravljanje kratkoročnih in 

dolgoročnih finančnih in drugih planov za službo,  
- izvajanje postopkov javnih naročil s področja službe,  
- vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe,  
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški material 
- strokovna literatura 
- poročila 

Uporabljena delovna oprema 
- računalniška oprema 
- telefon 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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4. Splošni podatki o delovnem mestu: 
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 080-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: VODJA SLUŽBE ZA INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE  
 
Opis del in nalog: 
 
- vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanja dela službe, 
- predlaganje letnega programa dela in poročanje o delu službe,  
- pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s 

področja službe,  
- predlaganje odločitev direktorju in dajanje predlogov in mnenj, ki se nanašajo na področje službe, 
- izvrševanje sklepov in odločitev direktorja,  
- pripravljanje in izvajanje investicijskih projektov,  
- strokovno organiziranje in koordiniranje dela vzdrževalnih ekip pri delih investicijskega vzdrževanja, 

obratovanja, nabavah, vzdrževanju voznega parka,  
- predlaganje in vodenje finančne politike pri investicijah, investicijskem vzdrževanju in obratovanju, 
- nadzorovanje izvajanja tehničnih in vzdrževalnih del opreme, prostorov in stavb,  
- izvajanje predpisov iz varstva pri delu in požarnega varstva,  
- izvajanje aktivnosti, ki so predpisane z izjavo o varnosti z oceno tveganja,  
- izvajanje postopkov javnih naročil s področja službe in zavoda,  
- izvajanje postopkov razpisov oddaje poslovnih prostorov,  
- vodenje vseh del pri vzdrževanju voznega parka,  
- nabavljanje opreme, blaga in drugo,  
- naročanje in koordiniranje dela s pooblaščenimi vzdrževalnimi podjetji,  
- priprava nalogov za izplačila in naročilnic ter kontroliranje izdanih računov,  
- likvidiranje računov s področja službe, nadzor nad porabo sredstev službe in pripravljanje kratkoročnih in 

dolgoročnih finančnih in drugih planov za službo,  
- vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe,  
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo. 
  

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški material 
- strokovna literatura 
- poročila 

Uporabljena delovna oprema 
- računalniška oprema 
- telefon 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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5. Splošni podatki o delovnem mestu: 
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 080-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: VODJA SLUŽBE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI  
 
Opis del in nalog: 
 
- vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanja dela službe, 
- predlaganje letnega programa dela in poročanje o delu službe,  
- pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s 

področja službe,  
- predlaganje odločitev direktorju in dajanje predlogov in mnenj, ki se nanašajo na področje službe,  
- izvrševanje sklepov in odločitev direktorja,  
- načrtovanje aktivnosti s področja odnosov z javnostmi,   
- obveščanje javnosti o programskih in drugih dejavnostih zavoda, 
- spremljanje medijskih objav in pripravljanje odgovorov na članke in novinarska vprašanja, 
- komuniciranje in koordinacija odnosov z mediji ter pripravljanje vseh informacij za medije, 
- vodenje korespondence in arhiva združenj in konferenc, katerih član je zavod,  
- organiziranje sprejemov in tiskovnih konferenc,  
- pripravljanje govorov in izjav za direktorja,  
- pripravljanje in izvajanje sponzorskih pogodb in dogodkov,  
- urejanje in pripravljanje programske knjižice, programskih listov, glasil, vabil, monografij in drugih 

informativnih materialov zavoda, 
- likvidiranje računov s področja službe, nadzor nad porabo sredstev službe, 
- izvajanje postopkov javnih naročil s področja službe,  
- vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe,  
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški material 
- strokovna literatura 
- poročila 

Uporabljena delovna oprema 
- računalniška oprema 
- telefon 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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6. Splošni podatki o delovnem mestu: 
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 080-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: VODJA SLUŽBE ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE 
 
Opis del in nalog: 
 
- vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanja dela službe, 
- strokovno organiziranje, vodenje in izvajanje najzahtevnejših pravnih, upravno-administrativnih, 

kadrovskih, splošnih del in pisarniškega poslovanja,  
- pripravljanje internih aktov, analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in 

drugih gradiv s področja službe,  
- predlaganje letnega programa dela in poročanje o delu službe,  
- predlaganje odločitev direktorju in dajanje predlogov in mnenj, ki se nanašajo na področje službe,  
- podajanje mnenj direktorju v zvezi s poslovanjem zavoda,  
- izvrševanje sklepov in odločitev organov zavoda,  
- strokovno pripravljanje in izvajanje organizacije dela v zavodu ter predlaganje kadrovske politike,  
- likvidiranje računov s področja službe, nadzor nad porabo sredstev službe in pripravljanje kratkoročnih in 

dolgoročnih finančnih in drugih planov za službo,  
- izvajanje postopkov javnih naročil s področja službe,  
- vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe,  
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški material 
- strokovna literatura 
- poročila 

Uporabljena delovna oprema 
- računalniška oprema 
- telefon 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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7. Splošni podatki o delovnem mestu: 
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 080-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE  
 
Opis del in nalog: 
 
- vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanje dela službe v skladu z Zakonom o 

računovodstvu in drugimi veljavnimi zakoni in predpisi, 
- predlaganje letnega programa dela in poročanje o delu službe, 
- pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov o finančnem poslovanju za notranje in zunanje 

uporabnike in drugih gradiv s področja službe, 
- predlaganje odločitev direktorju in dajanje predlogov in mnenj, ki se nanašajo na področje službe, 
- podajanje mnenj direktorju v zvezi s poslovanjem zavoda, 
- izvrševanje sklepov in odločitev organov zavoda, 
- skrb za finančno in likvidnostno stanje, 
- obveščanje direktorja in vodij služb o mesečnih bilancah, stanju obveznosti do dobaviteljev, terjatev do 

kupcev, 
- izdelovanje zaključnega računa, premoženjske bilance, poročanje za namene statistike finančnih računov, 

obračunavanje davka od dohodka pravnih oseb, 
- obračunavanje, kontiranje in knjiženje plač, izdelava predpisanih obrazcev, prenos podatkov na AJPES, 

DURS, KAD in banke, 
- obračunavanje, kontiranje in knjiženje avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, izdelava predpisanih 

obrazcev, prenos podatkov na DURS in banke, 
- izdelovanje zahtevkov za potrdila o plačanih dajatvah DURS-u, 
- izdelovanje poročil in posredovanje podatko o obračunu letne dohodnine DURS-u za preteklo leto in 

pošiljanje izpisov obračunov davčnim zavezancem, 
- poročanje o plačah za preteklo leto Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
- nadzorovanje stanja osnovnih sredstev in drobnega inventarja, 
- priprava podatkov za inventurne komisije, 
- kontroliranje obračuna davka na dodano vrednost, 
- kontroliranje ustreznosti in pravilnosti blagajniškega dnevnika in dokumentacije, 
- likvidiranje računov s področja službe, nadzor nad porabo sredstev službe, 
- izvajanje postopkov javnih naročil iz svojega področja dela, 
- spremljanje predpisov, 
- vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo. 
  

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški material 
- strokovna literatura 
- poročila 

Uporabljena delovna oprema 
- računalniška oprema 
- telefon 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

 



TDM 01 
 

 

VERJETNA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU TDM 01 - VODSTVENI IN VODILNI DELAVCI 

 
 

Relevantne nevarnosti in škodljivosti, ki so v delovnem okolju so označene s križcem (X). 

 
 

Št. tveganja: Tveganje/ Nevarnost:  

1 X Varnost in zdravje pri delu v sistemu vodenja podjetja 

2 X Mehanske nevarnosti 

3 X Elektrika 

4  Nevarne snovi 

5  Biogene nevarnosti 

6 X Toplotne razmere in prezračevanje 

7 X Požar in eksplozije 

8  Temperatura dotika 

9  Hrup in ultrazvok 

10  Vibracije 

11 X Razsvetljava 

12  Povečan/zmanjšan tlak 

13 X Fizične obremenitve 

14 X Psihične in senzorne obremenitve 

15 X Delo z računalnikom 

16 X Vzdrževanje, in higienske razmere 

17 X Usposabljanje 

18 X Organizacija prve pomoči 

19 X Sodelovanje zaposlenih 

20 X Promocija zdravja na delovnem mestu 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Kakovost varnosti in 
zdravja 

Neizvajanje usposabljanja 
iz VZD in VPP 

1 
Stalno usposabljanje in 
seznanjanje z nevarnostmi, ki so 
prisotne na delovnem mestu. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za 

kadrovske in splošne 
zadeve 

- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Zaposleni imajo 
opravljene predhodne 
zdravstvene preglede 

1 
Opravljati redne predhodne in 
periodične zdravstvene preglede. 

- Direktor zavoda 
- Pooblaščeni zdravnik 

MDPŠ 

Stalna naloga, 
(roke za opravljanje 
periodičnih zdravstvenih 
pregledov določi zdravnik 
MDPŠ) 

 

Mehanske 
nevarnosti 

Poškodba v prometni 
nezgodi 

1 

Skrbeti za tehnično brezhibnost 
vozila v skladu z zakoni, 
upoštevanje CPP in vizualni 
pregled vozila pred uporabo 

- Voznik Stalna naloga 

 

Vožnja z avtomobilom 
(službena pot – nevarnost 
prometnih nezgod zaradi 
okvar na prevoznem 
sredstvu, zdravstvenih 
težav, nepazljivosti 
udeležencev v prometu, 
prevelike hitrosti, vožnje 
pod vplivom alkohola) 

1 

Upoštevanje cestno prometnih 
predpisov pri vožnji vozila;  
prepoved vožnje v primeru 
alkoholiziranosti;   
predhodni pregled vozila pred 
službeno potjo; 
skrbeti za redne servise vozil 
skladno z navodili proizvajalca ; 
v službenih vozilih urediti sistem 
za prostoročno telefoniranje: 

- Voznik Stalna naloga 

 

Neprilagojena vožnja  1 
Prilagoditi vožnjo vremenskim 
razmeram, cestišču in 
psihofizičnim sposobnostim. 

- Voznik Stalna naloga 
 

Nevarnost padca ali zdrsa 2 
Redno čiščenje talnih površin 
Uporaba nedrseče obutve. 

- Čistilka 
- Zaposleni 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Elektrika 

Pregled in meritve elektro 
instalacije niso izvedene. 

4 
Periodični pregled in meritve 
električnih instalacij na 8 let 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 

Opraviti pregled in meritve 
električnih instalacij do 
31.12.2011 

 

Nevarnost dotika v 
primeru poškodb 
električnih vodnikov, 
stikal in priključkov, 
opreme, naprav, vtičnic…. 

3 

Zagotoviti redno pregledovanje 
vseh električnih kablov, stikal, 
vtičnic, vtičev in doz s strani 
strokovne osebe; poseg, 
vzdrževanje in popravila dovoliti le 
pooblaščenim osebam; 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 

Opraviti pregled in meritve 
električnih instalacij do 
31.12.2011 

 

Toplotne razmere 
Izvedene meritve 
toplotnega ugodja  

1 
Opraviti periodične meritve 
meritve mikroklime na 3 leta 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Požar 

Neizvajanje preventivnih 
ukrepov varstva pred 
požarom, ki so določeni v 
Požarnem redu. 
Opravljanje vročih del. 
Nedostopnost do 
gasilnikov in hidrantov. 
Neredno servisiranje 
ročnih gasilnikov in 
tehnični pregled 
hidrantnega omrežja. 

2 

Izvajati zahtevane preventivne 
ukrepe varstva, ki so določeni v 
Požarnem redu. 
Pred opravljanjem vročih del 
organizirati požarno stražo 
(lotanje, varjenje, brušenje) 
Zagotoviti dostopnost do 
gasilnikov in hidrantov. 
Izvajati servisiranje ročnih 
gasilnikov na eno leto in kontrolni 
tehnični pregled hidrantnega 
omrežja na eno leto. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Vodja službe za 
kadrovske in splošne 
zadeve 

- Strokovni delavec VPP 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Razsvetljava 

Izvedene predhodne 
meritev osvetljenosti 
 
Neustrezno vzdrževanje 
svetlobnih teles 

1 

Periodične meritve osvetljenosti 
na tri leta. 
 
Redno vzdrževati in čistiti 
svetlobna telesa 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Fizične obremenitve Delo se opravlja sede 2 

Ergonomska ureditev delovnega 
mesta 
Predlagamo uvedbo več krajših 
aktivnih odmorov(razgibavnje rok 
in ramenskega obroča) 
 

- Direktor zavoda 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Psihične in senzorne 
obremenitve 

Dela je psihično naporno 
in odgovorno 

3 
Med delom skrbeti za pestrost 
dela in kratke odmore. - Direktor zavoda 

- Zaposleni 
Stalna naloga 

 

Delo preko rednega 
delovnega časa 

3 
Zagotoviti dnevni in tedenski 
počitek. 

Stres zaradi velike 
odgovornosti - vodje;  

3 

Posvet s psihologom in 
pooblaščenim zdravnikom; 
izvajanje programov za 
zmanjševanje stresa; 
skrb za psihofizično kondicijo – 
rekreacija; 

- Direktor zavoda 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Delo z računalnikom 

Neupoštevanje zahtev 
Pravilnika o varnosti in 
zdravju pri delu s 
slikovnim zaslonom 

2 

Slikovni zaslon namestiti 
vzporedno z oknom. 
Zagotoviti ergonomski stol. 
Zagotoviti ustrezno osvetljenost 
400 Lx 
Zagotoviti ustrezno mizo z 
zadostno površino 

- Direktor zavoda 
- Zaposleni 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Nenaravna in prisiljena 
drža pri delu z 
računalnikom (slikovni 
zaslon) – možnost okvare 
vratne hrbtenice in 
živčevja zgornjega uda, 
možnost okvare živcev v 
zapestju; 
utrujanje oči, težavna 
akomodacija oči 
delovna mesta so 
večinoma usklajena v 
skladu s pravilnikom; 

2 

Prilagoditev delovnega mesta 
delavcu (ergonomski stol, miza, 
položaj ekrana, opora za noge – po 
potrebi.); izvajati prekinitve dela s 
krajšimi odmori; seznaniti 
zaposlene z možnimi nevarnostmi 
oz. tveganjem, ki so lahko 
posledica takšnega načina dela; 
seznaniti zaposlene s pravilnim 
položajem telesa in pravilnim 
načinom dela; zagotoviti izvajanje 
rednih preventivnih obdobnih 
zdravstvenih pregledov; 

- Direktor zavoda 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Vzdrževanje 
Pomanjkljivo vzdrževanje 
delovnih prostorov 

1 
Skrbeti za redno in strokovno 
vzdrževanje delovnih prostorov  

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

Stalna naloga  

Usposabljanje  
Usposabljanje iz VZD in 
VPP 

1 

Predhodno usposabljanje iz 
varnosti in zdravja pri delu  in 
varstva pred požarom. Periodično 
usposabljanje iz VZD in VPP na 3 
leta. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za 

kadrovske in splošne 
zadeve 

- Vodja službe za inv. 
vzdrževanje in 

- Zaposleni 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga   

Organizacija prve 
pomoči in reševanje 

Omarica za prvo pomoč 1 

Na vidnem mestu imeti omarico 
prve pomoči s predpisano vsebino 
(pravilnik) in jo stalno 
dopolnjevati. 

- Vodja službe za 
kadrovske in splošne 
zadeve 

- Vodja službe za inv. 
vzdrževanje in 
obratovanje 

Stalna naloga   
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Sodelovanje 
zaposlenih 

Vzpostavljen sistem 
rednega sodelovanja 
zaposlenih z vodstvom 
glede vprašanj varnosti in 
zdravja pri delu 

1 
Stalno obveščanje in evidentiranja 
nevarnih stanj, podani predlogi za 
odpravo in odprava nevarnosti. 

- Direktor zavoda 
- Zaposleni 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga  

Promocija zdravja na 
delovnem mestu 

Nezdrav način dela in 
življenja 

1 

Načrtovati promocijo zdravja na 
delovnem mestu z: 
- izboljšanjem organizacije dela in 

delovnega okolja, 
- spodbujanjem delavcev, da se 

udeležujejo zdravih dejavnosti, 
- omogočanjem izbire zdravega 

načina življenja in 
- spodbujanjem osebnostnega 

razvoja. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za 

kadrovske in splošne 
zadeve 

- Strokovni delavec VZD 
- Izvajalec medicine dela 
-  

Stalna naloga  

Nevarnost za nasilje 
tretjih oseb, ter 
nasilje, trpinčenje, 
nadlegovanje in 
psihosocialno 
tveganje na 
delovnem mestu 

Izpostavljenost nasilju 
tretjim osebam 
Slabi medsebojni odnosi 
Alkoholizem     

1 

Poskrbeti za tako ureditev 
delovnega mesta in opremo, ki 
tveganje za nasilje zmanjšata in ki 
omogočata dostop pomoči na 
ogroženo delovno mesto 
Po potrebi proučiti možnost 
sprejetja ukrepov za 
preprečevanje, odpravljanje in 
obvladovanje primerov nasilja, 
trpinčenja, nadlegovanja in drugih 
oblik psihosocialnega tveganja na 
delovnih mestih 
Izdelati interni akt za ugotavljanje 
prisotnosti alkohola in 
psihoaktivnih substanc 
Odstraniti z dela, delovnega mesta 
in iz delovnega procesa delavca, ki 
je delal ali je bil na delovnem 
mestu pod vplivom alkohola,….. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za 

kadrovske in splošne 
zadeve 

- Strokovni delavec VZD 
- Izvajalec medicine dela 

Po potrebi - stalna naloga  
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Ocena tveganja 080-OT/11 

Podjetje: FESTIVAL LJUBLJANA  

Naslov: Trg francoske revolucije 1 

Delovno mesto: Vodstveni in vodilni delavci 

 

1. Izračun tveganja / prednostni red ukrepanja: 

NEVARNOSTI ALI ŠKODLJIVOSTI 
 Ocenjeno 

tveganje 
Trajanje 

obremenitve 
Nepravilnosti Število 

ogroženih 
Ugodni 
pogoji 

Izračun 
tveganja 

Tveganje 

 Ro t Kon 0 Ku R Sprejemljivo Nesprejemljivo 

1. Varnost in zdravje v sistemu vodenja X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

2. Mehanske nevarnosti in škodljivosti X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

3. Elektrika X 4 6 0 0,2 0 3,20 X  

4. Nevarne in škodljive snovi          

5. Biogene nevarnosti          

6 Toplotne razmere in prezračevanje X 1 8 0 0,2  1,20 X  

7 Požar in eksplozije X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

8 Temperatura dotika          

9 Hrup          

10 Vibracije          

11 Razsvetljava X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

12 Fizične obremenitve X 2 8 0 0,2 0 2,20 X  

13 Psihične in senzorne obremenitve X 3 8 0 0,2 0 3,20 X  

14 Delo z računalnikom in ergonomija X 2 6 0 0,2 0 1,70 X  

15 Vzdrževanje in higienske razmere X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

16 Usposabljanje in usposobljenost X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

17 Organizacija prve pomoči in reševanje X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

18 Sodelovanje zaposlenih X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

 
Iz ocene tveganja R0 za posamezne nevarnosti in škodljivosti je razvidno, da je tveganje za obravnavano tipično delovno mesto sprejemljivo. Potrebno je izvajati 
predlagane ukrepe za zmanjšanje tveganja.  
Ukrepi za zmanjšanje tveganja, odgovorne osebe in roki so predlagani pri oceni osnovnega tveganja R0 za posamezno nevarnost oziroma škodljivost. 
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Stopnjo tveganja za posamezni segment varnosti in zdravja izražamo s številom točk po oceni posameznega segmenta. Ugotovljeno stopnjo tveganja lahko uporabimo za 
določitev prednostnega reda ukrepov ali za vnaprejšnjo oceno učinkovitosti ukrepa, ki ga nameravamo uvesti. 
 
