
CERTIFIKAT DRUŽBENO 
ODGOVOREN 
DELODAJALEC 

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA          

DORNAVA 

Dornava, 4.11.2021 



NAMEN CERTIFIKATA DOD 

 

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na 

smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, 

katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v 

organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. S tem Slovenija 

vstopa v obdobje strateškega upravljanja družbene odgovornosti. 

 

 



CILJI CERTIFIKATA DOD 

• bolj zadovoljni zaposleni,  

• aktivnejši zaposleni  

• spodbujanje delodajalcev k delovanju na področju družbene odgovornosti oz. 

trajnostnega razvoja 

• krepitev družbeno odgovornega upravljanja podjetij in organizacij, 

• izboljšanje delovnih pogojev z vzpostavljanjem fleksibilnih oblik organiziranosti dela 

• dvigovanje organizacijske klime in delovne kulture ter 

• izboljšanje privlačnosti okolja za delo. 

 



POROČJA, KI JIH POKRIVAMO 

• ORGANIZACIJSKO UPRAVLJANJE– Izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni 

razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in 

zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu 

• USKLAJEVANJE ZASEBNEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA– Vpeljevanje ukrepov z 

namenom usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel 

posameznika 

• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE – Izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanje s 

poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb 

posameznega življenjskega obdobja posameznika 

• ZDRAVJE IN VARNOST NA DELOVNEM MESTU– Izvajanje aktivnosti za ozaveščanje 

delodajalcev (vodstva organizacije), zaposlenih in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in 

spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja. 

 



SKLEP 



PODROČJE 1: 
 
UKREPI – ORGANIZACIJSKO UPRAVLJANJE: 
 
ODGOVORNA OSEBA: NATAŠA MISJA, DUŠAN URUKALO 

Zaporedna št. ukrepa UKREP - NAZIV 

  

OZNAKA  

1 1.9 Programi izobraževanja o družbeni odgovornosti za vse zaposlene A 

2 1.12  Spoštovanje človekovih pravic v poslovanju A 

3 3.14  Vključevanje socialnih in okoljskih meril za dobavitelje A 

4 3.4    Energetska učinkovitost stavb in naprav A 

5 3.12  Spodbujanje pitja vode iz pipe in zmanjševanje uporabe plastike A 

6 3.21  Poslovanje brez papirja A 

7 1.16 Družbeno odgovorno komuniciranje in oglaševanje B 

8 2.6.  Izmenjevalnica za zaposlene B 

9 3.14 Upravljanje z ostanki hrane B 



Ukrep 1:  Programi izobraževanja o družbeni odgovornosti za vse zaposlene A 

Opis ukrepa: V ZUDV Dornava so vsi zaposleni vključeni v program izobraževanja. V prihodnje bomo bolj sistematično organizirali tudi izobraževanja na različne 

okoljske teme za vse zaposlene. Primeri tem: kako zmanjševati porabo vode, elektrike, pravilno ločevanje odpadkov, ponovna uporaba  odpadkov, …                

Kazalnik: število izobraževanj za vse zaposlene v povezavi z družbeno odgovornostjo. 

 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Izdelati načrt za izobraževanje za vse zaposlene na različne okoljske teme, kot poraba vode, 

poraba elektrike, pravilno ločevanje odpadkov, ponovna uporaba odpadkov,…  V načrtu 

opredeliti temo izobraževanja, kraj izobraževanja in okvirni datum. 

Delovna skupina DOD 

  

Marec 2022 

2 Za vse zaposlene  enkrat letno organizirati izobraževanje  v skladu z načrtom.  Delovna skupina DOD  1 x letno 

3 Informirati zaposlene o možnostih izobraževanja. Delovna skupina DOD Tekoče, po potrebi 

Ukrep 2: Spoštovanje človekovih pravic v poslovanju  A 

Opis ukrepa: Organizacija  na vodstveni ravni razvija politiko spoštovanja človekovih pravic v odnosu do vseh notranjih in zunanjih deležnikov in je integrirana v 

celotno delovanje ustanove.  Politika delovanja je osnovana na že prepoznanih tveganjih negativnega vpliva na človekove pravice in se nadgrajuje na podlagi 

ugotovitev skrbnega pregleda. V kolikor pregled pokaže  kršitve človekovih pravic, spelje postopke za odpravo kršitev.                                                              

Kazalnik: Število prijav kršenja človekovih pravic v kadrovski službi ZUDV Dornava. 

 ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Prepoznati tveganja za kršitev osnovnih človekovih pravic na posameznih delovnih področjih 

v ZUDV Dornava. 

Delovna skupina DOD 

 služba pristojna za kadrovske 

zadeve  

maj 2022 

2 Omogočiti rešitev za prizadete v primeru kršenja človekovih pravic v ZUDV Dornava. Delovna skupina DOD 

 služba pristojna za kadrovske 

zadeve 

   maj 2022 

3 Spremljati napredek v zvezi z upoštevanjem in kršenjem človekovih pravic v ZUDV Dornava. Delovna skupina DOD 

služba pristojna za kadrovske 

zadeve  

       tekoče 



Ukrep 3:  Vključevanje socialnih in okoljskih meril za dobavitelje  A 

Opis ukrepa: Podjetje želi v svojo politiko in prakso nabave vključiti okoljska, etična in socialna merila. Stremi k takšni nabavi, ki pospešuje pravično in praktično 

obravnavanje stroškov in koristi. Določati želi pravične cene, dogovarjati se za razumne dobavne roke,  podpirati manjše, lokalne  dobavitelje.                          

Kazalnik: število  naročil s  kriteriji, ki jih določa DO. 

 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Vključitev socialnih in okoljskih meril v prihodnja javna naročila. Javna naročila-Simona 

Petrovič 

    januar 2022 

2 Spremljanje in izvajanje. Javna naročila-Simona 

Petrovič 

tekoče 

Ukrep 4:  Energetska učinkovitost stavb in naprav A 

 Opis ukrepa:  

Organizacija meri svojo porabo električne energije in skrbi za varčno  rabo energije. Pripravi načrt za optimalno  rabo energije ter za njeno zmanjševaje, v kolikor je 

mogoče. Tako, kar se tiče optimizacija ogrevanja stavb in objektov (npr. toplotna izolacija stavb in optimizacija sistema ogrevanja) kot tudi glede uporabe 

energijsko učinkovitejših naprav in njihovega rednega vzdrževanja. Kazalnik: poraba energije v primerjavi s preteklim letom . 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1  Narediti  pregled in popis neracionalnih potrošnikov energije.   Delovna skupina DOD,  

tehnična služba in osnovna oskrba 

  

februar 2022 

2 Narediti načrt zamenjave neracionalnih potrošnikov energije (grelna telesa- radiatorji,  energijsko 

varčni aparati, svetlobna telesa,… 

Preučiti  možnosti  ogrevanja zgradb z najbolj varčnim sistemom ogrevanja. 

Delovna skupina DOD, 

tehnična služba in osnovna oskrba  

  

    marec 2022 

3 Narediti finančni načrt za nabavo  varčnih aparatov, varčnih svetlobnih teles, radiatorjev... 

Narediti  finančni načrt za nabavo varčnejšega sistema ogrevanja zgradb . 

Delovna skupina DOD, 

nabavna služba 

maj 2022 

4. Realizirati  zamenjavo velikih potrošnikov energije z varčnimi. 

Realizirati zamenjavo sistemov za varčno ogrevanje zgradb (toplotna črpalka, bio ogrevanje,…) 

  

tehnična služba in osnovna oskrba tekoče 



Ukrep 5:  Spodbujanje pitja vode iz pipe in zmanjševanje uporabe plastike  A 

 Opis ukrepa: Organizacija zaposlene vzpodbuja k uživanju vode iz pipe in k uporabi razgradljive ekološke embalaže. V ta namen zagotovi zadostno število steklenih 

kozarcev in steklenic za vodo. V kolikor želijo posamezniki piti vodo iz avtomatov, zagotovi ekološko razgradljive kozarce. Prav tako organizacija poskrbi, da 

dobavitelj avtomatov  s toplimi napitki in prigrizki  plastično embalažo zamenja z ekološko razgradljivo.                                                                                             

Kazalnik: število nabavljenih steklenih kozarcev,  steklenic za vodo in ekološko razgradljive embalaže. 

 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Ozaveščati   uporabnike in zaposlene o prednostih pitja vode iz pipe. Uživanje vode iz pipe je 

bolj zdravo, cenejše  in prijaznejše za okolje. 

