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ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

 
 
 
 
 
 

Predstavitev Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije, Fundacije Avgusta 

Kuharja ter Zbornice varnosti in zdravja pri delu; Ljubljana, 07.12.2021 
 

Spoštovana študentka/spoštovani študent!  
 
Varnost in zdravje pri delu je strokovno področje velikih razsežnosti, saj obsega aktivnosti glede delovnih mest v 
vseh fazah od načrtovanja do uporabe, s ciljem zagotoviti zaposlenim varno in zdravo delo skozi njihovo celotno 
aktivno zaposlitev. Nevarnosti pri delu obstajajo ne glede na vrsto dejavnosti, od pisarniških opravil pa do opravil 
v tehnoloških procesih. Kazalniki slabega upravljanja varnosti in zdravja pri delu so poškodbe pri delu, poklicne 
bolezni in druge okvare zdravja, povezane z delom. Preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa poskrbimo za to, 
da se ne ponovi. Vsi imamo priložnost, da se pridružimo preventivnim akcijam. Povprečno ljudje skoraj tretjino 
svojega življenja preživimo na delu, zato je pomembno, da je na delovnem mestu zagotovljeno in omogočeno 
varno in zdravo delo. Nenehne spremembe v svetu dela, nove tehnologije, novi materiali, nova in nastajajoča 
tveganja itd., zahtevajo stalno spremljanje ter razvijanje stroke varnosti in zdravja pri delu. Učinkovit sistem 
varnosti in zdravja pri delu drastično zmanjšuje tveganja za poškodbe pri delu, poklicne bolezni in obolenja v 
zvezi z delom. Strokovni delavci varnosti in zdravja pri delu smo strokovna podpora delodajalcem pri upravljanju 
varnosti in zdravja pri delu. 
 
Zavedajoč se pomena varnosti in zdravja delavcev pri delu, se inženirji varnosti in zdravja pri delu in ostali 
strokovni delavci ter pooblaščeni zdravniki (specialisti medicine dela) in pravne osebe (podjetja z dovoljenjem za 
opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu), ki delujemo na tem področju, povezujemo v poklicno združenje, 
organizirano kot Zbornica varnosti in zdravja pri delu. 
 
Zbornica je bila ustanovljena na podlagi 49. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS 1999) dne 
30.11.2000. 
 
Vabimo vas, da se preko e-obveščanja pričnete aktivno seznanjati s tekočimi izzivi in problematiko na področju 
varnosti in zdravja pri delu na območju RS in širše! 
 
Z najboljšimi željami, 
 

Janez Balantič, mag. okolj. ved, l.r. 

       Predsednik Zbornice VZD 
 

 
IZJAVA  

 
Spodaj podpisani _____________________________ (ime in priimek), študent FKKT- univerzitetnega ŠP  
 
Tehniška varnost oz. magistrskega ŠP Tehniška varnost, želim na e-naslov_____________________________  
 
prejemati novice/obvestila Zbornice VZD.  
 
 
Ljubljana, dne____________________  Podpis:______________________________ 
 
 
 
*Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z GDPR. S podpisom se strinjate, da vaše osebne podatke uporabljamo z zgoraj 
navedenim namenom. Če novic/obvestil v kateremkoli trenutku ne boste več želeli prejemati, nas o tem pisno obvestite. 

 

Št.:  01-12/2021  
Datum:  06.12.2021 