Pri izračunu tveganja upoštevamo: 
 
- tveganje Ro 
- število ogroženih Kš 
- očitne nepravilnosti Kon 
- posebno ugodni pogoji Ku 
 
 

Tveganje Ro T - trajanje obremenitve Kš - število ogroženih Kon - očitne nepravil. 

0 Ni nevarnosti uporabimo pri fizičnih, senzornih 
in podobnih obremenitvah, ne 
pri razsvetljavi, hrupu T=t/8h 

Št. Ogroženih Kš Kon = 3; kadar niso opravljene meritve, pregledi, 
poučevanja, zdravniški pregledi, ni OVS 1 Izvedeni vsi ukrepi 1 0 

2 Neizvedeni nepomembni 
ukrepi 

2 0,1 

3 0,15 

3 Neizvedeni pomembni 
ukrepi 

 4 0,18 Kon = - 0,5; posebno ugodni pogoji 

5 0,20 

4 Neizvedeni zelo pomembni 
ukrepi 

 6-10 0,23 Kon = 0; ostalo 

nad 10  0,25 

5 Kritično stanje     
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3. Prednostni red ukrepanja 

   

Stopnja  
tveganja 

R 
 

 
Ukrepi 

 

 

1 
 stanje je dobro, tveganje je neznatno in brez nadaljnjega sprejemljivo: 

 posebni ukrepi ali aktivnosti niso potrebni 
 

Tveganje je 
sprejemljivo 

2 

 stanje ni idealno, obstojajo 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 pazljiv in trajen 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;  
 treba je določiti ukrepe, določiti roke in odgovorne ter sredstva za izvedbo 

 Tveganje ni 
sprejemljivo 

5 

 tveganje ni sprejemljivo, predpisi ali splošno priznane norme so pomembno kršene, neposredno so 
verjetne težke/usodne posledice: 

 potrebna je takojšnja prekinitev dela, takojšnja ustavitev ali takojšnje ukrepanje; takoj določiti 
odgovorne za ukrepanje in izvedbo 

 
 
 
 
 
 
 
 



FESTIVAL LJUBLJANA 
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1. Splošni podatki o delovnem mestu:  
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (VODSTVO)  
 
Opis del in nalog: 
 
- vodenje pisarne direktorja, 
- koordiniranje poslovnih stikov in sestankov direktorja,  
- pripravljanje in organiziranje sestankov,  
- zbiranje in posredovanju gradiv za sestanke ter izdelovanje zapisnikov svetov,  komisij in delovnih teles 

zavoda, 
- vodenje zahtevnejše dokumentacije, evidenc in obračunov s področja svojega dela ter izdelovanje poročil 

za pristojne organe, 
- izdajanje potnih in voznih nalogov za direktorja in vodenje evidence  le-teh,  
- izdajanje gratis vstopnic in vabil za sponzorje in poslovne partnerje ter vodenje evidenc le-teh,  
- kontaktiranje s sponzorji ter sodelovanje pri izdajanju in vodenju evidenc sponzorskih vstopnic, 
- sodelovanje pri izvajanju kontrole nad izdanimi vstopnicami, analizi obiska oz. zasedenosti dvoran in 

sodelovanje pri širitvi prodajne mreže, 
- priprava protokolarnih sedežnih redov, sodelovanje pri pripravi sprejemov in drugih protokolarnih 

dogodkov, 
- predlaganje, načrtovanje, koordinacija in izvajanje vseh del s področja trženja prireditvenih prostorov, 
- izdelava analiz, informacij, poročil ter priprava finančnih planov s področja trženja prireditvenih prostorov, 
- izdelava najemnih pogodb, vodenje evidenc in spremljanje izvedbe le –teh, 
- evidentiranje stroškov, ki se nanašajo na oddajanje prireditvenih prostorov, 
- likvidacija računov, ki se nanašajo na oddajanje prireditvenih prostorov, 
- izvajanje postopkov javnega naročanja s svojega področja dela, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- vodenje pisarne direktorja, G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve - koordiniranje poslovnih stikov in sestankov 

direktorja,  
G 2 h  

- telefonski razgovori in kontaktiranje z strankami G 1 h  

- urejanje dokumentacije in arhiviranje G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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2. Splošni podatki o delovnem mestu:  
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC ZA PROGRAM  
 
Opis del in nalog: 
 
- neposredna pomoč pri vodenju, načrtovanju in organiziranju dela službe, 
- sodelovanje pri pripravljanju analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in 

drugih gradiv s področja službe,  
- sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil s področja službe, 
- organiziranje prevozov oseb in tovora, 
- organiziranje bivanja izvajalcev, 
- priprava pogodb za izvajalce programa ter drugih pogodb, 
- prijava prireditev pri zunanjih institucijah, prijava zapor, 
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi prireditev,  
- priprava KIDO obrazcev, 
- sodelovanje s tehnično službo in službo za odnose z javnostmi pri izvedbi prireditev, 
- pisanje dnevnih, tedenskih in mesečnih planov prireditev in dežurstev,  
- vodenje evidenc programskih stroškov,  
- urejanje arhiva službe in fotodokumentacije,    
- samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe,  
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- sodelovanje pri pripravljanju analiz, informacij… G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve - organiziranje prevozov oseb in tovora, 

- organiziranje bivanja izvajalcev, 
G 2 h  

- telefonski razgovori in kontaktiranje z strankami G 1 h  

- urejanje dokumentacije in arhiviranje G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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3. Splošni podatki o delovnem mestu:  
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta:  STROKOVNI SODELAVEC ZA TRŽENJE  
 
Opis del in nalog: 
 
- neposredna pomoč pri vodenju, načrtovanju in organiziranju dela službe, 
- sodelovanje pri pripravljanju analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in 

drugih gradiv s področja službe,  
- strokovno organiziranje, načrtovanje ter pripravljanje in izvajanje marketinških aktivnosti doma in v tujini, 
- raziskava ciljnih trgov in uporabnikov s ciljem spodbujanja prodaje vstopnic doma in v tujini, 
- organiziranje prodajnih poti, 
- sodelovanje pri pripravi informacij za posamezne promocijske akcije, 
- pripravljanje in oddajanje plačljivih objav v dnevnem tisku, na radiu in televiziji ter drugih medijih, v 

sodelovanju s službo za odnose z javnostmi, 
- sodelovanje pri pripravi tiskovin (plakati),  
- urejanje in ažuriranje vsebine spletne strani zavoda, 
- evidentiranje stroškov službe,  
- urejanje arhiva službe, 
- samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe,  
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- organiziranje, načrtovanje ter pripravljanje in 
izvajanje marketinških aktivnosti 

G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve 

- sodelovanje pri pripravi tiskovin (plakati),  
- urejanje in ažuriranje vsebine spletne strani 

zavoda, 

G 2 h  

- telefonski razgovori in kontaktiranje z strankami G 1 h  

- urejanje dokumentacije in arhiviranje G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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4. Splošni podatki o delovnem mestu:  
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC – trženje  
 
Opis del in nalog: 
 
- izvajanje vseh aktivnosti za pospeševanje prodaje vstopnic doma in v tujini, 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami (prodajna mreža Eventim, eSiti) pri prodaji vstopnic, 
- priprava analiz, informacij, letnih poročil, planov in drugih gradiv s področja svojega dela, 
- marketinško komuniciranje z osebno naslovljenimi prodajnimi in predstavitvenimi pismi, spletnimi 

prodajalnami, e-majlingi, 
- sodelovanje pri raziskavah ciljnih trgov in uporabnikov s ciljem spodbujanja prodaje vstopnic doma in v 

tujini, 
- sodelovanje pri organiziranju prodajnih poti, 
- sodelovanje pri določanju cen vstopnic in drugih storitev, 
- prodajanje vstopnic na vseh prireditvenih lokacijah in vodenje vseh evidenc v zvezi s tem, 
- spremljanje, analiziranje in kontroliranje prodaje vstopnic in obiska (vodenje statistik), 
- sodelovanje pri pripravi in vnosu podatkov o prireditvah s ceno vstopnic v računalniški program 

»blagajna«, 
- sodelovanje pri pripravi promocijskih materialov,  
- vodenje materialnega knjigovodstva v zvezi s prodajo promocijskega blaga,  
- evidentiranje stroškov s področja dela,  
- vodenje kluba članov Festivala Ljubljana,  
- samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja službe,  
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- pospeševanje prodaje vstopnic doma in v tujini, G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve - marketinško komuniciranje G 2 h  

- sodelovanje pri določanju cen vstopnic in drugih 
storitev, prodajanje vstopnic na vseh 
prireditvenih lokacijah 

G 1 h  

- vodenje materialnega knjigovodstva G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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5. Splošni podatki o delovnem mestu:  
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC ZA TEHNIČNO IZVEDBO PRIREDITEV 
 
Opis del in nalog: 
 
- neposredna pomoč pri vodenju, načrtovanju in organiziranju dela službe, 
- sodelovanje pri pripravljanju analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in 

drugih gradiv s področja službe,  
- sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil s področja službe,  
- vodenje evidenc študentskih ur in njihovo obračunavanje,  
- naročanje študentov za delo v službi za tehnično izvedbo prireditev,  
- vodenje prisotnosti delavcev službe,  
- obračunavanje dodatkov in pripravljanje podatkov za plače delavcev službe,   
- naročanje aktivnosti  (čiščenje, varovanje), ki so potrebne za izvedbo prireditev,  
- prijavljanje tehničnega dela prireditev pri ustreznih zunanjih institucijah (pridobivanje dovoljenj, prijava 

zapor),  
- urejanje in arhiviranje dokumentacije, evidentiranje stroškov službe, priprava naročilnic in nalogov,  
- izdelovanje urnikov po navodilih vodje službe,  
- izdelovanje mesečnih planov prireditev po navodilih vodje službe, 
- urejanje arhiva službe,  
- samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- sodelovanje pri pripravljanju analiz, informacij 
 

G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve 

- izdelovanje urnikov po navodilih vodje službe,  
- izdelovanje mesečnih planov prireditev po 

navodilih vodje službe, 

G 2 h  

- vodenje evidenc študentskih ur in njihovo 
obračunavanje,  

G 1 h  

- naročanje študentov za delo v službi za tehnično 
izvedbo prireditev,  

G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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6. Splošni podatki o delovnem mestu:  
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC ZA INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN 
OBRATOVANJE 
 
Opis del in nalog: 
 
- neposredna pomoč pri vodenju, načrtovanju in organiziranju dela službe, 
- sodelovanje pri pripravljanju analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in 

drugih gradiv s področja službe,  
- sodelovanje pri izvajanju oddaje javnih naročil blaga, storitev in gradbenih del zavoda,  
- vodenje evidenc in izdelava poročil o vseh javnih naročilih zavoda,  
- prijavljanje projektov (investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme, obnove kulturne dediščine) na javne 

razpise,  
- prijavljanje podatkov pri zunanjih institucijah,  
- vodenje administracije za vozni park,  
- izvajanje del na področju zavarovanja premoženja zavoda (objekti, avtomobili, oprema, ..), 
- vodenje prisotnosti delavcev službe,  
- urejanje arhiva službe in fotodokumentacije,    
- obračunavanje dodatkov in pripravljanje podatkov za plače delavcev službe,   
- evidentiranje stroškov službe,  
- samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- sodelovanje pri izvajanju oddaje javnih naročil 
blaga, storitev in gradbenih del 

G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve 

- prijavljanje projektov (investicijskega vzdrževanja, 
nakupa opreme, obnove kulturne dediščine) na 
javne razpise,  

G 2 h  

- vodenje administracije za vozni park,  G 2 h  

- vodenje prisotnosti delavcev službe,  
- urejanje arhiva službe in fotodokumentacije,    

G 1 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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7. Splošni podatki o delovnem mestu:  
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI  
 
Opis del in nalog: 
 
- neposredna pomoč pri vodenju, načrtovanju in organiziranju dela službe, 
- sodelovanje pri pripravljanju analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in 

drugih gradiv s področja službe,  
- sodelovanje pri načrtovanju aktivnosti s področja odnosov z javnostmi,   
- obveščanje javnosti o programskih dejavnostih zavoda – medijska sporočila,  
- sodelovanje pri organiziranju sprejemov in tiskovnih konferenc,  
- sodelovanje pri urejanju in pripravljanju programske knjižice, programskih listov, glasil, vabil, monografij in 

drugih informativnih materialov zavoda (lektorji, prevajalci, oblikovalci), 
- izvajanje poslovne korespondence za službo, 
- izdajanje novinarskih akreditacij in vodenje evidenc s tega področja,   
- vodenje adreme protokola, sponzorjev in medijev,  
- sodelovanje pri urejanju spletne strani zavoda,   
- urejanje arhiva službe in fotodokumentacije,    
- samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe,  
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- sodelovanje pri načrtovanju aktivnosti s področja 
odnosov z javnostmi,   

- obveščanje javnosti o programskih dejavnostih 
zavoda – medijska sporočila,  

G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve 

- sodelovanje pri organiziranju sprejemov in 
tiskovnih konferenc,  

G 2 h  

- izvajanje poslovne korespondence za službo, 
- izdajanje novinarskih akreditacij in vodenje 

evidenc s tega področja,   

G 2 h  

- urejanje arhiva službe in fotodokumentacije,    G 1 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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8. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC ZA PRAVNE ZADEVE 
 
Opis del in nalog: 
 
- neposredna pomoč pri vodenju, načrtovanju in organiziranju dela službe, 
- pripravljanje pravnih rešitev z delovnega področja zavoda,  
- sodelovanje pri pripravljanju internih aktov, analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za 

javne razpise in drugih gradiv s področja službe, 
- izvajanje zahtevnejših pravnih nalog, 
- pripravljanje pogodb o zaposlitvi, avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in drugih 

pogodb,  
- pripravljanje odločb, sklepov ter drugih individualnih aktov s področja delovnih razmerij,  
- sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil z delovnega področja zavoda,  
- prijavljanje podatkov pri zunanjih institucijah,  
- samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- izvajanje najzahtevnejših del s področja pravnih 
zadev 

G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve 

- pripravljanje pogodb o zaposlitvi, avtorskih 
pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in 
drugih pogodb,  

G 2 h  

- sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil 
z delovnega področja zavoda,  

- prijavljanje podatkov pri zunanjih institucijah,  

G 1 h  

- urejanje dokumentacije in arhiviranje G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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9. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC ZA KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE  
 
Opis del in nalog: 
 

 neposredna pomoč pri vodenju, načrtovanju in organiziranju dela službe, 

 sodelovanje pri pripravljanju internih aktov, analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za 
javne razpise in drugih gradiv s področja službe,  

 izvajanje del kadrovskega, splošnega in pisarniškega poslovanja,  

 sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil s področja službe,  

 organiziranje zdravniških pregledov delavcev, tečajev varstva pri delu in požarne varnosti ter 
izobraževalnih seminarjev,  

 vodenje evidenc s področja izobraževanja, študentskega dela, zaščitne opreme, zdravniških pregledov,  

 sodelovanje pri izvajanju ostalih kadrovskih in socialnih zadev, 

 prijavljanje podatkov pri zunanjih institucijah,  

 vodenje evidenc prisotnosti zaposlenih,  

 pripravljanje podatkov za obračun plač ter izplačil pogodbenih in ostalih začasnih delavcev,  

 nabavljanje pisarniškega, potrošnega in  drugega blaga, 

 evidentiranje stroškov službe,  

 urejanje arhiva službe, 

 samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe, 

 po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 
usposobljenostjo.  

  

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- izvajanje del kadrovskega, splošnega in 
pisarniškega poslovanja,  

G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve 

- vodenje evidenc s področja izobraževanja, 
študentskega dela, zaščitne opreme, zdravniških 
pregledov,  

G 2 h  

- pripravljanje podatkov za obračun plač ter izplačil 
pogodbenih in ostalih začasnih delavcev,  

- nabavljanje pisarniškega, potrošnega in  drugega 
blaga, 

G 1 h  

- urejanje dokumentacije in arhiviranje G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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10. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANČNO RAČUNOVODSKE ZADEVE  
 
Opis del in nalog: 
 

 opravljanje računovodsko - knjigovodskih del, 

 izstavljanje računov, predračunov, avansnih računov, računov za predplačila, dobropisov in evidenca le-teh 
na podlagi nalogov za fakturiranje, naročilnic ali pogodb, 

 izterjava neplačanih računov ter kontaktiranje s kupci 

 pošiljanje predlogov za kompenzacije, 

 izdelava nalogov za plačila v tujino - računi, pogodbe, potni stroški, posredovanje podatkov na NLB, DURS 
in Banko Slovenije, 

 izdelovanje mesečnih poročil BST ter pošiljanje poročil na Banko Slovenije, 

 priprava zahtevkov za oprostitev plačila davka ter posredovanje obrazcev KIDO na DURS, 

 sporočanje podatkov Zavodu RS za Zaposlovanje, mesečno posredovanje zahtevkov za refundacijo 
stroškov, ki jih pokriva zavod po pogodbi o izvajanju javnih del,  

 pomoč pri pripravi podatkov za izdelavo zaključnega računa, premoženjske bilance ter obračunu davka od 
dohodka pravnih oseb, 

 pomoč pri obračunavanju, kontiranju in knjiženju plač, izdelava predpisanih obrazcev, prenos podatkov na 
AJPES, DURS, KAD in banke, 

 pomoč pri obračunavanju, kontiranju in knjiženju avtorskih in podjemnih pogodb, izdelava predpisanih 
obrazcev, prenos podatkov na DURS in banke, 

 prevzemanje in evidentiranje gotovine, čekov, plačilnih kartic - dnevnega iztržka pomožne  blagajne, 
najemnin oziroma drugih storitev,   

 dnevno polaganje gotovine na gotovinski račun, dostavljanje čekov in plačilnih kartic na unovčenje banki 
ter vodenje evidenc v zvezi s tem, prevzem izpiskov na UJP in NLB, 

 dnevna evidenca in izdelava mesečnega seznama inkasa VM, Info centra in blagajne v Križankah, 

 obračunavanje in knjiženje obračunov prodanih vstopnic na podlagi poročila o prodaji vstopnic po vsaki 
prireditvi, 

 izpisovanje stanja odprtih terjatev do kupcev (enkrat mesečno), 

 kontrola skladnosti evidence izdanih računov s prometom terjatev do kupcev s stanjem v glavni knjigi  
(kvartalno), 

 izpisovanje stanja odprtih postavk - terjatev do kupcev, usklajenih s potrditvijo kupcev (ob zaključku 
poslovnega leta), 

 pomoč pri pripravi podatkov za inventurne komisije, 

 spremljanje predpisov, 

 urejanje arhiva finančno računovodske službe, 

 po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 
usposobljenostjo.  

