
E-učilnica s področja varnosti in zdravja pri delu

Ste željni izpopolniti svoje znanje na področju varnosti 
in zdravja pri delu?

Potrebujete aktualne informacije s področja varnosti
in zdravja pri delu?

Iščete ideje za ukrepe na področju varnosti in zdravja pri delu 
v vaši delovni organizaciji?

Potrebujete nasvet strokovnjaka v zvezi s področjem
varnosti in zdravja pri delu?

varnost | zdravje | delo

www.evzd.si



Komu je namenjena e-učilnica?

Kaj vse vam je na voljo v e-učilnici? 

Vabljeni v e-učilnico, ki na enem mestu združuje uporabne                   
informacije in strokovna ter učna gradiva s področja varnosti in 
zdravja pri delu, pregled zakonodaje, inovativne ukrepe z obravna-
vanega področja, predloge za prilagoditev delovnih mest ter stalno 
strokovno podporo.
  
Pri oblikovanju vsebin e-učilnice sodelujejo delodajalska združenja 
skupaj z multidisciplinarnim timom strokovnjakov s področja     
medicine dela, varnosti pri delu, ekonomije ter informacijsko-
komunikacijskih tehnologij.
 
Namen e-učilnice je povečati osveščenosti in informiranosti      
delodajalcev o pomenu varnega in zdravega dela ter izboljšati 
usposobljenost ključnih kadrov, zadolženih za področje varnosti in 
zdravja pri delu v delovnih organizacijah. 

          
           

          
          

    

        
       

       

E-učilnica je brezplačno na voljo:
- delodajalcem,
- strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu,
- promotorjem zdravja na delovnem mestu in 
- vsem drugim posameznikom, ki si želijo nadgraditi svoje znanje    
  na področju VZD. 

STALNA 
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V sklopu e-učilnice so delodajalcem, strokovnim delavcem za VZD in 
vsem ostalim, ki se ukvarjajo s področjem VZD, na voljo brezplačna 
stalna strokovna podpora in svetovanja v zvezi z uporabo e-učilnice 
ter izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v njihovih organizacijah, 
ki presegajo zakonske obveznosti ZVZD-1.

Svetovanja izvajajo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti 
in zdravja pri delu, prava in ekonomije. 

Vprašanje pošljete preko kontaktnega obrazca v e-učilnici. 

    
 
        
       
             

     

 
 

  

STALNA STROKOVNA PODPORA IN SVETOVANJA

V e-učilnici bo objavljenih 6 e-izobraževanj. Za brezplačen dostop 
do e-izobraževanj in pripadajočih strokovnih ter učnih gradiv in 
podpornih orodij se je potrebno le registrirati.
 
Na podlagi rezultatov vseslovenske raziskave ob pričetku projekta 
smo dobili vpogled v to, katera področja varnosti in zdravja pri delu 
delodajalce in strokovne delavce na področju VZD najbolj zanimajo. 
V e-izobraževanjih bodo obravnavane naslednje teme:
1. Kako uspešno pristopiti k zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
          delu
2. Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom ter       
          psihosocialnih tveganj
3. Ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih 
4. Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije 
          zdravja na delovnem mestu
5. Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju 
6. Nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu 

E-IZOBRAŽEVANJA



V e-učilnici bo objavljenih 5 izobraževalnih video posnetkov       
konkretnih prilagoditev delovnih mest, zlasti starejšim od 45 let, v 
slovenskih delovnih organizacijah z manj kot 50 zaposlenimi in iz 
petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu 
nezgod pri delu: 
C - predelovalne dejavnosti
G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
H – promet in skladiščenje
O – dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne 
       varnosti
F – gradbeništvo

izobraževalni posnetki bodo sistematično prikazovali proces od 
začetka do konca posamezne prilagoditve delovnega mesta.

IZOBRAŽEVALNI  POSNETKI

V e-učilnici so vam na voljo različna strokovno-informativna 
gradiva in podporna orodja s področja varnosti in zdravja pri delu:
• članki,
• check-liste,
• vprašalniki,
• infogra!ke,
• kvizi,
• nabor zakonodaje,
• nabor inovativnih ukrepov na področju VZD,
• in drugo. 

Nekatera gradiva so dostopna vsem obiskovalcem e-učilnice,     
nekatera pa le registriranim uporabnikom.  

STROKOVNO-INFORMATIVNA GRADIVA

Projekt e-VZD so!nancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


