Varen začetek že za 159 €: ''StartPAKET'' ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Ker vemo, da je vsak začetek težak, smo za vas pripravili najcenejšo in najbolj trajno rešitev:
''StartPAKET'' za varnost in zdravje pri delu, ki vključuje prilagojeno usposabljanje delodajalcev
kot strokovnih delavcev, s katerim pridobite pooblastilo, da izjavo o varnosti z oceno tveganja lahko
sprejmete in spreminjate sami!
''StartPAKET'' vključuje:
- Prilagojeno usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev …………………… 59 € + DDV
- Vzorčna izjava o varnosti z oceno tveganja ……………………. 100 € + DDV na delovno mesto
- Gradiva za usposabljanje delavcev za varno delo ……………………… 35 € + DDV na delavca

Kaj od mene zahteva zakon?
Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011) določa obveznosti delodajalcev, med
katerimi sta najosnovnejša izdelava pisne izjave o varnosti z oceno tveganja ter usposabljanje
delavcev za varno delo.
Izdelava pisne izjave o varnosti z oceno tveganja je obvezna tudi za samozaposlene osebe, ki se
pri svojem delu srečujejo s tveganji, ta pa dejansko obstajajo pri večini dejavnosti.

Kaj je izjava o varnosti z oceno tveganja in kako si jo uredim?
Ocenjevanje tveganja je postopek, s katerim ugotovimo, ali obstaja verjetnost za nezgode, poklicne
bolezni in bolezni, povezane z delom, izjava o varnosti z oceno tveganja pa je dokument, v katerem
zapišemo ugotovitve ocenjevanja tveganja in določimo ukrepe, da do posledic teh tveganj ne pride.
Izjavo o varnosti z oceno tveganja morate izdelati vedno, ko pri delu obstajajo nevarnosti, kar
pa velja za večino del, tudi za tista, kjer je verjetnost za nezgode manjša (pisarniško delo in podobno).
Glede na to, da zakonodaja določa, da morate izjavo o varnosti z oceno tveganja popravljati
vedno, ko v podjetju pride do spremembe, ki vpliva na varnost in zdravje pri delu (recimo dodatni
zaposleni ali pomoč študenta, nova delovna oprema, nove delovne naloge, novi delovni prostori ipd.),
bi vsakokratna izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja s strani zunanje strokovne službe za vas
lahko pomenila nepotrebne visoke stroške.

Zakaj prilagojeno usposabljanje delodajalca in NE test iz varnosti in zdravja pri delu?
-

velja vam trajno, v ta namen dobite uradno potrdilo;
samostojno lahko sprejmete in spreminjate izjavo o varnosti z oceno tveganja (prav zato
vam pride prav vzorčna izjava o varnosti z oceno tveganja, ki jo prejmete v elektronski obliki);
samostojno lahko uporabljate gradiva, ki jih za vas pripravimo, kot so recimo gradiva za
usposabljanje delavcev;
izvaja se v obliki interaktivnega e-izobraževanja v enostavni in uporabniku prijazni spletni
učilnici (na voljo so posneta predavanja, obrazci, testi, povezave, …);
na voljo vam je pomoč našega mentorja;
usposabljanje lahko opravljate kadarkoli in kjerkoli, ni treba da ga opravite naenkrat, za
opravljanje obveznosti imate 14 dni časa;
skozi usposabljanje pridobite resnično znanje o varnosti in zdravju pri delu, kar vam
koristi, saj ste za to področje tudi zakonsko odgovorni (kazni za delodajalce znašajo od 2000 €
do 40.000 €);
cena je izredno ugodna in v okviru ''StartPAKETA'' znaša 59 € + DDV (tako usposabljanje
pri ostalih ponudnikih stane od 150 € pa vse do 240 €);
izvajalec usposabljanja je podjetje PHARMA SI d.o.o., ki ima s strani Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti potrjen program in s tem pooblastilo za
izvedbo prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev;
potrdilo se izda za vas osebno in je veljavno tudi v primeru, da vodite več podjetij ali
ustanovite novo.

Opozorilo: Usposabljanja se mora udeležiti delodajalec sam ali njegova uradna odgovorna oseba
(recimo prokurist).

Zakaj vzorčna izjava o varnosti z oceno tveganja?
-

-

podatki v njej so prilagojeni vašemu podjetju in vaši dejavnosti;
pripravljena je v elektronski obliki, ki jo lahko spreminjate, kadar je to potrebno, in sicer:
 preden izjavo o varnosti z oceno tveganja prvič sprejmete, vam vzorčna ocena
tveganja služi kot podlaga (vsebinsko in oblikovno vsebuje potrebne rubrike in
podatke, ki so prilagojeni vaši konkretni situaciji) – spremeniti pa morate tiste podatke,
ki se morda ne skladajo z dejanskim stanjem;
 vedno, kadar je po predpisih izjavo o varnosti z oceno tveganja treba
spreminjati, kar je v primeru vsake spremembe, ki vpliva na varnost in zdravje pri
delu (spremembe v delovnem okolju, spremembe v delovnem procesu, nova oprema,
novi sodelavci, nove dejavnosti, …);
vzorčna ocena tveganja vam torej ob opravljenem usposabljanju, ki vam dovoljuje, da jo
spreminjate sami, olajša pripravo izjave o varnosti z oceno tveganja in služi kot podlaga
za vse nadaljnje spremembe.

Zakaj uporaba gradiv za usposabljanje delavcev za varno delo in NE le reševanje testa?
-

dostop do strokovno pripravljenih predavanj v e-učilnici, ki delavcem dajo dejanska
uporabna znanja za varno in zdravo delo;
predavanja delavci lahko po želji poslušajo tudi večkrat;
BREZPLAČNO dobite vzorec programa usposabljanja delavcev, ki je del obvezne
dokumentacije – dostopen vam je tudi v elektronski obliki, da ga po potrebi lahko sami
prilagajate;
prejmete tudi navodila za samostojno izvedbo usposabljanja
vedno vam je na voljo tudi pomoč našega mentorja.

Pozor! Bodite pazljivi pri ponudbah konkurenčnih podjetij, saj ne boste dobili enake
storitve:
-

Ponudili vam bodo izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja, ki jo boste dobili v fizični obliki
– te ocene tveganja sami tako ne boste niti mogli niti smeli spreminjati, tako da boste ob
spremembah v podjetju ta strošek ob vsakokratnem naročilu morali poravnati ponovno!
Samozaposlenim osebam bodo poskušali prodati usposabljanje za varno delo (ali celo samo
testiranje), ki je namenjeno za usposabljanje delavcev in vam ne prinaša nobenih dodatnih
pooblastil, obenem pa za vas kot samozaposleno osebo sploh ni potrebno!
Tudi za delodajalca vam bodo poskušali prodati usposabljanje za varno delo, ki je namenjeno
za usposabljanje delavcev, kar je sicer ustrezno, a veliko manj ugodno za vas, saj vam ne
prinaša nobenih dodatnih pooblastil!
Pogosto vam bodo pripravo programa usposabljanja delavcev dodatno zaračunali ali pa
vam ga sploh ne bodo pripravili!

Prepričani smo, da je ponudba, ki je pred vami, najugodnejši in najbolj dolgoročen način za urejanje
varnosti in zdravja pri delu v vašem podjetju.
Pokličite nas si zagotovite varen začetek in brezskrbno poslovanje svojega podjetja.

ZPV zavod za požarno varnost in varnost pri delu Ljubljana
Telefon: 01/520-88-99
Izvajalec usposabljanja:
Pharma si d.o.o.
Telefon: 01/230-85-71