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- opravljanje računovodsko - knjigovodskih del G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve - izstavljanje računov G 2 h  

- pomoč pri obračunavanju, kontiranju in knjiženju 
plač 

G 1 h  

- urejanje dokumentacije in arhiviranje G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
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- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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11. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC - SPLOŠNO 
 
Opis del in nalog: 
 

 izvajanje strokovnih nalog s področja službe, 

 pripravljanje podatkov za analize, informacije, letna poročila, plane, strokovna gradiva za javne razpise in 
druga gradiva s področja službe,  

 samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv, 

 izvajanje administrativnih del in korespondence,  

 urejanje arhiva iz svojega področja dela, 

 samostojno opravljanje drugih zahtevnejših del iz delovnega področja službe,  

 po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 
usposobljenostjo.  

  

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- pripravljanje podatkov za analize, informacije, 
letna poročila, plane 

G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve 

- izvajanje administrativnih del in korespondence,  G 2 h  

- izvajanje strokovnih nalog s področja službe, G 1 h  

- urejanje dokumentacije in arhiviranje G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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12. Splošni podatki o delovnem mestu: 
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: VODJA INFORMACIJSKE PISARNE  
 
Opis del in nalog: 
 
- vodenje in organiziranje dela informacijske pisarne in blagajne,  
- prodajanje vstopnic na vseh prireditvenih lokacijah in vodenje vseh evidenc v zvezi s tem, 
- prodajanje vstopnic za agencije s katerimi ima zavod sklenjene pogodbe, 
- prodajanje literature, plošč, kaset in drugega blaga, ki je last Festivala Ljubljana in vodenje evidenc v zvezi 

s prodajo, 
- prodajanje vstopnic na podlagi naročilnic pravnih oseb in izdajanje nalogov za izstavitev računov,   
- zaključevanje blagajne in izdelovanje potrebnih poročil,  
- izdajanje in evidentiranje novinarskih vstopnic, 
- zapisniško evidentiranje storniranih vstopnic,       
- posredovanje informacij o prireditvah,  
- posredovanje promocijskih gradiv, 
- fakturiranje in opravljanje administrativnih del, 
- pregledovanje vstopnic, vnos in priprava podatkov o prireditvah za prodajo, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- vodenje in organiziranje dela informacijske 
pisarne in blagajne,  

G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve 

- prodajanje vstopnic na vseh prireditvenih 
lokacijah 

G 2 h  

- zaključevanje blagajne in izdelovanje potrebnih 
poročil,  

G 2 h  

- komuniciranje z naročniki in s strankami,  G 1 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški material 
- strokovna literatura 
- poročila 

Uporabljena delovna oprema 
- računalniška oprema 
- telefon 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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13. Splošni podatki o delovnem mestu:  
 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 081-AŽ/OT-11 
 

Datum: 
20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: TEHNIČNI VODJA 
 
Opis del in nalog: 
 
- neposredna pomoč pri vodenju, načrtovanju, organiziranju in nadzorovanju izvajanja dela službe, 
- koordiniranje dela tehnične ekipe organizacijske enote (lučne, tonske, scenske in video) pri pripravi in 

tehnični izvedbi predstav in vzdrževanju, 
- razporejanje delavcev na vzdrževalna dela (opreme in naprav),  
- koordiniranje dela tehničnih ekip zavoda z ostalimi tehničnimi ekipami in drugimi službami,  
- izdelovanje tehničnih načrtov multimedijskih dogodkov (manjšega obsega),  
- pripravljanje, upravljanje in kontroliranje multimedijskih naprav (avdio-video naprave, interaktivne 

naprave, inteligentne nadzorno krmilne naprave, scensko-svetlobne naprave, tonske naprave ..),  
- izvajanje postavitev multimedijske in druge (lučne, tonske, scenske) opreme in pripomočkov za izvedbo 

dogodkov,  
- vodenje predpisane tehnične dokumentacije,  
- komuniciranje z naročniki in s strankami,  
- izvajanje vseh drugih del po nalogu vodje službe, 
- dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- koordiniranje dela tehnične ekipe organizacijske 
enote (lučne, tonske, scenske in video) pri 
pripravi in tehnični izvedbi predstav in 
vzdrževanju, 

G 4 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve 

- razporejanje delavcev na vzdrževalna dela 
(opreme in naprav),  

G 2 h  

- izvajanje postavitev multimedijske in druge 
(lučne, tonske, scenske) opreme in pripomočkov 
za izvedbo dogodkov,  

G 2 h  

- komuniciranje z naročniki in s strankami,  G 1 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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VERJETNA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU TDM 02 - STROKOVNO IN UPRAVNO TEHNIČNI DELAVCI(VI) 

 
 

Relevantne nevarnosti in škodljivosti, ki so v delovnem okolju so označene s križcem (X). 

 
 

Št. tveganja: Tveganje/ Nevarnost:  

1 X Varnost in zdravje pri delu v sistemu vodenja podjetja 

2 X Mehanske nevarnosti 

3 X Elektrika 

4  Nevarne snovi 

5  Biogene nevarnosti 

6 X Toplotne razmere in prezračevanje 

7 X Požar in eksplozije 

8  Temperatura dotika 

9  Hrup in ultrazvok 

10  Vibracije 

11 X Razsvetljava 

12  Povečan/zmanjšan tlak 

13 X Fizične obremenitve 

14 X Psihične in senzorne obremenitve 

15 X Delo z računalnikom 

16 X Vzdrževanje, in higienske razmere 

17 X Usposabljanje 

18 X Organizacija prve pomoči 

19 X Sodelovanje zaposlenih 

20 X Promocija zdravja na delovnem mestu 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Kakovost varnosti in 
zdravja 

Neizvajanje usposabljanja 
iz VZD in VPP 

1 
Stalno usposabljanje in 
seznanjanje z nevarnostmi, ki so 
prisotne na delovnem mestu. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za 

kadrovske in splošne 
zadeve 

- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Zaposleni imajo 
opravljene predhodne 
zdravstvene preglede 

1 
Opravljati redne predhodne in 
periodične zdravstvene preglede. 

- Direktor zavoda 
- Pooblaščeni zdravnik 

MDPŠ 

Stalna naloga, 
(roke za opravljanje 
periodičnih zdravstvenih 
pregledov določi zdravnik 
MDPŠ) 

 

Mehanske 
nevarnosti 

Poškodba v prometni 
nezgodi 

1 

Skrbeti za tehnično brezhibnost 
vozila v skladu z zakoni, 
upoštevanje CPP in vizualni 
pregled vozila pred uporabo 

- Voznik Stalna naloga 

 

Vožnja z avtomobilom 
(službena pot – nevarnost 
prometnih nezgod zaradi 
okvar na prevoznem 
sredstvu, zdravstvenih 
težav, nepazljivosti 
udeležencev v prometu, 
prevelike hitrosti, vožnje 
pod vplivom alkohola) 

1 

Upoštevanje cestno prometnih 
predpisov pri vožnji vozila;  
prepoved vožnje v primeru 
alkoholiziranosti;   
predhodni pregled vozila pred 
službeno potjo; 
skrbeti za redne servise vozil 
skladno z navodili proizvajalca ; 
v službenih vozilih urediti sistem 
za prostoročno telefoniranje: 

- Voznik Stalna naloga 

 

Neprilagojena vožnja  1 
Prilagoditi vožnjo vremenskim 
razmeram, cestišču in 
psihofizičnim sposobnostim. 

- Voznik Stalna naloga 
 

Nevarnost padca ali zdrsa 2 
Redno čiščenje talnih površin 
Uporaba nedrseče obutve. 

- Čistilka 
- Zaposleni 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Elektrika 

Pregled in meritve elektro 
instalacije niso izvedene. 

4 
Periodični pregled in meritve 
električnih instalacij na 8 let 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 

Opraviti pregled in meritve 
električnih instalacij do 
31.12.2011 

 

Nevarnost dotika v 
primeru poškodb 
električnih vodnikov, 
stikal in priključkov, 
opreme, naprav, vtičnic…. 

3 

Zagotoviti redno pregledovanje 
vseh električnih kablov, stikal, 
vtičnic, vtičev in doz s strani 
strokovne osebe; poseg, 
vzdrževanje in popravila dovoliti le 
pooblaščenim osebam; 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 

Opraviti pregled in meritve 
električnih instalacij do 
31.12.2011 

 

Toplotne razmere 
Izvedene meritve 
toplotnega ugodja  

1 
Opraviti periodične meritve 
meritve mikroklime na 3 leta 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obrato. 
- Strokovni delavec VZD 

Periodično na tri leta 

 

Požar 

Neizvajanje preventivnih 
ukrepov varstva pred 
požarom, ki so določeni v 
Požarnem redu. 
Opravljanje vročih del. 
Nedostopnost do 
gasilnikov in hidrantov. 
Neredno servisiranje 
ročnih gasilnikov in 
tehnični pregled 
hidrantnega omrežja. 

2 

Izvajati zahtevane preventivne 
ukrepe varstva, ki so določeni v 
Požarnem redu. 
Pred opravljanjem vročih del 
organizirati požarno stražo 
(lotanje, varjenje, brušenje) 
Zagotoviti dostopnost do 
gasilnikov in hidrantov. 
Izvajati servisiranje ročnih 
gasilnikov na eno leto in kontrolni 
tehnični pregled hidrantnega 
omrežja na eno leto. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Vodja službe za 
kadrovske in splošne 
zadeve 

- Strokovni delavec VPP 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Razsvetljava 

Izvedene predhodne 
meritev osvetljenosti 
Neustrezno vzdrževanje 
svetlobnih teles 

1 

Periodične meritve osvetljenosti 
na tri leta. 
Redno vzdrževati in čistiti 
svetlobna telesa 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Fizične obremenitve Delo se opravlja sede 3 

Ergonomska ureditev delovnega 
mesta 
Predlagamo uvedbo več krajših 
aktivnih odmorov(razgibavanje rok 
in ramenskega obroča) 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Psihične in senzorne 
obremenitve 

Dela je psihično naporno 
in odgovorno 

2 
Med delom skrbeti za pestrost 
dela in kratke odmore. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Delo preko rednega 
delovnega časa 

2 
Zagotoviti dnevni in tedenski 
počitek. 

Delo z računalnikom 

Neupoštevanje zahtev 
Pravilnika o varnosti in 
zdravju pri delu s 
slikovnim zaslonom 

2 

Slikovni zaslon namestiti 
vzporedno z oknom. 
Zagotoviti ergonomski stol. 
Zagotoviti ustrezno osvetljenost 
400 Lx 
Zagotoviti ustrezno mizo z 
zadostno površino 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Nenaravna in prisiljena 
drža pri delu z 
računalnikom (slikovni 
zaslon) – možnost okvare 
vratne hrbtenice in 
živčevja zgornjega uda, 
možnost okvare živcev v 
zapestju; 
utrujanje oči, težavna 
akomodacija oči 
delovna mesta so 
večinoma usklajena v 
skladu s pravilnikom; 

2 

Prilagoditev delovnega mesta 
delavcu (ergonomski stol, miza, 
položaj ekrana, opora za noge – po 
potrebi.); izvajati prekinitve dela s 
krajšimi odmori; seznaniti 
zaposlene z možnimi nevarnostmi 
oz. tveganjem, ki so lahko 
posledica takšnega načina dela; 
seznaniti zaposlene s pravilnim 
položajem telesa in pravilnim 
načinom dela; zagotoviti izvajanje 
rednih preventivnih obdobnih 
zdravstvenih pregledov; 

- Direktor zavoda 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Vzdrževanje 
Pomanjkljivo vzdrževanje 
delovnih prostorov 

1 
Skrbeti za redno in strokovno 
vzdrževanje delovnih prostorov  

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

Stalna naloga  
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Usposabljanje  
Usposabljanje iz VZD in 
VPP 

1 

Predhodno usposabljanje iz 
varnosti in zdravja pri delu  in 
varstva pred požarom. Periodično 
usposabljanje iz VZD in VPP na 3 
leta. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za 

kadrovske in splošne 
zadeve 

- Vodja službe za inv. 
vzdrževanje in 

- Zaposleni 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga   

Organizacija prve 
pomoči in reševanje 

Omarica za prvo pomoč 1 

Na vidnem mestu imeti omarico 
prve pomoči s predpisano vsebino 
(pravilnik) in jo stalno 
dopolnjevati. 

- Vodja službe za 
kadrovske in splošne 
zadeve 

- Vodja službe za inv. 
vzdrževanje in 
obratovanje 

Stalna naloga   

Sodelovanje 
zaposlenih 

Vzpostavljen sistem 
rednega sodelovanja 
zaposlenih z vodstvom 
glede vprašanj varnosti in 
zdravja pri delu 

1 
Stalno obveščanje in evidentiranja 
nevarnih stanj, podani predlogi za 
odpravo in odprava nevarnosti. 

- Direktor zavoda 
- Vodje službe 
- Zaposleni 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga  

Promocija zdravja na 
delovnem mestu 

Nezdrav način dela in 
življenja 

1 

Načrtovati promocijo zdravja na 
delovnem mestu z: 
- izboljšanjem organizacije dela in 

delovnega okolja, 
- spodbujanjem delavcev, da se 

udeležujejo zdravih dejavnosti, 
- omogočanjem izbire zdravega 

načina življenja in 
- spodbujanjem osebnostnega 

razvoja. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za 

kadrovske in splošne 
zadeve 

- Strokovni delavec VZD 
- Izvajalec medicine dela 
-  

Stalna naloga  
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Nevarnost za nasilje 
tretjih oseb, ter 
nasilje, trpinčenje, 
nadlegovanje in 
psihosocialno 
tveganje na 
delovnem mestu 

Izpostavljenost nasilju 
tretjim osebam 
Slabi medsebojni odnosi 
Alkoholizem     

1 

Poskrbeti za tako ureditev 
delovnega mesta in opremo, ki 
tveganje za nasilje zmanjšata in ki 
omogočata dostop pomoči na 
ogroženo delovno mesto 
Po potrebi proučiti možnost 
sprejetja ukrepov za 
preprečevanje, odpravljanje in 
obvladovanje primerov nasilja, 
trpinčenja, nadlegovanja in drugih 
oblik psihosocialnega tveganja na 
delovnih mestih 
Izdelati interni akt za ugotavljanje 
prisotnosti alkohola in 
psihoaktivnih substanc 
Odstraniti z dela, delovnega mesta 
in iz delovnega procesa delavca, ki 
je delal ali je bil na delovnem 
mestu pod vplivom alkohola,….. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za 

kadrovske in splošne 
zadeve 

- Strokovni delavec VZD 
- Izvajalec medicine dela 

Po potrebi - stalna naloga  
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Ocena tveganja 081-OT/11 

Podjetje: FESTIVAL LJUBLJANA  

Naslov: Trg francoske revolucije 1 

Delovno mesto: Strokovno in upravno tehnični delavci (VI) 

 

1. Izračun tveganja / prednostni red ukrepanja: 

 

NEVARNOSTI ALI ŠKODLJIVOSTI 
 Ocenjeno 

tveganje 
Trajanje 

obremenitve 
Nepravilnosti Število 

ogroženih 
Ugodni 
pogoji 

Izračun 
tveganja 

Tveganje 

 Ro t Kon 0 Ku R Sprejemljivo Nesprejemljivo 

1. Varnost in zdravje v sistemu vodenja X 1 8 0 0,23 0 1,23 X  

2. Mehanske nevarnosti in škodljivosti X 1 8 0 0,23 0 1,23 X  

3. Elektrika X 4 6 0 0,23 0 3,23 X  

4. Nevarne in škodljive snovi          

5. Biogene nevarnosti          

6 Toplotne razmere in prezračevanje X 1 8 0 0,23  1,23 X  

7 Požar in eksplozije X 2 8 0 0,23 0 2,23 X  

8 Temperatura dotika          

9 Hrup          

10 Vibracije          

11 Razsvetljava X 1 8 0 0,23 0 1,23 X  

12 Fizične obremenitve X 2 7 0 0,23 0 1,98 X  

13 Psihične in senzorne obremenitve X 2 8 0 0,23 0 2,23 X  

14 Delo z računalnikom in ergonomija X 2 6 0 0,23 0 1,73 X  

15 Vzdrževanje in higienske razmere X 1 8 0 0,23 0 1,23 X  

16 Usposabljanje in usposobljenost X 1 8 0 0,23 0 1,23 X  

17 Organizacija prve pomoči in reševanje X 1 8 0 0,23 0 1,23 X  

18 Sodelovanje zaposlenih X 1 8 0 0,23 0 1,23 X  

 

Iz ocene tveganja R0 za posamezne nevarnosti in škodljivosti je razvidno, da je tveganje za obravnavano tipično delovno mesto sprejemljivo. Potrebno je izvajati 
predlagane ukrepe za zmanjšanje tveganja.  

Ukrepi za zmanjšanje tveganja, odgovorne osebe in roki so predlagani pri oceni osnovnega tveganja R0 za posamezno nevarnost oziroma škodljivost. 
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Stopnjo tveganja za posamezni segment varnosti in zdravja izražamo s številom točk po oceni posameznega segmenta. Ugotovljeno stopnjo tveganja lahko uporabimo za 
določitev prednostnega reda ukrepov ali za vnaprejšnjo oceno učinkovitosti ukrepa, ki ga nameravamo uvesti. 

 

 

Pri izračunu tveganja upoštevamo: 

 

- tveganje Ro 

- število ogroženih Kš 

- očitne nepravilnosti Kon 

- posebno ugodni pogoji Ku 

 

 

Tveganje Ro T - trajanje obremenitve Kš - število ogroženih Kon - očitne nepravil. 

0 Ni nevarnosti uporabimo pri fizičnih, senzornih 
in podobnih obremenitvah, ne 
pri razsvetljavi, hrupu T=t/8h 

Št. Ogroženih Kš Kon = 3; kadar niso opravljene meritve, pregledi, 
poučevanja, zdravniški pregledi, ni OVS 1 Izvedeni vsi ukrepi 1 0 

2 Neizvedeni nepomembni 
ukrepi 

2 0,1 

3 0,15 

3 Neizvedeni pomembni 
ukrepi 

 4 0,18 Kon = - 0,5; posebno ugodni pogoji 

5 0,20 

4 Neizvedeni zelo pomembni 
ukrepi 

 6-10 0,23 Kon = 0; ostalo 

nad 10  0,25 

5 Kritično stanje     
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3. Prednostni red ukrepanja 

   

Stopnja  
tveganja 

R 
 

 
Ukrepi 

 

 

1 
 stanje je dobro, tveganje je neznatno in brez nadaljnjega sprejemljivo: 

 posebni ukrepi ali aktivnosti niso potrebni 
 

Tveganje je 
sprejemljivo 

2 

 stanje ni idealno, obstojajo 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 pazljiv in trajen 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;  
 treba je določiti ukrepe, določiti roke in odgovorne ter sredstva za izvedbo 

 Tveganje ni 
sprejemljivo 

5 

 tveganje ni sprejemljivo, predpisi ali splošno priznane norme so pomembno kršene, neposredno so 
verjetne težke/usodne posledice: 

 potrebna je takojšnja prekinitev dela, takojšnja ustavitev ali takojšnje ukrepanje; takoj določiti 
odgovorne za ukrepanje in izvedbo 
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1. Splošni podatki o delovnem mestu:  
 

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 082-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: POSLOVNI SEKRETAR 
 
Opis del in nalog:  
 

 izvajanje strokovnih, administrativnih in organizacijskih del pri poslovodenju zavoda, 

 sodelovanje pri koordiniranju poslovnih stikov in sestankov direktorja,  

 sodelovanje pri pripravljanju in organiziranju sestankov OE zavoda,  

 sodelovanje pri organiziranju službenih poti direktorja (rezervacija letal, hotelov itd.),  

 izdajanje potnih in voznih nalogov za direktorja in zaposlene v zavodu ter vodenje evidenc le-teh,  

 sodelovanje pri zbiranju in posredovanju gradiv za sestanke ter izdelovanje zapisnikov svetov,  komisij in 
delovnih teles zavoda, 

 izvajanje del pri sprejemanju, posredovanju in oddajanju pošte,   

 organiziranje kurirskega dela in distribucije gradiv,  

 posredovanje telefonskih zvez,  

 izvajanje administrativnih in drugih strokovnih del službe,    

 po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 
usposobljenostjo.  

 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- izvajanje administrativnih in drugih strokovnih del 
službe,    

G 2 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve 

obremenitve - izvajanje del pri sprejemanju, posredovanju in 
oddajanju pošte,   

- organiziranje kurirskega dela in distribucije gradiv,  

G 3 h  

- telefonski razgovori in kontaktiranje z strankami G 1 h  

- sodelovanje pri pripravljanju in organiziranju 
sestankov OE zavoda,  

G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- strokovna literatura 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

 

 
 
 

 
 



TDM 03 3 

2. Splošni podatki o delovnem mestu:  
 

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 082-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: ARHIVSKI TEHNIK  
 
 
Opis del in nalog: 
 

 prevzem, razvrščanje in hramba dokumentarnega gradiva v arhiv zavoda,  

 urejanje in hranjenje poslovne dokumentacije zavoda v skladu s predpisi,  

 izposoja strokovnega gradiva, ki je v hrambi v arhivu zavoda,  

 urejanje press klipinga in priprava gradiva za potrebe zavoda in druge uporabnike,  

 vodenje predpisanih evidenc v skladu s predpisi, ki urejajo arhiviranje in dokumentiranje gradiva,  

 izdelava statistik in poročil,  

 obdelava in posredovanje zahtevnih gradiv, ki je v hrambi v arhivu,  

 priprava predlogov za predajo in sodobnejše oblike hrambe gradiv ter sodelovanje pri pripravi internih 
aktov z delovnega področja,  

 sodelovanje s pristojnimi institucijami s področja dejavnosti,  

 opravljanje strokovno administrativnih del iz delovnega področja službe, 

 po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 
usposobljenostjo.  

 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- prevzem, razvrščanje in hramba dokumentarnega 
gradiva v arhiv zavoda,  

G 2 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve 

obremenitve  urejanje in hranjenje poslovne dokumentacije 
zavoda v skladu s predpisi,  

- izposoja strokovnega gradiva 

G 3 h  

- obdelava in posredovanje zahtevnih gradiv G 1 h  

- opravljanje strokovno administrativnih del iz 
delovnega področja službe, 

G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- strokovna literatura 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- osebni avtomobil 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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3. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 082-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC 
 
Opis del in nalog: 

 opravljanje računovodsko - knjigovodskih del, 

 prejemanje in evidentiranje gotovinskih plačil najemnin ali drugih storitev, 

 dvigovanje gotovine iz gotovinskega računa, 

 izvrševanje operativno-izvršilnih del postopkov pri blagajniških izdatkih in blagajniških prejemkih  na 
podlagi nalogov, 

 dnevno izpisovanje blagajniškega dnevnika ter kompletiranje s pripadajočo dokumentacijo, 

 opravljanje vseh knjigovodskih del za saldakonte kupcev in dobaviteljev: vnos podatkov izdanih in prejetih 
računov v knjigovodstvo saldakontov, knjiženje plačil po TRR – prenosi v glavno knjigo, evidenčna knjiženja, 
kontroliranje pravilnosti izkazanega prometa in stanja po posameznih kupcih in dobaviteljih ter 
kontaktiranje z dobavitelji, 

 kontrola skladnosti evidence prejetih računov in evidence saldakontov dobaviteljev s stanem v glavni knjigi 
(kvartalno), 

 izpisovanje plačilnih nalogov ter oddaja le-teh vodji FRS v realizacijo, 

 preračunavanje deleža DDV-ja na prejetih računih pred knjiženjem, 

 obračunavanje davka na dodano vrednost, 

 izdelava obrazca DDV-O na podlagi mesečnega obračuna davka na dodano vrednost, 

 izpisovanje stanja odprtih postavk obveznosti do dobaviteljev (kvartalno), 

 usklajevanje stanja obveznosti do dobaviteljev s stanjem evidence dobaviteljev (enkrat  letno), 

 primerjanje evidence o prejetih računih in evidence saldakontov dobaviteljev s stanjem  v glavni knjigi 
(kvartalno), 

 analitična evidenca  osnovnih sredstev in drobnega inventarja, sestavljanje poročil za Statistični urad in 
MOL za sredstva v upravljanju, 

 obračun amortizacije in knjiženje v glavno knjigo, 

 obračun nabave in prodaje artiklov iz Virtualnega muzeja, Info centra in blagajne v Križankah, ter knjiženje 
v glavno knjigo, 

 urejanje arhiva finančno računovodske službe, 

 po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 
usposobljenostjo.  

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- opravljanje računovodsko - knjigovodskih del, G 5 h - delo z računalnikom 
- psihične obremenitve 

obremenitve 
- telefonski razgovori in kontaktiranje z strankami G 1 h  

- urejanje arhiva finančno računovodske službe, G 1 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- pisarniški materiali 

Uporabljena delovna oprema: 
- telefon 
- računalniška oprema 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 36 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 
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VERJETNA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU TDM 03 - REFERENTI 

 
 

Relevantne nevarnosti in škodljivosti, ki so v delovnem okolju so označene s križcem (X). 

 
 

Št. tveganja: Tveganje/ Nevarnost:  

1 X Varnost in zdravje pri delu v sistemu vodenja podjetja 

2 X Mehanske nevarnosti 

3 X Elektrika 

4  Nevarne snovi 

5  Biogene nevarnosti 

6 X Toplotne razmere in prezračevanje 

7 X Požar in eksplozije 

8  Temperatura dotika 

9  Hrup in ultrazvok 

10  Vibracije 

11 X Razsvetljava 

12  Povečan/zmanjšan tlak 

13 X Fizične obremenitve 

14 X Psihične in senzorne obremenitve 

15 X Delo z računalnikom 

16 X Vzdrževanje, in higienske razmere 

17 X Usposabljanje 

18 X Organizacija prve pomoči 

19 X Sodelovanje zaposlenih 

20 X Promocija zdravja na delovnem mestu 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Kakovost varnosti in 
zdravja 

Neizvajanje usposabljanja 
iz VZD in VPP 

1 
Stalno usposabljanje in 
seznanjanje z nevarnostmi, ki so 
prisotne na delovnem mestu. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za 

kadrovske in splošne 
zadeve 

- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Zaposleni imajo 
opravljene predhodne 
zdravstvene preglede 

1 
Opravljati redne predhodne in 
periodične zdravstvene preglede. 

- Direktor zavoda 
- Pooblaščeni zdravnik 

MDPŠ 

Stalna naloga, 
(roke za opravljanje 
periodičnih zdravstvenih 
pregledov določi zdravnik 
MDPŠ) 

 

Mehanske 
nevarnosti 

Poškodba v prometni 
nezgodi 

1 

Skrbeti za tehnično brezhibnost 
vozila v skladu z zakoni, 
upoštevanje CPP in vizualni 
pregled vozila pred uporabo 

- Voznik Stalna naloga 

 

Neprilagojena vožnja  1 
Prilagoditi vožnjo vremenskim 
razmeram, cestišču in 
psihofizičnim sposobnostim. 

- Voznik Stalna naloga 
 

Nevarnost padca ali zdrsa 2 
Redno čiščenje talnih površin 
Uporaba ne drseče obutve. 

- Čistilka 
- Zaposleni 

Stalna naloga 
 

Elektrika 

Pregled in meritve elektro 
instalacije niso izvedene. 

4 
Periodični pregled in meritve 
električnih instalacij na 8 let 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 

Opraviti pregled in meritve 
električnih instalacij do 
31.12.2006 

 

Nevarnost dotika v 
primeru poškodb 
električnih vodnikov, 
stikal in priključkov, 
opreme, naprav, vtičnic…. 

3 

Zagotoviti redno pregledovanje 
vseh električnih kablov, stikal, 
vtičnic, vtičev in doz s strani 
strokovne osebe; poseg, 
vzdrževanje in popravila dovoliti le 
pooblaščenim osebam; 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 

Opraviti pregled in meritve 
električnih instalacij do 
31.12.2009 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Toplotne razmere 
Izvedene meritve 
toplotnega ugodja  

1 
Opraviti periodične meritve 
meritve mikroklime na 3 leta 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Požar 

Neizvajanje preventivnih 
ukrepov varstva pred 
požarom, ki so določeni v 
Požarnem redu. 
Opravljanje vročih del. 
Nedostopnost do 
gasilnikov in hidrantov. 
Neredno servisiranje 
ročnih gasilnikov in 
tehnični pregled 
hidrantnega omrežja. 

1 

Izvajati zahtevane preventivne 
ukrepe varstva, ki so določeni v 
Požarnem redu. 
Pred opravljanjem vročih del 
organizirati požarno stražo 
(lotanje, varjenje, brušenje) 
Zagotoviti dostopnost do 
gasilnikov in hidrantov. 
Izvajati servisiranje ročnih 
gasilnikov na eno leto in kontrolni 
tehnični pregled hidrantnega 
omrežja na eno leto. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Vodja službe za 
kadrovske in splošne 
zadeve 

- Strokovni delavec VPP 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Razsvetljava 

Izvedene predhodne 
meritev osvetljenosti 
 
Neustrezno vzdrževanje 
svetlobnih teles 

1 

Periodične meritve osvetljenosti 
na tri leta. 
 
Redno vzdrževati in čistiti 
svetlobna telesa 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Fizične obremenitve Delo se opravlja sede 2 

Ergonomska ureditev delovnega 
mesta 
Predlagamo uvedbo več krajših 
aktivnih odmorov(razgibavnje rok 
in ramenskega obroča) 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Psihične in senzorne 
obremenitve 

Dela je psihično naporno 
in odgovorno 

3 
Med delom skrbeti za pestrost 
dela in kratke odmore. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Delo preko rednega 
delovnega časa 

3 
Zagotoviti dnevni in tedenski 
počitek. 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Delo z računalnikom 

Neupoštevanje zahtev 
Pravilnika o varnosti in 
zdravju pri delu s 
slikovnim zaslonom 

2 

Slikovni zaslon namestiti 
vzporedno z oknom. 
Zagotoviti ergonomski stol. 
Zagotoviti ustrezno osvetljenost 
400 Lx 
Zagotoviti ustrezno mizo z 
zadostno površino 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Nenaravna in prisiljena 
drža pri delu z 
računalnikom (slikovni 
zaslon) – možnost okvare 
vratne hrbtenice in 
živčevja zgornjega uda, 
možnost okvare živcev v 
zapestju; 
utrujanje oči, težavna 
akomodacija oči 
delovna mesta so 
večinoma usklajena v 
skladu s pravilnikom; 

2 

Prilagoditev delovnega mesta 
delavcu (ergonomski stol, miza, 
položaj ekrana, opora za noge – po 
potrebi.); izvajati prekinitve dela s 
krajšimi odmori; seznaniti 
zaposlene z možnimi nevarnostmi 
oz. tveganjem, ki so lahko 
posledica takšnega načina dela; 
seznaniti zaposlene s pravilnim 
položajem telesa in pravilnim 
načinom dela; zagotoviti izvajanje 
rednih preventivnih obdobnih 
zdravstvenih pregledov; 

- Direktor zavoda 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Vzdrževanje 
Pomanjkljivo vzdrževanje 
delovnih prostorov 

1 
Skrbeti za redno in strokovno 
vzdrževanje delovnih prostorov  

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in 
obratovanje 

Stalna naloga  

Usposabljanje  
Usposabljanje iz VZD in 
VPP 

1 

Predhodno usposabljanje iz 
varnosti in zdravja pri delu  in 
varstva pred požarom. Periodično 
usposabljanje iz VZD in VPP na 3 
leta. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za 

kadrovske in splošne 
zadeve 

- Vodja službe za inv. 
vzdrževanje in 

- Zaposleni 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga   
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Organizacija prve 
pomoči in reševanje 

Omarica za prvo pomoč 1 

Na vidnem mestu imeti omarico 
prve pomoči s predpisano vsebino 
(pravilnik) in jo stalno 
dopolnjevati. 

- Vodja službe za 
kadrovske in splošne 
zadeve 

- Vodja službe za inv. 
vzdrževanje in 
obratovanje 

Stalna naloga   

Sodelovanje 
zaposlenih 

Vzpostavljen sistem 
rednega sodelovanja 
zaposlenih z vodstvom 
glede vprašanj varnosti in 
zdravja pri delu 

1 
Stalno obveščanje in evidentiranja 
nevarnih stanj, podani predlogi za 
odpravo in odprava nevarnosti. 

- Direktor zavoda 
- Vodje službe 
- Zaposleni 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga  

Promocija zdravja na 
delovnem mestu 

Nezdrav način dela in 
življenja 

1 

Načrtovati promocijo zdravja na 
delovnem mestu z: 
- izboljšanjem organizacije dela in 

delovnega okolja, 
- spodbujanjem delavcev, da se 

udeležujejo zdravih dejavnosti, 
- omogočanjem izbire zdravega 

načina življenja in 
- spodbujanjem osebnostnega 

razvoja. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za 

kadrovske in splošne 
zadeve 

- Strokovni delavec VZD 
- Izvajalec medicine dela 
-  

Stalna naloga  
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Nevarnost za nasilje 
tretjih oseb, ter 
nasilje, trpinčenje, 
nadlegovanje in 
psihosocialno 
tveganje na 
delovnem mestu 

Izpostavljenost nasilju 
tretjim osebam 
Slabi medsebojni odnosi 
Alkoholizem     

1 

Poskrbeti za tako ureditev 
delovnega mesta in opremo, ki 
tveganje za nasilje zmanjšata in ki 
omogočata dostop pomoči na 
ogroženo delovno mesto 
Po potrebi proučiti možnost 
sprejetja ukrepov za 
preprečevanje, odpravljanje in 
obvladovanje primerov nasilja, 
trpinčenja, nadlegovanja in drugih 
oblik psihosocialnega tveganja na 
delovnih mestih 
Izdelati interni akt za ugotavljanje 
prisotnosti alkohola in 
psihoaktivnih substanc 
Odstraniti z dela, delovnega mesta 
in iz delovnega procesa delavca, ki 
je delal ali je bil na delovnem 
mestu pod vplivom alkohola,….. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za 

kadrovske in splošne 
zadeve 

- Strokovni delavec VZD 
- Izvajalec medicine dela 

Po potrebi - stalna naloga  
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Ocena tveganja 082-OT/11 

Podjetje: FESTIVAL LJUBLJANA  

Naslov: Trg francoske revolucije 1 

Delovno mesto: Referenti 

 

1. Izračun tveganja / prednostni red ukrepanja: 

 

NEVARNOSTI ALI ŠKODLJIVOSTI 
 Ocenjeno 

tveganje 
Trajanje 

obremenitve 
Nepravilnosti Število 

ogroženih 
Ugodni 
pogoji 

Izračun 
tveganja 

Tveganje 

 Ro t Kon O Ku R Sprejemljivo Nesprejemljivo 

1. Varnost in zdravje v sistemu vodenja X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

2. Mehanske nevarnosti in škodljivosti X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

3. Elektrika X 4 6 0 0,15 0 3,15 X  

4. Nevarne in škodljive snovi          

5. Biogene nevarnosti          

6 Toplotne razmere in prezračevanje X 1 8 0 0,15  1,15 X  

7 Požar in eksplozije X 2 8 0 0,15 0 2,15 X  

8 Temperatura dotika          

9 Hrup          

10 Vibracije          

11 Razsvetljava X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

12 Fizične obremenitve X 3 7 0 0,15 0 2,78 X  

13 Psihične in senzorne obremenitve X 2 7 0 0,15 0 1,90 X  

14 Delo z računalnikom in ergonomija X 1 6 0 0,15 0 0,90 X  

15 Vzdrževanje in higienske razmere X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

16 Usposabljanje in usposobljenost X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

17 Organizacija prve pomoči in reševanje X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

18 Sodelovanje zaposlenih X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

 

Iz ocene tveganja R0 za posamezne nevarnosti in škodljivosti je razvidno, da je tveganje za obravnavano tipično delovno mesto sprejemljivo. Potrebno je izvajati 
predlagane ukrepe za zmanjšanje tveganja.  

Ukrepi za zmanjšanje tveganja, odgovorne osebe in roki so predlagani pri oceni osnovnega tveganja R0 za posamezno nevarnost oziroma škodljivost. 
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Stopnjo tveganja za posamezni segment varnosti in zdravja izražamo s številom točk po oceni posameznega segmenta. Ugotovljeno stopnjo tveganja lahko uporabimo za 
določitev prednostnega reda ukrepov ali za vnaprejšnjo oceno učinkovitosti ukrepa, ki ga nameravamo uvesti. 

 

 

Pri izračunu tveganja upoštevamo: 

 

- tveganje Ro 

- število ogroženih Kš 

- očitne nepravilnosti Kon 

- posebno ugodni pogoji Ku 

 

 

Tveganje Ro T - trajanje obremenitve Kš - število ogroženih Kon - očitne nepravil. 

0 Ni nevarnosti uporabimo pri fizičnih, senzornih 
in podobnih obremenitvah, ne 
pri razsvetljavi, hrupu T=t/8h 

Št. Ogroženih Kš Kon = 3; kadar niso opravljene meritve, pregledi, 
poučevanja, zdravniški pregledi, ni OVS 1 Izvedeni vsi ukrepi 1 0 

2 Neizvedeni nepomembni 
ukrepi 

2 0,1 

3 0,15 

3 Neizvedeni pomembni 
ukrepi 

 4 0,18 Kon = - 0,5; posebno ugodni pogoji 

5 0,20 

4 Neizvedeni zelo pomembni 
ukrepi 

 6-10 0,23 Kon = 0; ostalo 

nad 10  0,25 

5 Kritično stanje     
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3. Prednostni red ukrepanja 

   

Stopnja  
tveganja 

R 
 

 
Ukrepi 

 

 

1 
 stanje je dobro, tveganje je neznatno in brez nadaljnjega sprejemljivo: 

 posebni ukrepi ali aktivnosti niso potrebni 
 

Tveganje je 
sprejemljivo 

2 

 stanje ni idealno, obstojajo 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 pazljiv in trajen 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;  
 treba je določiti ukrepe, določiti roke in odgovorne ter sredstva za izvedbo 

 Tveganje ni 
sprejemljivo 

5 

 tveganje ni sprejemljivo, predpisi ali splošno priznane norme so pomembno kršene, neposredno so 
verjetne težke/usodne posledice: 

 potrebna je takojšnja prekinitev dela, takojšnja ustavitev ali takojšnje ukrepanje; takoj določiti 
odgovorne za ukrepanje in izvedbo 
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1. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 083-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: GLAVNI VZDRŽEVALEC VI 
 
Opis del in nalog: 
 

 upravljanje s strojnimi in drugimi napravami, 

 vodenje, nadziranje in organiziranje dela vzdrževalnih delavcev (pogodbenih, sezonskih in redno 
zaposlenih), 

 koordinacija del z izvajalci obrtniških in drugih del, 

 pravočasno obveščanje o potrebnih večjih popravilih, 

 izvajanje vseh del pri rednem vzdrževanju stavb, prostorov, opreme in naprav, 

 izvajanje vseh manipulativnih del (prevozi blaga in oseb),  

 zagotavljanje in izvajanje varnostnih ukrepov pri uporabi strojnih naprav in strojnega parka, 

 pravočasno obveščanje o potrebnih popravilih – pripravljanje kratkoročnih in dolgoročnih planov 
vzdrževalnih del in nakupa opreme,  

 vodenje evidence in arhiviranje dokumentacije iz svojega delovnega področja, 

 zbiranje ponudb za nabavo blaga in opreme ter oddajo storitev nižje vrednosti, 

 po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 
usposobljenostjo.  

 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- upravljanje s strojnimi in drugimi napravami, G 2 h - delo na višini 
- mehanske nevarnosti 
- vreznina, zdrs, padec, 

odrgnina 
- neugodno toplotno 

okolje 
- hrup  

- izvajanje vseh del pri rednem vzdrževanju stavb, 
prostorov, opreme in naprav, 

G 2 h  

- izvajanje vseh manipulativnih del (prevozi blaga in 
oseb),  

G 1 h  

- vodenje evidence in arhiviranje dokumentacije iz 
svojega delovnega področja, 

G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- raznovrstni vzdrževalni materiali 

Uporabljena delovna oprema 
- ročna mehanizirana orodja, lestev 
- telefon 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o pregledu delovne opreme 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah ekoloških pogojev dela 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah hrupa  36 da / ne 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  
- Dokazilo o usposobljenosti za upravljalca energetskih naprav Trajno da / ne 

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

- Potrebna osebna varovalna oprema Priloga  da / ne 
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2. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 083-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: GLAVNI VZDRŽEVALEC V 
 
Opis del in nalog: 
 
- izvajanje manjših popravil pri rednem vzdrževanju stavb, prostorov, opreme in naprav,  
- izvajanje drugih  vzdrževalnih del (beljenje, barvanje, čiščenje okolice idr.), 
- koordiniranje dela z izvajalci obrtniških in drugih del tekočega vzdrževanja, 
- pravočasno obveščanje o potrebnih večjih popravilih, 
- izvajanje vseh manipulativnih del (prevozi blaga in oseb),  
- redno (dnevno, tedensko, mesečno) preverjanje stanja prostorov, stavb in opreme, 
- nadziranje vzdrževanja zunanjih in notranjih prostorov in površin (čiščenje, vrtnarska dela, čiščenje snega), 
- organiziranje odvoza odpadnih materialov na ustrezno deponijo, 
- vodenje evidenc orodja, opreme in blaga s katerim razpolaga služba, 
- nabavljanja materiala za izvajanje manjših popravi, 
- izvajanje prevoza materiala in oseb, 
- nadomeščanje ekonoma in hišnika v času odsotnosti,  
- dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- izvajanje manjših popravil pri rednem vzdrževanju 
stavb, prostorov, opreme in naprav,  

G 2 h - delo na višini 
- mehanske nevarnosti 
- vreznina, zdrs, padec, 

odrgnina 
- neugodno toplotno 

okolje 
- hrup 

- izvajanje drugih  vzdrževalnih del (beljenje, 
barvanje, čiščenje okolice idr.), 

G 1 h  

- nadziranje vzdrževanja zunanjih in notranjih 
prostorov in površin (čiščenje, vrtnarska dela, 
čiščenje snega), 

G 2 h  

- izvajanje prevoza materiala in oseb, G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- raznovrstni vzdrževalni materiali 

Uporabljena delovna oprema 
- ročna mehanizirana orodja, lestev 
- telefon 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o pregledu delovne opreme 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah ekoloških pogojev dela 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah hrupa  36 da / ne 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  
- Dokazilo o usposobljenosti za upravljalca energetskih naprav Trajno da / ne 

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

- Potrebna osebna varovalna oprema Priloga  da / ne 
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3. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 083-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: EKONOM 
 
Opis del in nalog: 
 

 opravljanje vseh del ekonoma in hišnika,  

 nabavljanje blaga, opreme, potrošnega materiala, kurjave, materialov in drugo po naročilu služb, 

 prevoz poštnih pošiljk na vse lokacije zavoda in na zunanje lokacije, 

 zbiranje ponudb za nabavo blaga in opreme ter za oddajo storitev nižje vrednosti,  

 izvajanje vseh manipulativnih del (prevozi blaga in oseb),  

 izvajanje del za vozni park (registracija vozil, vzdrževanje vozil), 

 izvajanje vseh del pri vzdrževanju stavb, prostorov, opreme in naprav s ciljem zagotavljanja 
razpoložljivosti,  

 odpravljanje manjših napak in vzdrževalnih del (beljenje, barvanje, čiščenje, odvoz snega idr.),  

 organiziranje odvoza odpadnih materialov na ustrezno deponijo,  

 pomoč pri opravljanju s strojnimi in drugimi napravami (za delovno mesto na Ljubljanskem gradu),  

 po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 
usposobljenostjo.  

 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- nabavljanje blaga, opreme, potrošnega materiala, 
kurjave, materialov 

G 2 h - delo na višini 
- mehanske nevarnosti 
- neugodno toplotno 

okolje 
- hrup 

- prevoz poštnih pošiljk G 1 h  

- izvajanje vseh del pri vzdrževanju stavb, 
prostorov, opreme in naprav 

G 2 h  

- odpravljanje manjših napak in vzdrževalnih del 
(beljenje, barvanje, čiščenje, odvoz snega idr.),  

G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- raznovrstni vzdrževalni materiali 

Uporabljena delovna oprema 
- ročna mehanizirana orodja, lestev 
- telefon 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o pregledu delovne opreme 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah ekoloških pogojev dela 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah hrupa  36 da / ne 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  
- Dokazilo o usposobljenosti za upravljalca energetskih naprav Trajno da / ne 

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

- Potrebna osebna varovalna oprema Priloga  da / ne 
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4. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 083-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: HIŠNIK  
 
Opis del in nalog: 
 

 izvajanje hišniških del,  

 izvajanje vseh del pri vzdrževanju stavb, prostorov, opreme in naprav s ciljem zagotavljanja 
razpoložljivosti, 

 izvajanje prevoza materiala in oseb, 

 odpravljanje manjših napak in vzdrževalnih del (beljenje, barvanje, čiščenje idr.), nakup blaga in 
materialov, 

 vzdrževanje zunanjih in notranjih prostorov (pospravljanje, čiščenje, odvoz snega), 

 obveščanje o nujnih popravilih, 

 organiziranje odvoza odpadnih materialov na ustrezno deponijo, 

 po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 
usposobljenostjo.  

 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- izvajanje hišniških del G 2 h - delo na višini 
- mehanske nevarnosti 
- neugodno toplotno 

okolje 
- hrup 

- izvajanje prevoza materiala in oseb, G 1 h  

- izvajanje vseh del pri vzdrževanju stavb, 
prostorov, opreme in naprav 

G 2 h  

- vzdrževanje zunanjih in notranjih prostorov 
(pospravljanje, čiščenje, odvoz snega), 

G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- raznovrstni vzdrževalni materiali 

Uporabljena delovna oprema 
- ročna mehanizirana orodja, lestev 
- telefon 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o pregledu delovne opreme 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah ekoloških pogojev dela 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah hrupa  36 da / ne 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  
- Dokazilo o usposobljenosti za upravljalca energetskih naprav Trajno da / ne 

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

- Potrebna osebna varovalna oprema Priloga  da / ne 
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VERJETNA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU TDM 04 - DELAVCI VZDRŽEVANJA 
 
 

Relevantne nevarnosti in škodljivosti, ki so v delovnem okolju so označene s križcem (X). 

 
 

Št.tveganja: Tveganje/ Nevarnost:  

1 X Varnost in zdravje pri delu v sistemu vodenja podjetja 

2 X Mehanske nevarnosti 

3 X Elektrika 

4  Nevarne snovi 

5  Biogene nevarnosti 

6 X Toplotne razmere in prezračevanje 

7 X Požar in eksplozije 

8 X Temperatura dotika 

9 X Hrup in ultrazvok 

10  Vibracije 

11 X Razsvetljava 

12  Povečan/zmanjšan tlak 

13 X Fizične obremenitve 

14 X Psihične in senzorne obremenitve 

15 X Delo z računalnikom 

16 X Vzdrževanje, in higienske razmere 

17 X Usposabljanje 

18 X Organizacija prve pomoči 

19 X Sodelovanje zaposlenih 

20 X Promocija zdravja na delovnem mestu 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Kakovost varnosti in 
zdravja 

Neizvajanje usposabljanja 
iz VZD in VPP 

1 
Stalno usposabljanje in 
seznanjanje z nevarnostmi, ki so 
prisotne na delovnem mestu. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Zaposleni imajo 
opravljene zdravstvene 
preglede 

1 
Opravljati redne predhodne in 
periodične zdravstvene preglede. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga, 
(roke za opravljanje 
periodičnih zdravstvenih 
pregledov določi zdravnik 
MDPŠ) 

 

Osebna varovalna 
oprema (OVO) 

1 

Varovalna obleka 
Varovalna halja 
Varovalna bunda 
Pelerina 
Varovalni čevlji 
Varovalne rokavice 
Varovalna očala 
Glušniki 
Varovalni pas z opremo za 
privezovanje 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Zaposleni 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Mehanske 
nevarnosti 

Neustrezna delovna 
oprema 

2 
Periodično pregledovanje delovne 
opreme na tri leta 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Zaposleni 
- Strokovni delavec VZD 

Periodični pregledi na 3 
leta 

 

Mehanske 
nevarnosti 

Delo opravlja strokovno 
ne usposobljena oseba 

1 

Delo sme opravljati le strokovno 
usposobljena oseba, zdravstveno 
sposobna in ima veljavno dokazilo 
o usposobljenosti za varno delo. 

 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Zaposleni 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Poseganje v nevarna 
področja delovne opreme 
ali orodja v času 
nastavljanja orodja, 
popravil ali vzdrževalnih 
del 

2 

Poseganje dovoljeno le, ko je 
naprava izključena od pogonske 
energije in ni mogoč slučajni vklop. 
Zakleniti glavno stikalo 
Namestiti opozorilno tablo ne 
vklapljaj. 

- Zaposleni 
- Neposredni vodja 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Odstranitev varnostnih 
naprav 

2 

Prepovedano odstranjevati 
varnostne naprave oziroma jih 
narediti neučinkovite (končna 
stikala, varovalni okrovi ali mreže). 

- Zaposleni 
- Neposredni vodja 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Delo na višini 2 

Pri delu na višini uporabljati 
ustrezno pregledane in 
nepoškodovane lestve, ter 
varovalni pas z opremo za 
privezovanje. 
Največja dovoljena dolžina 
dvokrakih lestev (A) s katerih se 
lahko opravlja delo je 3 m. 
Pri večji vzdrževalnih delih na 
višini obvezna uporaba pomičnega 
odra, ki je stabilen in varen. 
Upoštevati navodila za varno delo 
na odru. 

- Zaposleni 
- Neposredni vodja 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Nevarnost padca ali zdrsa 
oseb 

2 
Redno čiščenje talnih površin 
Uporaba ne drseče obutve. 

- Vodja službe za inv. in 
tehnično  vzdrževanje 

- Strokovni delavec VZD 
- Zaposleni 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Mehanske 
nevarnosti 

Nevarnost stisnin, 
odreznin 

2 

Prepovedano poseganje v nevarna 
področja, ko delovna oprema 
obratuje. 
Upoštevajte opozorila na delovni 
opremi. 
Delo izvajati  v skladu z navodili za 
varno delo 
Obvezna uporaba pomagal. 

- Zaposleni 
- Neposredni vodja 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Poti za gibanje 2 
Poti za gibanje morajo biti stalno 
proste in ne drseče 

- Zaposleni 
- Neposredni vodja 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 

Stalna naloga 

 

Nevarne odprtine in jaški 2 

Ograditi z varnostno ograjo 
Osvetliti in namestiti opozorila 
Talne odprtine pokriti z trdnimi 
pokrovi 

- Zaposleni 
- Neposredni vodja 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Ostri robovi, nevarne ali 
strleči predmeti 

2 

Zaposlene seznaniti z nevarnimi 
mesti 
Nevarna mesta ustrezno 
zavarovati ter namestiti opozorila. 
 

- Zaposleni 
- Neposredni vodja 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Padec ali zrušitev 
elementov scene 

2 
Elemente scene zavarovati pred 
zrušitvijo in padcem. 

- Zaposleni 
- Vodja scenskih delavcev 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Nevarnost vreznin in 
odrgnin 

2 

Obvezna uporaba osebne 
varovalne opreme za varovanje 
rok. 
Uporaba ustreznih pomagal. 

- Zaposleni 
- Neposredni vodja 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Mehanske 
nevarnosti 

Nevarnost prometne 
nezgode 

1 

Skrbeti za tehnično brezhibnost 
vozila v skladu z zakoni. 
Upoštevanje CPP in vizualni 
pregled vozila pred uporabo. 
Prilagoditi vožnjo vremenskim 
razmeram, cestišču in 
psihofizičnim sposobnostim. 

- Voznik 
 

Stalna naloga  

Elektrika 

Neposreden dotik 
električnega toka. 

1 
Periodični pregled in meritve 
električnih instalacij na 4 leta in 
delovne opreme na 3 leta 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Vzdrževanje 
elektroinstalacij in 
napeljave na delovni 
opremi je pomanjkljivo 

2 
Redno vzdrževanje delovne 
opreme v skladu z navodili 
proizvajalca 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Nevarnost dotika 
električnega toka pri 
ugotavljanju napak na 
delovni opremi ali elektro 
instalaciji 

3 

Obvezna uporaba varovalnih 
rokavic in obutve za elektrikarje. - Zaposleni 

- Vodja službe za inv. 
vzdrževanje in obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Delo lahko upravlja le strokovno 
usposobljena oseba. 

Po ugotovitvi napake nadaljevati 
delo v brez napetostnem stanju 

Neustrezni ali 
poškodovani električni 
podaljški 

2 
Električne podaljške zavarovati 
pred mehanskimi poškodbami in 
vlago 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Elektrika 

Neustrezna lokalna 
razsvetljava pri 
vzdrževalnih delih na 
delovni opremi v vlažnih 
prostorih ali dobro 
prevodnih mestih 

2 

Obvezna uporaba razsvetljave na 
malo varnostno napetost 24 V. 
V vlažnih in dobro prevodnih 
mestih, prostorih se sme 
uporabljati prenosna razsvetljava 
na 24V in delovna oprema na 42V 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Toplotne razmere 

Izvedene meritve 
toplotnega ugodja 

1 
Opravljati periodične meritve 
mikroklime 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Strokovni delavec VZD  

Stalna naloga 

 

Občasno delo v 
neugodnih zunanjih  
klimatskih razmerah (dež, 
mraz, sneg, prepih) 

3 
Uporaba predpisane osebne 
varovalne opreme. 

- Zaposleni 
- Neposredni vodja 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Požar 

Neizvajanje preventivnih 
ukrepov varstva pred 
požarom, ki so določeni v 
Požarnem redu. 
Opravljanje vročih del. 
Nedostopnost do 
gasilnikov in hidrantov. 
Neredno servisiranje 
ročnih gasilnikov in 
tehnični pregled 
hidrantnega omrežja. 

2 

Izvajati zahtevane preventivne 
ukrepe varstva, ki so določeni v 
Požarnem redu. 
Pred opravljanjem vročih del 
organizirati požarno stražo 
(lotanje, varjenje, brušenje) 
Zagotoviti dostopnost do 
gasilnikov in hidrantov. 
Izvajati servisiranje ročnih 
gasilnikov na eno leto in kontrolni 
tehnični pregled hidrantnega 
omrežja na eno leto. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Strokovni delavec VPP  

Stalna naloga 

 

Temperatura dotika 
in opekline 

Nevarnost opeklin 1 Uporaba predpisane OVO 
- Zaposleni 
- Neposredni vodja 

Stalna naloga 
 

Hrup 
Občasno prekomeren 
hrup 

3 

Obvezni obdobni zdravstveni 
pregled. 
Uporaba predpisane opreme za 
varovanje sluha. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Strokovni delavec VPP  

Stalna naloga 

 

Razsvetljava 
Pomanjkljivo vzdrževanje 
svetlobnih teles. 

2 
Redno vzdrževanje svetlobnih 
teles. 

- Vodja službe za inv. 
vzdrževanje in obratovanje 

- Strokovni delavec VZD 
Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Fizične obremenitve 

Delo se opravlja stoje, v 
prisilni drži  3 Opravljati kratke odmore.  

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje 
Stalna naloga 

 

Ročno premeščanje 
bremen) 
 
 
Nepravilno dvigovanje 
bremena. 

4 

Predlagamo, da se čim več 
ročnega premeščanja bremen, 
nadomestiti z mehaniziranim 
načinom. 
Dvigovanje bremen (vzravnana 
hrbtenica, pokrčena kolena in dvig 
bremena čim bližje telesu). 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje  
Stalna naloga 

 

Psihične in senzorne 
obremenitve 

Delo preko rednega 
delovnega časa 

2 
Zagotoviti delavcem dnevni in 
tedenski počitek. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv. 

vzdrževanje in obratovanje  
Stalna naloga  

Delo z računalnikom 

Neizvajanje zahtev 
Pravilnika o varnosti in 
zdravju pri delu  s 
slikovnim zaslonom 

1 
Izvajanje zahtev pravilnika o 
varnosti in zdravja prid delu s 
slikovnim zaslonom 

- Zaposleni 
 

Stalna naloga 

 

Vzdrževanje 
Pomanjkljivo vzdrževanje 
delovnih prostorov 

2 

Srbeti za redno in strokovno 
vzdrževanje delovnih prostorov in 
za redno odstranjevanje odpadkov 
iz delovnih mest v zato namenjene 
kontejnerje za ločeno zbiranje 
odpadkov.. 

- Vodja službe za inv.in 
tehnično vzdrževanje 

- Vodja službe za splošne 
zadeve 

Stalna naloga  

Usposabljanje  
Usposabljanje iz VZD in 
VPP 

1 

Periodično zagotavljati 
usposabljanje iz varnosti in zdravja 
pri delu, (na 2 leti) in varstva pred 
požarom (na 2 leti) 

- Vodja službe za splošne 
zadeve  

- Strokovni delavec VZD 
- Zaposleni 

Stalna naloga   

Organizacija prve 
pomoči in reševanje 

Omarica za prvo pomoč 1 

Na vidnem mestu imeti omarico 
prve pomoči s predpisano vsebino 
(pravilnik) in jo stalno 
dopolnjevati. 

- Vodja službe za splošne 
zadeve  

- Strokovni delavec VZD 
- Zaposleni 

Stalna naloga   
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Sodelovanje 
zaposlenih 

Vzpostavljen sistem 
rednega sodelovanja 
zaposlenih z vodstvom 
glede vprašanj varnosti in 
zdravja pri delu 

1 
Stalno obveščanje in evidentiranja 
nevarnih stanj, podani predlogi za 
odpravo in odprava nevarnosti. 

- Vodja službe za inv.in 
tehnično vzdrževanje 

- Vodja službe za splošne 
zadeve  

- Strokovni delavec VZD 
- Zaposleni 

Stalna naloga  

Promocija zdravja na 
delovnem mestu 

Nezdrav način dela in 
življenja 

1 

Načrtovati promocijo zdravja na 
delovnem mestu z: 
- izboljšanjem organizacije dela in 

delovnega okolja, 
- spodbujanjem delavcev, da se 

udeležujejo zdravih dejavnosti, 
- omogočanjem izbire zdravega 

načina življenja in 
- spodbujanjem osebnostnega 

razvoja. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Strokovni delavec VZD 
- Izvajalec medicine dela 
-  

Stalna naloga  
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Nevarnost za nasilje 
tretjih oseb, ter 
nasilje, trpinčenje, 
nadlegovanje in 
psihosocialno 
tveganje na 
delovnem mestu 

Izpostavljenost nasilju 
tretjim osebam 
Slabi medsebojni odnosi 
Alkoholizem     

1 

Poskrbeti za tako ureditev 
delovnega mesta in opremo, ki 
tveganje za nasilje zmanjšata in ki 
omogočata dostop pomoči na 
ogroženo delovno mesto 
Po potrebi proučiti možnost 
sprejetja ukrepov za 
preprečevanje, odpravljanje in 
obvladovanje primerov nasilja, 
trpinčenja, nadlegovanja in drugih 
oblik psihosocialnega tveganja na 
delovnih mestih 
Izdelati interni akt za ugotavljanje 
prisotnosti alkohola in 
psihoaktivnih substanc 
Odstraniti z dela, delovnega mesta 
in iz delovnega procesa delavca, ki 
je delal ali je bil na delovnem 
mestu pod vplivom alkohola,….. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Strokovni delavec VZD 
- Izvajalec medicine dela 

Po potrebi - stalna naloga  
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Ocena tveganja 083-OT/11 

Zavod: FESTIVAL LJUBLJANA  

Naslov: TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 1 

Delovno mesto: Vzdrževanje  

 

1. Izračun tveganja / prednostni red ukrepanja: 

 

NEVARNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI 
 Ocenjeno 

tveganje 
Trajanje 

obremenitve 
Nepravilnosti Število 

ogroženih 
Ugodni 
pogoji 

Izračun 
tveganja 

Tveganje 

 Ro t Kon Kš Ku R Sprejemljivo Nesprejemljivo 

1. Varnost in zdravje v sistemu vodenja X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

2. Mehanske nevarnosti in škodljivosti X 2 7 0 0,2 0 1,95 X  

3. Elektrika X 3 8 0 0,2 0 3,20 X  

4. Nevarne in škodljive snovi          

5. Biogene nevarnosti          

6 Toplotne razmere in prezračevanje X 3 4 0 0,2 0 1,70 X  

7 Požar in eksplozije X 2 8 0 0,2 0 2,20 X  

8 Temperatura dotika X 1 2 0 0,2 0 0,45 X  

9 Hrup X 3 4 0 0,2 0 1,70 X  

10 Vibracije          

11 Razsvetljava X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

12 Fizične obremenitve X 4 4 0 0,2 0 2,20 X  

13 Psihične in senzorne obremenitve X 1 7 0 0,2 0 1,08 X  

14 Delo z računalnikom in ergonomija          

15 Vzdrževanje in higienske razmere X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

16 Usposabljanje in usposobljenost X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

17 Organizacija prve pomoči in reševanje X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

18 Sodelovanje zaposlenih X 1 8 0 0,2 0 1,20 X  

 
Iz ocene tveganja R0 za posamezne nevarnosti in škodljivosti je razvidno, da je tveganje za obravnavano tipično delovno mesto sprejemljivo. Potrebno je izvajati 
predlagane ukrepe za zmanjšanje tveganja.  
Ukrepi za zmanjšanje tveganja, odgovorne osebe in roki so predlagani pri oceni osnovnega tveganja R0 za posamezno nevarnost oziroma škodljivost. 



14 

Stopnjo tveganja za posamezni segment varnosti in zdravja izražamo s številom točk po oceni posameznega segmenta. Ugotovljeno stopnjo tveganja lahko uporabimo za 
določitev prednostnega reda ukrepov ali za vnaprejšnjo oceno učinkovitosti ukrepa, ki ga nameravamo uvesti. 
Pri izračunu tveganja upoštevamo: 
- tveganje Ro 
- število ogroženih Kš 
- očitne nepravilnosti Kon 
- posebno ugodni pogoji Ku 
 
 

Tveganje Ro T - trajanje obremenitve Kš - število ogroženih Kon - očitne nepravil. 

0 Ni nevarnosti uporabimo pri fizičnih, senzornih 
in podobnih obremenitvah, ne 
pri razsvetljavi, hrupu T=t/8h 

Št. Ogroženih Kš Kon = 3; kadar niso opravljene meritve, pregledi, 
poučevanja, zdravniški pregledi, ni OVS 1 Izvedeni vsi ukrepi 1 0 

2 Neizvedeni nepomembni 
ukrepi 

2 0,1 

3 0,15 

3 Neizvedeni pomembni 
ukrepi 

 4 0,18 Kon = - 0,5; posebno ugodni pogoji 

5 0,20 

4 Neizvedeni zelo pomembni 
ukrepi 

 6-10 0,23 Kon = 0; ostalo 

nad 10  0,25 

5 Kritično stanje     
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3. Prednostni red ukrepanja 

   

Stopnja  
tveganja 

R 
 

 
Ukrepi 

 

 

1 
 stanje je dobro, tveganje je neznatno in brez nadaljnjega sprejemljivo: 

 posebni ukrepi ali aktivnosti niso potrebni 
 

Tveganje je 
sprejemljivo 

2 

 stanje ni idealno, obstojajo 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 pazljiv in trajen 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;  
 treba je določiti ukrepe, določiti roke in odgovorne ter sredstva za izvedbo 

 Tveganje ni 
sprejemljivo 

5 

 tveganje ni sprejemljivo, predpisi ali splošno priznane norme so pomembno kršene, neposredno so 
verjetne težke/usodne posledice: 

 potrebna je takojšnja prekinitev dela, takojšnja ustavitev ali takojšnje ukrepanje; takoj določiti 
odgovorne za ukrepanje in izvedbo 
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TDM 05 2 

1. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 084-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: MOJSTER LUČI 
 
Opis del in nalog: 
- neposredna pomoč tehničnemu vodji,  
- načrtovanje tehnične izvedbe del ter priprava in uporaba scensko svetlobnih naprav, 
- izdelava načrta osvetlitve in izvedbe (uporabljena sredstva), 
- priprava potrebnih naprav in pripomočkov skladno z zahtevami, 
- izvedba postavitve scensko svetlobne opreme ter pripomočkov za izvedbo dogodka, 
- kontrola nad porabo scensko svetlobnih naprav in materiala, 
- programiranje, kontroliranje inteligentne nadzorno krmilne naprave, 
- samostojno vodenje prireditev, 
- sprejemanje in pregledovanje tehnološke dokumentacije, 
- izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh svetlobnih naprav, 
- skrb za lastno varnost ter varovanje zdravja in okolja, 
- dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- načrtovanje tehnične izvedbe del ter priprava in 
uporaba scensko svetlobnih naprav, 

G 2 h - delo na višini 
- neugodne klimatske 
razmere 

- mehanske nevarnosti  
- padec, zdrs, odrgnina, 
vreznina 

- nevarnosti pri transportu 
- nevarnost opeklin 
- nevarnost dotika z 
električnim tokom 

- izvedba postavitve scensko svetlobne opreme ter 
pripomočkov za izvedbo dogodka, 

G 1 h  

- programiranje, kontroliranje inteligentne 
nadzorno krmilne naprave, 

G 2 h  

- izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh svetlobnih 
naprav, 

G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- raznovrstni el. materiala 

Uporabljena delovna oprema : 
- oprema za svetlobo in ozvočenje 
- računalniška oprema 
- lestev 
- ročna meh. orodja in električni podaljški 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o pregledu delovne opreme 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah ekoloških pogojev dela 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah hrupa  36 da / ne 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  
- Dokazilo o usposobljenosti za upravljalca energetskih naprav Trajno da / ne 

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 24 da / ne 

- Navodila o varnem delu Trajno  da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

- Potrebna osebna varovalna oprema Priloga  da / ne 
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2. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 084-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: TONSKI MOJSTER 
 
Opis del in nalog: 
- neposredna pomoč tehničnemu vodji,  
- načrtovanje tehnične izvedbe del ter priprava in uporaba avdio naprav, 
- snemanje, oblikovanje in reproduciranje zvoka, 
- priprava potrebnih naprav in pripomočkov skladno z zahtevami, 
- postavitev avdio naprav ter pripomočkov za izvedbo dogodka, 
- kontrola nad porabo avdio naprav in materiala, 
- sodelovanje pri načrtovanju in svetovanju izbora ter postavitve avdio opreme, 
- priprava, upravljanje in izvajanje kontrole nad avdio napravami, 
- sprejem in pregledovanje tehnološke dokumentacije, 
- izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh avdio naprav, 
- skrb za lastno varnost ter varovanje zdravja in okolja, 
- dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom,  
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- načrtovanje tehnične izvedbe del ter priprava in 
uporaba avdio naprav, 

G 2 h - delo na višini 
- neugodne klimatske 
razmere 

- mehanske nevarnosti  
- padec, zdrs, odrgnina, 
vreznina 

- nevarnosti pri transportu 
- nevarnost opeklin 
- nevarnost dotika z 
električnim tokom 

- snemanje, oblikovanje in reproduciranje zvoka, G 1 h  

- priprava, upravljanje in izvajanje kontrole nad 
avdio napravami, 

G 2 h  

- izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh avdio 
naprav, 

G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- raznovrstni el. materiala 

Uporabljena delovna oprema : 
- oprema za zvok 
- računalniška oprema 
- lestev 
- ročna meh. orodja in električni podaljški 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o pregledu delovne opreme 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah ekoloških pogojev dela 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah hrupa  36 da / ne 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  
- Dokazilo o usposobljenosti za upravljalca energetskih naprav Trajno da / ne 

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 24 da / ne 

- Navodila o varnem delu Trajno  da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

- Potrebna osebna varovalna oprema Priloga  da / ne 
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2. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 084-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: OBLIKOVALEC ZVOKA IN VIDEO OPREME  
 
Opis del in nalog: 
 
1) Oblikovalec zvoka 
- neposredna pomoč tehničnemu vodji,  
- pripravljanje, upravljanje in kontroliranje avdio naprav, 
- snemanje, oblikovanje in reproduciranje zvoka, 
- izvajanje postavitev avdio naprav ter pripomočkov za izvedbo dogodkov, 
- pripravljanje potrebnih naprav in pripomočkov skladno z zahtevami in navodili, 
- izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh avdio naprav, 
- opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav, 
- dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 
2) Oblikovalec video opreme 
- neposredna pomoč tehničnemu vodji,  
- izvajanje video aplikacij na prireditvah,  
- zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi električnih naprav,  
- odpravljanje manjših napak ter osnovno vzdrževanje vseh video naprav,  
- pripravljanje, upravljanje in kontroliranje video naprav,  
- snemanje, oblikovanje in reproduciranje video slike,  
- pripravljanje potrebnih naprav in pripomočkov skladno z zahtevami,  
- izvajanje postavitev video naprav ter pripomočkov za izvedbo dogodkov,    
- opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav,  
- dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- načrtovanje tehnične izvedbe del ter priprava in 
uporaba avdio in video naprav, 

G 2 h - delo na višini 
- neugodne klimatske 

razmere 
- mehanske nevarnosti  
- padec, zdrs, 

odrgnina, vreznina 
- nevarnosti pri 

transportu 
- nevarnost opeklin 
- nevarnost dotika z 

električnim tokom 

- snemanje, oblikovanje in reproduciranje zvoka in 
slike 

G 1 h  

- priprava, upravljanje in izvajanje kontrole nad 
avdio in video napravami, 

G 2 h  

- izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh avdio in 
video naprav, 

G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- raznovrstni el. materiala 

Uporabljena delovna oprema : 
- oprema za zvok in video 
- računalniška oprema 
- lestev 
- ročna meh. orodja in električni podaljški 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o pregledu delovne opreme 36 da / ne 
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- Poročilo o meritvah ekoloških pogojev dela 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah hrupa  36 da / ne 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  
- Dokazilo o usposobljenosti za upravljalca energetskih naprav Trajno da / ne 

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 24 da / ne 

- Navodila o varnem delu Trajno  da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

- Potrebna osebna varovalna oprema Priloga  da / ne 
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3. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 084-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: TEHNIK OSVETLJAVE 
 
Opis del in nalog: 
- tehnična izvedba del ter priprava in uporaba scensko svetlobnih naprav, 
- sodelovanje pri izdelavi načrtov osvetlitve in izvedbe (uporabljena sredstva), 
- priprava potrebnih naprav in pripomočkov skladno z zahtevami, 
- izvedba postavitve scensko svetlobne opreme ter pripomočkov za izvedbo dogodka, 
- kontrola nad porabo scensko svetlobnih naprav in materiala, 
- programiranje, kontroliranje inteligentne nadzorno krmilne naprave, 
- samostojno vodenje prireditev, 
- sprejemanje in pregledovanje tehnološke dokumentacije, 
- izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh svetlobnih naprav, 
- skrb za lastno varnost ter varovanje zdravja in okolja, 
- dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- tehnična izvedba del ter priprava in uporaba 
scensko svetlobnih naprav, 

G 2 h - delo na višini 
- neugodne klimatske 

razmere 
- mehanske nevarnosti  
- padec, zdrs, 

odrgnina, vreznina 
- nevarnosti pri 

transportu 
- nevarnost opeklin 
- nevarnost dotika z 

električnim tokom 

- izvedba postavitve scensko svetlobne opreme ter 
pripomočkov za izvedbo dogodka, 

G 1 h  

- programiranje, kontroliranje inteligentne 
nadzorno krmilne naprave, 

G 2 h  

- izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh svetlobnih 
naprav, 

G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- raznovrstni el. materiala 

Uporabljena delovna oprema : 
- oprema za svetlobo 
- računalniška oprema 
- lestev 
- ročna meh. orodja in električni podaljški 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o pregledu delovne opreme 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah ekoloških pogojev dela 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah hrupa  36 da / ne 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  
- Dokazilo o usposobljenosti za upravljalca energetskih naprav Trajno da / ne 

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 24 da / ne 

- Navodila o varnem delu Trajno  da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

- Potrebna osebna varovalna oprema Priloga  da / ne 



TDM 05 7 

4. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 084-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: ZVOKOVNI TEHNIK 
 
Opis del in nalog: 
- tehnična izvedba del ter priprava in uporaba avdio naprav, 
- snemanje, oblikovanje in reproduciranje zvoka, 
- priprava potrebnih naprav in pripomočkov skladno z zahtevami, 
- postavitev avdio naprav ter pripomočkov za izvedbo dogodka, 
- kontrola nad porabo avdio naprav in materiala, 
- sodelovanje pri načrtovanju in svetovanju izbora ter postavitve avdio opreme, 
- priprava, upravljanje in izvajanje kontrole nad avdio napravami, 
- sprejem in pregledovanje tehnološke dokumentacije, 
- izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh avdio naprav, 
- skrb za lastno varnost ter varovanje zdravja in okolja, 
- dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom,  
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- tehnična izvedba del ter priprava in uporaba 
avdio naprav, 

G 2 h - delo na višini 
- neugodne klimatske 

razmere 
- mehanske nevarnosti  
- padec, zdrs, 

odrgnina, vreznina 
- nevarnosti pri 

transportu 
- nevarnost opeklin 
- nevarnost dotika z 

električnim tokom 

- postavitev avdio naprav ter pripomočkov za 
izvedbo dogodka, 

G 1 h  

- priprava, upravljanje in izvajanje kontrole nad 
avdio napravami, 

G 2 h  

- izvajanje osnovnega vzdrževanja vseh avdio 
naprav, 

G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- raznovrstni el. materiala 

Uporabljena delovna oprema : 
- oprema za zvok 
- računalniška oprema 
- lestev 
- ročna meh. orodja in električni podaljški 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o pregledu delovne opreme 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah ekoloških pogojev dela 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah hrupa  36 da / ne 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 96 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 48 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  
- Dokazilo o usposobljenosti za upravljalca energetskih naprav Trajno da / ne 

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 24 da / ne 

- Navodila o varnem delu Trajno  da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

- Potrebna osebna varovalna oprema Priloga  da / ne 
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VERJETNA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU TDM 05 - TEHNIČNI SODELAVCI 
 
 

Relevantne nevarnosti in škodljivosti, ki so v delovnem okolju so označene s križcem (X). 

 
 

Št.tveganja: Tveganje/ Nevarnost:  

1 X Varnost in zdravje pri delu v sistemu vodenja podjetja 

2 X Mehanske nevarnosti 

3 X Elektrika 

4  Nevarne snovi 

5  Biogene nevarnosti 

6 X Toplotne razmere in prezračevanje 

7 X Požar in eksplozije 

8 X Temperatura dotika 

9 X Hrup in ultrazvok 

10  Vibracije 

11 X Razsvetljava 

12  Povečan/zmanjšan tlak 

13 X Fizične obremenitve 

14 X Psihične in senzorne obremenitve 

15 X Delo z računalnikom 

16 X Vzdrževanje, in higienske razmere 

17 X Usposabljanje 

18 X Organizacija prve pomoči 

19 X Sodelovanje zaposlenih 

20 X Promocija zdravja na delovnem mestu 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Kakovost varnosti in 
zdravja 

Neizvajanje usposabljanja 
iz VZD in VPP 

1 
Stalno usposabljanje in 
seznanjanje z nevarnostmi, ki so 
prisotne na delovnem mestu. 

- Vodja službe za tehnično 
izvedbo 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Zaposleni imajo 
opravljene zdravstvene 
preglede 

1 
Opravljati redne predhodne in 
periodične zdravstvene preglede. 

- Direktor  
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
Pooblaščeni zdravnik 
MDPŠ 

- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga, 
(roke za opravljanje 
periodičnih zdravstvenih 
pregledov določi zdravnik 
MDPŠ) 

 

Osebna varovalna 
oprema (OVO) 

1 

Varovalna halja 
Varovalna bunda 
Pelerina 
Varovalni čevlji 
Varovalne rokavice 
Varovalna očala 
Glušniki 
Varovalni pas z opremo za 
privezovanje 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
- Direktor zavoda 
- Strokovni delavec VZD  

Stalna naloga 

 

Mehanske 
nevarnosti 

Delo na višini 2 

Pri delu na višini uporabljati 
ustrezno pregledane in 
nepoškodovane lestve, ter 
varovalni pas z opremo za 
privezovanje. 
Največja dovoljena dolžina 
dvokrakih lestev (A) s katerih se 
lahko opravlja delo je 3 m. 
Pri višji višini obvezna uporaba 
pomičnega odra, ki je stabilen in 
varen. Upoštevati navodila za 
varno delo na odru. 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Mehanske 
nevarnosti 

Nevarnost padca ali zdrsa 
oseb 

2 
Redno čiščenje talnih površin 
Uporaba nedrseče obutve. 

- Vodja službe za inv. in 
tehnično  vzdrževanje 

- Vodja službe za tehnično 
izvedbo 

- Strokovni delavec VZD 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Poti za gibanje 2 
Poti za gibanje morajo biti stalno 
proste in ne drseče 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

 

 

Nevarne odprtine in jaški 2 

Ograditi z varnostno ograjo 
Osvetliti in namestiti opozorila 
Talne odprtine pokriti z trdnimi 
pokrovi 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Ostri robovi, nevarne ali 
strleči predmeti 

2 

Zaposlene seznaniti z nevarnimi 
mesti 
Nevarna mesta ustrezno 
zavarovati ter namestiti opozorila. 
 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

 

 

Nevarnost vreznin in 
odrgnin 

2 

Obvezna uporaba osebne 
varovalne opreme za varovanje 
rok. 
Uporaba ustreznih pomagal. 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Nevarnost prometne 
nezgode 

1 

Skrbeti za tehnično brezhibnost 
vozila v skladu z zakoni. 
Upoštevanje CPP in vizualni 
pregled vozila pred uporabo. 
Prilagoditi vožnjo vremenskim 
razmeram, cestišču in 
psihofizičnim sposobnostim. 

- Voznik 
 

Stalna naloga  

Elektrika 

Neposreden dotik 
električnega toka. 

1 
Periodični pregled in meritve 
električnih instalacij na 4 leta  

- Vodja službe za inv. in 
tehnično vzdrževanje 

- Strokovni delavec VZD 
Stalna naloga 

 

Vzdrževanje 
elektroinstalacij in 
napeljave na delovni 
opremi je pomanjkljivo 

2 
Redno vzdrževanje delovne 
opreme v skladu z navodili 
proizvajalca 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Nevarnost dotika 
električnega toka pri 
ugotavljanju napak na 
delovni opremi ali elektro 
instalaciji 

3 

Obvezna uporaba varovalnih 
rokavic in obutve za elektrikarje. 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Delo lahko upravlja le strokovno 
usposobljena oseba. 

Po ugotovitvi napake nadaljevati 
delo v brez napetostnem stanju 

Neustrezni ali 
poškodovani električni 
podaljški 

2 
Električne podaljške zavarovati 
pred mehanskimi poškodbami in 
vlago 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Toplotne razmere 
Izvedene meritve 
toplotnega ugodja 

1 
Opravljati periodične meritve 
mikroklime 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Občasno delo v 
neugodnih zunanjih  
klimatskih razmerah (dež, 
mraz, sneg, prepih) 

3 
Uporaba predpisane osebne 
varovalne opreme. 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Požar 

Neizvajanje preventivnih 
ukrepov varstva pred 
požarom, ki so določeni v 
Požarnem redu. 
Opravljanje vročih del. 
Nedostopnost do 
gasilnikov in hidrantov. 
Neredno servisiranje 
ročnih gasilnikov in 
tehnični pregled 
hidrantnega omrežja. 

2 

Izvajati zahtevane preventivne 
ukrepe varstva, ki so določeni v 
Požarnem redu. 
Pred opravljanjem vročih del 
organizirati požarno stražo 
(lotanje, varjenje, brušenje) 
Zagotoviti dostopnost do 
gasilnikov in hidrantov. 
Izvajati servisiranje ročnih 
gasilnikov na eno leto in kontrolni 
tehnični pregled hidrantnega 
omrežja na eno leto. 

- Zaposleni 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
- Strokovni delavec VVP  
 

Stalna naloga 

 

Temperatura dotika 
in opekline 

Nevarnost opeklin 1 Uporaba predpisane OVO - Zaposleni Stalna naloga 
 

Hrup 
Občasno prekomeren 
hrup na prireditvah 

3 

Obvezni obdobni zdravstveni 
pregled. 
Uporaba predpisane opreme za 
varovanje sluha. 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
Stalna naloga 

 

Razsvetljava 
Pomanjkljivo vzdrževanje 
svetlobnih teles. 

2 
Redno vzdrževanje svetlobnih 
teles. 

- Vodja službe za inv.in 
tehnično vzdrževanje 

- Strokovni delavec VZD 
Stalna naloga 

 

Fizične obremenitve 
Delo se opravlja stoje, v 
prisilni drži  3 Opravljati kratke odmore.  

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Ročno premeščanje 
bremen) 
 
 
Nepravilno dvigovanje 
bremena. 

3 

Predlagamo, da se čim več 
ročnega premeščanja bremen, 
nadomestiti z mehaniziranim 
načinom. 
Dvigovanje bremen (vzravnana 
hrbtenica, pokrčena kolena in dvig 
bremena čim bližje telesu). 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
Stalna naloga 

 

Psihične in senzorne 
obremenitve 

Delo preko rednega 
delovnega časa 

2 
Zagotoviti delavcem dnevni in 
tedenski počitek. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
Stalna naloga Se izvaja 

Delo z računalnikom 

Neizvajanje zahtev 
Pravilnika o varnosti in 
zdravju pri delu  s 
slikovnim zaslonom 

2 
Izvajanje zahtev pravilnika o 
varnosti in zdravja prid delu s 
slikovnim zaslonom 

- Zaposleni Stalna naloga 

 

Vzdrževanje 
Pomanjkljivo vzdrževanje 
delovnih prostorov 

1 

Srbeti za redno in strokovno 
vzdrževanje delovnih prostorov in 
za redno odstranjevanje odpadkov 
iz delovnih mest v zato namenjene 
kontejnerje za ločeno zbiranje 
odpadkov.. 

- Vodja službe za inv.in 
tehnično vzdrževanje 

- Vodja službe za kadrovske 
in splošne zadeve 

Stalna naloga  

Usposabljanje  
Usposabljanje iz VZD in 
VPP 

1 

Periodično zagotavljati 
usposabljanje iz varnosti in zdravja 
pri delu, (na 2 leti) in varstva pred 
požarom (na 2 leti) 

- Vodja službe za kadrovske 
in splošne zadeve  

- Strokovni delavec VZD 
- Zaposleni 

Stalna naloga   

Organizacija prve 
pomoči in reševanje 

Omarica za prvo pomoč 1 

Na vidnem mestu imeti omarico 
prve pomoči s predpisano vsebino 
(pravilnik) in jo stalno 
dopolnjevati. 

- Vodja službe za kadrovske 
in splošne zadeve  

- Strokovni delavec VZD 
- Zaposleni 

Stalna naloga   

Sodelovanje 
zaposlenih 

Vzpostavljen sistem 
rednega sodelovanja 
zaposlenih z vodstvom 
glede vprašanj varnosti in 
zdravja pri delu 

1 
Stalno obveščanje in evidentiranja 
nevarnih stanj, podani predlogi za 
odpravo in odprava nevarnosti. 

- Vodja službe za inv.in 
tehnično vzdrževanje 

- Vodja službe za kadrovske 
in splošne zadeve  

- Strokovni delavec VZD 
- Zaposleni 

Stalna naloga  



 

11 

Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Promocija zdravja na 
delovnem mestu 

Nezdrav način dela in 
življenja 

1 

Načrtovati promocijo zdravja na 
delovnem mestu z: 
- izboljšanjem organizacije dela in 

delovnega okolja, 
- spodbujanjem delavcev, da se 

udeležujejo zdravih dejavnosti, 
- omogočanjem izbire zdravega 

načina življenja in 
- spodbujanjem osebnostnega 

razvoja. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Strokovni delavec VZD 
- Izvajalec medicine dela 
-  

Stalna naloga  

Nevarnost za nasilje 
tretjih oseb, ter 
nasilje, trpinčenje, 
nadlegovanje in 
psihosocialno 
tveganje na 
delovnem mestu 

Izpostavljenost nasilju 
tretjim osebam 
Slabi medsebojni odnosi 
Alkoholizem     

1 

Poskrbeti za tako ureditev 
delovnega mesta in opremo, ki 
tveganje za nasilje zmanjšata in ki 
omogočata dostop pomoči na 
ogroženo delovno mesto 
Po potrebi proučiti možnost 
sprejetja ukrepov za 
preprečevanje, odpravljanje in 
obvladovanje primerov nasilja, 
trpinčenja, nadlegovanja in drugih 
oblik psihosocialnega tveganja na 
delovnih mestih 
Izdelati interni akt za ugotavljanje 
prisotnosti alkohola in 
psihoaktivnih substanc 
Odstraniti z dela, delovnega mesta 
in iz delovnega procesa delavca, ki 
je delal ali je bil na delovnem 
mestu pod vplivom alkohola,….. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Strokovni delavec VZD 
- Izvajalec medicine dela 

Po potrebi - stalna naloga  
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Ocena tveganja 084-OT/11 
Zavod: FESTIVAL LJUBLJANA  

Naslov: TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 1 

Delovno mesto: Tehnični sodelavci 

 

1. Izračun tveganja / prednostni red ukrepanja: 

 

NEVARNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI 
 Ocenjeno 

tveganje 
Trajanje 

obremenitve 
Nepravilnosti Število 

ogroženih 
Ugodni 
pogoji 

Izračun 
tveganja 

Tveganje 

 Ro t Kon Kš Ku R Sprejemljivo Nesprejemljivo 

1. Varnost in zdravje v sistemu vodenja X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

2. Mehanske nevarnosti in škodljivosti X 2 7 0 0,15 0 1,90 X  

3. Elektrika X 3 7 0 0,15 0 2,78 X  

4. Nevarne in škodljive snovi          

5. Biogene nevarnosti          

6. Toplotne razmere in prezračevanje X 3 4 0 0,15  1,65 X  

7. Požar in eksplozije X 2 8 0 0,15 0 2,15 X  

8. Temperatura dotika X 3 4 0 0,15 0 1,65 X  

9. Hrup X 3 4 0 0,15 0 1,65 X  

10. Vibracije          

11. Razsvetljava X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

12. Fizične obremenitve X 3 6 0 0,15 0 2,40 X  

13. Psihične in senzorne obremenitve X 2 6 0 0,15 0 1,65 X  

14. Delo z računalnikom in ergonomija X 2 4 0 0,15 0 1,15 X  

15. Vzdrževanje in higienske razmere X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

16. Usposabljanje in usposobljenost X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

17. Organizacija prve pomoči in reševanje X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

18. Sodelovanje zaposlenih X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

 
Iz ocene tveganja R0 za posamezne nevarnosti in škodljivosti je razvidno, da je tveganje za obravnavano tipično delovno mesto sprejemljivo. Potrebno je izvajati 
predlagane ukrepe za zmanjšanje tveganja  
Ukrepi za zmanjšanje tveganja, odgovorne osebe in roki so predlagani pri oceni osnovnega tveganja R0 za posamezno nevarnost oziroma škodljivost. 
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Stopnjo tveganja za posamezni segment varnosti in zdravja izražamo s številom točk po oceni posameznega segmenta. Ugotovljeno stopnjo tveganja lahko uporabimo za 
določitev prednostnega reda ukrepov ali za vnaprejšnjo oceno učinkovitosti ukrepa, ki ga nameravamo uvesti. 
Pri izračunu tveganja upoštevamo: 
- tveganje Ro 
- število ogroženih Kš 
- očitne nepravilnosti Kon 
- posebno ugodni pogoji Ku 
 
 

Tveganje Ro T - trajanje obremenitve Kš - število ogroženih Kon - očitne nepravil. 

0 Ni nevarnosti uporabimo pri fizičnih, senzornih 
in podobnih obremenitvah, ne 
pri razsvetljavi, hrupu T=t/8h 

Št. Ogroženih Kš Kon = 3; kadar niso opravljene meritve, pregledi, 
poučevanja, zdravniški pregledi, ni OVS 1 Izvedeni vsi ukrepi 1 0 

2 Neizvedeni nepomembni 
ukrepi 

2 0,1 

3 0,15 

3 Neizvedeni pomembni 
ukrepi 

 4 0,18 Kon = - 0,5; posebno ugodni pogoji 

5 0,20 

4 Neizvedeni zelo pomembni 
ukrepi 

 6-10 0,23 Kon = 0; ostalo 

nad 10  0,25 

5 Kritično stanje     
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3. Prednostni red ukrepanja 

   

Stopnja  
tveganja 

R 
 

 
Ukrepi 

 

 

1 
 stanje je dobro, tveganje je neznatno in brez nadaljnjega sprejemljivo: 

 posebni ukrepi ali aktivnosti niso potrebni 
 

Tveganje je 
sprejemljivo 

2 

 stanje ni idealno, obstojajo 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 pazljiv in trajen 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;  
 treba je določiti ukrepe, določiti roke in odgovorne ter sredstva za izvedbo 

 Tveganje ni 
sprejemljivo 

5 

 tveganje ni sprejemljivo, predpisi ali splošno priznane norme so pomembno kršene, neposredno so 
verjetne težke/usodne posledice: 

 potrebna je takojšnja prekinitev dela, takojšnja ustavitev ali takojšnje ukrepanje; takoj določiti 
odgovorne za ukrepanje in izvedbo 

 
 



FESTIVAL LJUBLJANA 

Trg francoske revolucije 1 

1000 Ljubljana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OCENA TVEGANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delovno mesto: TDM 06 - Odrsko scenski delavci 
Številka dokumenta: 085-OT/11 



TDM 06 2 

1. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 085-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: ODRSKI MOJSTER 
 
Opis del in nalog: 
- postavljanje scenske in druge opreme na prizorišču,  
- pospravljanje scenske in druge opreme na prizorišču, 
- organiziranje in razporejanje dela odrsko scenskih delavcev,  
- pravilno skladiščenje imetja,  
- skladiščenje vseh scenskih elementov in njihovo redno vzdrževanje (stoli, pulti..), 
- izvajanje prevoza blaga in opreme,  
- sodelovanje in komuniciranje z uporabnikom oz. naročnikom,  
- razkladanje, nakladanje scenske in druge opreme,  
- opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav,    
- dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- postavljanje in pospravljanje scenske in druge 
opreme na prizorišču, 

G 2 h - delo na višini 
- neugodne klimatske 

razmere 
- dvigovanje in 

prenašanje bremen 
- mehanske nevarnosti  
- padec, zdrs, 

odrgnina, vreznina 
- nevarnosti pri 

transportu 
- nevarnost opeklin 
- nevarnost dotika z 

električnim tokom 

- skladiščenje vseh scenskih elementov in njihovo 
redno vzdrževanje (stoli, pulti..), 

G 1 h  

- razkladanje, nakladanje scenske in druge opreme,  G 2 h  

- opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav,    G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- raznovrstni el. materiala 
- oprema za prireditve in predstave 
 

Uporabljena delovna oprema : 
- lestev 
- ročna meh. orodja in električni podaljški 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o pregledu delovne opreme 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah ekoloških pogojev dela 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah hrupa  36 da / ne 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 60 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 60 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  
- Dokazilo o usposobljenosti za upravljalca energetskih naprav Trajno da / ne 

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 24 da / ne 

- Navodila o varnem delu Trajno  da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

- Potrebna osebna varovalna oprema Priloga  da / ne 

 



TDM 06 3 

2. Splošni podatki o delovnem mestu:  

 

Delovno mesto: 
 

Delavec: Šifra: 085-AŽ/OT-11 
 

Datum: 20.09.2011 

 
Naziv delovnega mesta: SCENSKI DELAVEC 
 
Opis del in nalog: 
 
- postavljanje scenske in druge opreme na prizorišču, 
- izvajanje prevoza blaga in opreme,  
- razkladanje, nakladanje scenske in druge opreme,  
- pospravljanje scenske in druge opreme po sezoni in priprava pred pričetkom prireditev, 
- opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav,  
- dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, 
- po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno 

usposobljenostjo.  
 

Opravila: Opravilo Trajanje Opombe 

- postavljanje in pospravljanje scenske in druge 
opreme na prizorišču, 

G 2 h - delo na višini 
- neugodne klimatske 

razmere 
- dvigovanje in 

prenašanje bremen 
- mehanske nevarnosti  
- padec, zdrs, 

odrgnina, vreznina 
- nevarnosti pri 

transportu 
- nevarnost opeklin 
- nevarnost dotika z 

električnim tokom 

- skladiščenje vseh scenskih elementov in njihovo 
redno vzdrževanje (stoli, pulti..), 

G 1 h  

- razkladanje, nakladanje scenske in druge opreme,  G 2 h  

- opravljanje vzdrževalnih del opreme in naprav,    G 2 h 

- skrb za varno delovno okolje D 0,5 h 

- malica M 0,5 h 

Oznake : G - glavno opravilo     D - dodatno opravilo     M - malica 

Uporabljene snovi/ materiali: 
- raznovrstni el. materiala 
- oprema za prireditve in predstave 
 

Uporabljena delovna oprema : 
- lestev 
- ročna meh. orodja in električni podaljški 
- osebni avtomobil 

Periodični pregledi in meritve Roki/v mesecih: Veljavnost 

- Poročilo o pregledu delovne opreme 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah ekoloških pogojev dela 36 da / ne 

- Poročilo o meritvah hrupa  36 da / ne 

- Poročilo o meritvah elektroinštalacij 60 da / ne 

- Pregledi in preizkusi sredstev za delo glede na zahteve 
požarnega reda 

12 da / ne 

- Meritve ozemljitvene upornosti strelovodne inštalacije 60 da / ne 

Dokazila o usposobljenosti in zdravstveni sposobnosti delavca  
- Dokazilo o usposobljenosti za upravljalca energetskih naprav Trajno da / ne 

- Predhodni in obdobni zdravstveni pregled 24 da / ne 

- Navodila o varnem delu Trajno  da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 24 da / ne 

- Dokazilo usposobljenosti varstva pred požarom 36 da / ne 

- Potrebna osebna varovalna oprema Priloga  da / ne 
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VERJETNA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU TDM 06 - Odrsko scenski delavci 
 
 

Relevantne nevarnosti in škodljivosti, ki so v delovnem okolju so označene s križcem (X). 

 
 

Št.tveganja: Tveganje/ Nevarnost:  

1 X Varnost in zdravje pri delu v sistemu vodenja podjetja 

2 X Mehanske nevarnosti 

3 X Elektrika 

4  Nevarne snovi 

5  Biogene nevarnosti 

6 X Toplotne razmere in prezračevanje 

7 X Požar in eksplozije 

8 X Temperatura dotika 

9 X Hrup in ultrazvok 

10  Vibracije 

11 X Razsvetljava 

12  Povečan/zmanjšan tlak 

13 X Fizične obremenitve 

14 X Psihične in senzorne obremenitve 

15 X Delo z računalnikom 

16 X Vzdrževanje, in higienske razmere 

17 X Usposabljanje 

18 X Organizacija prve pomoči 

19 X Sodelovanje zaposlenih 

20 X Promocija zdravja na delovnem mestu 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Kakovost varnosti in 
zdravja 

Neizvajanje usposabljanja 
iz VZD in VPP 

1 
Stalno usposabljanje in 
seznanjanje z nevarnostmi, ki so 
prisotne na delovnem mestu. 

- Vodja službe za tehnično 
izvedbo 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Zaposleni imajo 
opravljene zdravstvene 
preglede 

1 
Opravljati redne predhodne in 
periodične zdravstvene preglede. 

- Direktor  
- Vodja službe za splošne 

zadeve Pooblaščeni 
zdravnik MDPŠ 

- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga, 
(roke za opravljanje 
periodičnih zdravstvenih 
pregledov določi zdravnik 
MDPŠ) 

 

Osebna varovalna 
oprema (OVO) 

1 

Varovalna halja 
Varovalna bunda 
Pelerina 
Varovalni čevlji 
Varovalne rokavice 
Varovalna očala 
Glušniki 
Varovalni pas z opremo za 
privezovanje 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
- Direktor zavoda 
- Strokovni delavec VZD  

Stalna naloga 

 

Delo opravljajo 
neustrezno usposobljeni 
delavci 

2 

Delo lahko upravljajo samo 
strokovno usposobljeni ter izurjeni 
delavci in so zdravstveno sposobni 
za opravljanje del. 

- Vodja službe za inv.in 
tehnično vzdrževanje 

- Vodja službe za splošne 
zadeve 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Mehanske 
nevarnosti 

Delo na višini 3 

Pri delu na višini uporabljati 
ustrezno pregledane in 
nepoškodovane lestve, ter 
varovalni pas z opremo za 
privezovanje. 
Največja dovoljena dolžina 
dvokrakih lestev (A) s katerih se 
lahko opravlja delo je 3 m. 
Pri višji višini obvezna uporaba 
pomičnega odra, ki je stabilen in 
varen. Upoštevati navodila za 
varno delo na odru. 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- V Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Mehanske 
nevarnosti 

Nevarnost padca ali zdrsa 
oseb 

2 
Redno čiščenje talnih površin 
Uporaba ne drseče obutve. 

- Vodja službe za inv. in 
tehnično  vzdrževanje 

- Vodja službe za tehnično 
izvedbo 

- Strokovni delavec VZD 
- Zaposleni 

Stalna naloga 

 

Poti za gibanje 2 
Poti za gibanje morajo biti stalno 
proste in ne drseče 

- Zaposleni 
- V Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

 

 

Nevarne odprtine in jaški 2 

Ograditi z varnostno ograjo 
Osvetliti in namestiti opozorila 
Talne odprtine pokriti z trdnimi 
pokrovi 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- V Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Ostri robovi, nevarne ali 
strleči predmeti 

2 

Zaposlene seznaniti z nevarnimi 
mesti 
Nevarna mesta ustrezno 
zavarovati ter namestiti opozorila. 
 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- V Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Nevarnost vreznin in 
odrgnin 

2 

Obvezna uporaba osebne 
varovalne opreme za varovanje 
rok. 
Uporaba ustreznih pomagal. 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- V Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Nevarnost prometne 
nezgode 

2 

Skrbeti za tehnično brezhibnost 
vozila v skladu z zakoni. 
Upoštevanje CPP in vizualni 
pregled vozila pred uporabo. 
Prilagoditi vožnjo vremenskim 
razmeram, cestišču in 
psihofizičnim sposobnostim. 

- Voznik 
 

Stalna naloga  

Elektrika 

Neposreden dotik 
električnega toka. 

3 
Periodični pregled in meritve 
električnih instalacij na 4 leta  

- V Vodja službe za inv. in 
tehnično vzdrževanje 

- Strokovni delavec VZD 
Stalna naloga 

 

Vzdrževanje električnih 
instalacij in napeljave na 
delovni opremi je 
pomanjkljivo 

2 
Redno vzdrževanje delovne 
opreme v skladu z navodili 
proizvajalca 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- V Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Neustrezni ali 
poškodovani električni 
podaljški 

2 
Električne podaljške zavarovati 
pred mehanskimi poškodbami in 
vlago 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- V Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Neustrezna lokalna 
razsvetljava pri 
vzdrževalnih delih na 
delovni opremi v vlažnih 
prostorih ali dobro 
prevodnih mestih 

2 

Obvezna uporaba razsvetljave na 
malo varnostno napetost 24 V. 
V vlažnih in dobro prevodnih 
mestih, prostorih se sme 
uporabljati prenosna razsvetljava 
na 24V in delovna oprema na 42V 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- V Vodja službe za inv. in 

tehnično  vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Toplotne razmere 

Izvedene meritve 
toplotnega ugodja 

1 
Opravljati periodične meritve 
mikroklime 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Občasno delo v 
neugodnih zunanjih  
klimatskih razmerah (dež, 
mraz, sneg, prepih) 

3 
Uporaba predpisane osebne 
varovalne opreme. 

- Zaposleni 
- Vodja službe za tehnično 

izvedbo 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
- Strokovni delavec VZD 

Stalna naloga 

 

Požar 

Neizvajanje preventivnih 
ukrepov varstva pred 
požarom, ki so določeni v 
Požarnem redu. 
Opravljanje vročih del. 
Nedostopnost do 
gasilnikov in hidrantov. 
Neredno servisiranje 
ročnih gasilnikov in 
tehnični pregled 
hidrantnega omrežja. 

2 

Izvajati zahtevane preventivne 
ukrepe varstva, ki so določeni v 
Požarnem redu. 
Pred opravljanjem vročih del 
organizirati požarno stražo 
(lotanje, varjenje, brušenje) 
Zagotoviti dostopnost do 
gasilnikov in hidrantov. 
Izvajati servisiranje ročnih 
gasilnikov na eno leto in kontrolni 
tehnični pregled hidrantnega 
omrežja na eno leto. 

- Zaposleni 
- Vodja službe za splošne 

zadeve 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
- Strokovni delavec VVP  
 

Stalna naloga 

 

Temperatura dotika 
in opekline 

Nevarnost opeklin 1 Uporaba predpisane OVO - Zaposleni Stalna naloga 
 

Hrup 
Občasno prekomeren 
hrup na prireditvah 

3 

Obvezni obdobni zdravstveni 
pregled. 
Uporaba predpisane opreme za 
varovanje sluha. 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
Stalna naloga 

 

Razsvetljava 
Pomanjkljivo vzdrževanje 
svetlobnih teles. 

2 
Redno vzdrževanje svetlobnih 
teles. 

- Vodja službe za inv.in 
tehnično vzdrževanje 

- Strokovni delavec VZD 
Stalna naloga 

 

Fizične obremenitve 
Delo se opravlja stoje, v 
prisilni drži  3 Opravljati kratke odmore.  

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
Stalna naloga 
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Ročno premeščanje 
bremen) 
 
 
Nepravilno dvigovanje 
bremena. 

3 

Predlagamo, da se čim več 
ročnega premeščanja bremen, 
nadomestiti z mehaniziranim 
načinom. 
Dvigovanje bremen (vzravnana 
hrbtenica, pokrčena kolena in dvig 
bremena čim bližje telesu). 

- Zaposleni 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
Stalna naloga 

 

Psihične in senzorne 
obremenitve 

Delo preko rednega 
delovnega časa 

2 
Zagotoviti delavcem dnevni in 
tedenski počitek. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za inv.in 

tehnično vzdrževanje 
Stalna naloga  

Vzdrževanje 
Pomanjkljivo vzdrževanje 
delovnih prostorov 

2 

Srbeti za redno in strokovno 
vzdrževanje delovnih prostorov in 
za redno odstranjevanje odpadkov 
iz delovnih mest v zato namenjene 
kontejnerje za ločeno zbiranje 
odpadkov.. 

- Vodja službe za inv.in 
tehnično vzdrževanje 

- Vodja službe za splošne 
zadeve 

Stalna naloga  

Usposabljanje  
Usposabljanje iz VZD in 
VPP 

1 

Periodično zagotavljati 
usposabljanje iz varnosti in zdravja 
pri delu, (na 2 leti) in varstva pred 
požarom (na 2 leti) 

- Vodja službe za splošne 
zadeve  

- Strokovni delavec VZD 
- Zaposleni 

Stalna naloga   

Organizacija prve 
pomoči in reševanje 

Omarica za prvo pomoč 1 

Na vidnem mestu imeti omarico 
prve pomoči s predpisano vsebino 
(pravilnik) in jo stalno 
dopolnjevati. 

- Vodja službe za splošne 
zadeve  

- Strokovni delavec VZD 
- Zaposleni 

Stalna naloga   

Sodelovanje 
zaposlenih 

Vzpostavljen sistem 
rednega sodelovanja 
zaposlenih z vodstvom 
glede vprašanj varnosti in 
zdravja pri delu 

1 
Stalno obveščanje in evidentiranja 
nevarnih stanj, podani predlogi za 
odpravo in odprava nevarnosti. 

- Vodja službe za inv.in 
tehnično vzdrževanje 

- Vodja službe za splošne 
zadeve  

- Strokovni delavec VZD 
- Zaposleni 

Stalna naloga  
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Nevarnosti Vzroki nevarnosti 
Ocena 

tveganja 
Varnostni ukrepi Odgovorna oseba Rok izvedbe Urejeno 

Promocija zdravja na 
delovnem mestu 

Nezdrav način dela in 
življenja 

1 

Načrtovati promocijo zdravja na 
delovnem mestu z: 
- izboljšanjem organizacije dela in 

delovnega okolja, 
- spodbujanjem delavcev, da se 

udeležujejo zdravih dejavnosti, 
- omogočanjem izbire zdravega 

načina življenja in 
- spodbujanjem osebnostnega 

razvoja. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Strokovni delavec VZD 
- Izvajalec medicine dela 
-  

Stalna naloga  

Nevarnost za nasilje 
tretjih oseb, ter 
nasilje, trpinčenje, 
nadlegovanje in 
psihosocialno 
tveganje na 
delovnem mestu 

Izpostavljenost nasilju 
tretjim osebam 
Slabi medsebojni odnosi 
Alkoholizem     

1 

Poskrbeti za tako ureditev 
delovnega mesta in opremo, ki 
tveganje za nasilje zmanjšata in ki 
omogočata dostop pomoči na 
ogroženo delovno mesto 
Po potrebi proučiti možnost 
sprejetja ukrepov za 
preprečevanje, odpravljanje in 
obvladovanje primerov nasilja, 
trpinčenja, nadlegovanja in drugih 
oblik psihosocialnega tveganja na 
delovnih mestih 
Izdelati interni akt za ugotavljanje 
prisotnosti alkohola in 
psihoaktivnih substanc 
Odstraniti z dela, delovnega mesta 
in iz delovnega procesa delavca, ki 
je delal ali je bil na delovnem 
mestu pod vplivom alkohola,….. 

- Direktor zavoda 
- Vodja službe za kadrovske 

in splošne zadeve 
- Strokovni delavec VZD 
- Izvajalec medicine dela 

Po potrebi - stalna naloga  
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Ocena tveganja 085-OT/11 
Zavod: FESTIVAL LJUBLJANA  

Naslov: TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 1 

Delovno mesto: Odrsko scenski delavci 

 

1. Izračun tveganja / prednostni red ukrepanja: 

 

NEVARNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI 
 Ocenjeno 

tveganje 
Trajanje 

obremenitve 
Nepravilnosti Število 

ogroženih 
Ugodni 
pogoji 

Izračun 
tveganja 

Tveganje 

 Ro t Kon Kš Ku R Sprejemljivo Nesprejemljivo 

1. Varnost in zdravje v sistemu vodenja X 2 8 0 0,15 0 2,15 X  

2. Mehanske nevarnosti in škodljivosti X 3 7 0 0,15 0 2,78 X  

3. Elektrika X 3 7 0 0,15 0 2,78 X  

4. Nevarne in škodljive snovi          

5. Biogene nevarnosti          

6. Toplotne razmere in prezračevanje X 3 6 0 0,15 0 2,40 X  

7. Požar in eksplozije X 3 7 0 0,15 0 2,78 X  

8. Temperatura dotika X 3 6 0 0,15 0 2,40 X  

9. Hrup X 3 4 0 0,15 0 1,65 X  

10. Vibracije          

11. Razsvetljava X 2 7 0 0,15 0 1,90 X  

12. Fizične obremenitve X 3 7 0 0,15 0 2,78 X  

13. Psihične in senzorne obremenitve X 2 8 0 0,15 0 2,15 X  

14. Delo z računalnikom in ergonomija          

15. Vzdrževanje in higienske razmere X 2 8 0 0,15 0 2,15 X  

16. Usposabljanje in usposobljenost X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

17. Organizacija prve pomoči in reševanje X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

18. Sodelovanje zaposlenih X 1 8 0 0,15 0 1,15 X  

 
Iz ocene tveganja R0 za posamezne nevarnosti in škodljivosti je razvidno, da je tveganje za obravnavano tipično delovno mesto sprejemljivo. Potrebno je izvajati 
predlagane ukrepe za zmanjšanje tveganja  
Ukrepi za zmanjšanje tveganja, odgovorne osebe in roki so predlagani pri oceni osnovnega tveganja R0 za posamezno nevarnost oziroma škodljivost. 
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Stopnjo tveganja za posamezni segment varnosti in zdravja izražamo s številom točk po oceni posameznega segmenta. Ugotovljeno stopnjo tveganja lahko uporabimo za 
določitev prednostnega reda ukrepov ali za vnaprejšnjo oceno učinkovitosti ukrepa, ki ga nameravamo uvesti. 
 
Pri izračunu tveganja upoštevamo: 
- tveganje Ro 
- število ogroženih Kš 
- očitne nepravilnosti Kon 
- posebno ugodni pogoji Ku 
 
 

Tveganje Ro T - trajanje obremenitve Kš - število ogroženih Kon - očitne nepravil. 

0 Ni nevarnosti uporabimo pri fizičnih, senzornih 
in podobnih obremenitvah, ne 
pri razsvetljavi, hrupu T=t/8h 

Št. Ogroženih Kš Kon = 3; kadar niso opravljene meritve, pregledi, 
poučevanja, zdravniški pregledi, ni OVS 1 Izvedeni vsi ukrepi 1 0 

2 Neizvedeni nepomembni 
ukrepi 

2 0,1 

3 0,15 

3 Neizvedeni pomembni 
ukrepi 

 4 0,18 Kon = - 0,5; posebno ugodni pogoji 

5 0,20 

4 Neizvedeni zelo pomembni 
ukrepi 

 6-10 0,23 Kon = 0; ostalo 

nad 10  0,25 

5 Kritično stanje     
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3. Prednostni red ukrepanja 

   

Stopnja  
tveganja 

R 
 

 
Ukrepi 

 

 

1 
 stanje je dobro, tveganje je neznatno in brez nadaljnjega sprejemljivo: 

 posebni ukrepi ali aktivnosti niso potrebni 
 

Tveganje je 
sprejemljivo 

2 

 stanje ni idealno, obstojajo 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 pazljiv in trajen 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;  
 treba je določiti ukrepe, določiti roke in odgovorne ter sredstva za izvedbo 

 Tveganje ni 
sprejemljivo 

5 

 tveganje ni sprejemljivo, predpisi ali splošno priznane norme so pomembno kršene, neposredno so 
verjetne težke/usodne posledice: 

 potrebna je takojšnja prekinitev dela, takojšnja ustavitev ali takojšnje ukrepanje; takoj določiti 
odgovorne za ukrepanje in izvedbo 
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