Delovna skupina DOD februar 2022 

2 

  

Planirati  in finančno ovrednotiti nabavo steklenih kozarcev, steklenic in ekološko razgradljivih 

kozarcev. 

Delovna skupina DOD,  

Ekonomat-nabava 

marec 2022  

3  Nabaviti steklene kozarce, steklenice in ekološko razgradljive kozarce. Ekonomat-nabava april 2022 

4 Informirati zaposlene o zmanjšanju porabe vode iz plastenk. Delovna skupina tekoče 

Ukrep 6: Poslovanje brez papirja A 

Opis ukrepa: V naši delovni organizaciji se bomo zavzemali za poslovanje na tak način, da bo poraba papirja čim manjša. V ta namen se bomo dogovorili, da bomo 

podatke in dokumente shranjevali v digitalni obliki. Tiskali bomo samo tiste dokumente, ki morajo biti natisnjeni oz. shranjeni v fizični obliki. Zavzemali se bomo za 

obojestransko tiskanje. Za potrebe obveščanja se bomo posluževali  e- pošte.  

Kazalnik: poraba papirja glede na preteklo leto . 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Sprejeti  dogovor v posameznih službah našega poslovanja ( administracija, poslovodna služba, 

služba za osnovno oskrbo, služba za vzgojo in izobraževanje, služba za institucionalno varstvo 

odraslih oseb, VDC, …) o hrambi dokumentov in podatkov v digitalni obliki. V kolikor je 

tiskanje potrebno, se poslužujemo obojestranskega tiskanja.  

  

Delovna skupina DOD  

 vodje služb v ZUDV Dornava   

  

februar 2022 

2 Uporabljati različne medije za hranjenje podatkov in dokumentov. Tiskati obojestransko. vsi zaposleni 

  

tekoče 



Ukrep 7: Družbeno odgovorno komuniciranje in oglaševanje. B 

Opis ukrepa: Organizacija se zaveže, da bo razvijala  strategijo družbeno odgovornega komuniciranja in oglaševanja z upoštevanjem vseh načel  komuniciranja. Iz 

kulture  komuniciranja in oglaševanja mora biti vidno spoštovanje do  uporabnikov,  zaposlenih in drugih deležnikov v poslovanju. S tem ukrepom želimo zagotoviti 

odgovorno, spoštljivo, sprotno komuniciranje in obveščanje s stalnim izboljševanjem. Kazalnik: število komunikacijskih aktivnosti s poudarkom na družbeni 

odgovornosti. 

 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Izdelati  načrta odgovornega komuniciranja in oglaševanja, s katerim želimo zagotoviti dobro 

komunikacijo in obveščenost uporabnikov, zaposlenih in drugih deležnikov v poslovanju. 

Načrt vsebuje seznam pooblaščenih oseb za dajanje  informacij, vezanih na družbeno 

odgovorno delovanje. 

Delovna skupina DOD 

  

Vodstvo ZUDV Dornava 

marec2022 

2 Izvajati  načrt družbeno odgovornega komuniciranja in oglaševanja . Delovna skupina DOD 

Vodstvo ZUDV Dornava  

  

tekoče 

Ukrep 8: Izmenjevalnica za zaposlene. B 

Opis ukrepa: Organizira se možnost za podaritev ali izmenjavo rabljenih, dobro ohranjenih in še uporabnih predmetov za otroke: oblačila, igrače, vozički, sedeži, 

posteljice, poganjalčki, kolesa, … Zaposleni podarijo tisto, kar ne rabijo in vzamejo tisto, kar rabijo. V kolikor je predmet, ki ga želi delavec podariti prevelik, se 

namen s kontaktom zapiše kot obvestilo na oglasno desko. Kazalnik: število izmenjanih predmetov v enem letu . 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Obvestiti zaposlene, da imamo izmenjevalnico za otroške predmete, ki jih več ne 

potrebujemo: igrače, oblačila, vozički... 

Obvestiti zaposlene, kje in na kakšen način bo izmenjava potekala. 

Delovna skupina DOD 

  

december 2021 

2. Izobesiti oglasno desko in pripraviti škatlo, kamor bodo zaposleni odlagali predmete, ki jih 

izmenjujejo, podarjajo. 

  

Delovna skupina DOD tekoče 

3 Spremljati, vzpodbujati  in voditi evidenco izmenjav. 

  

Delovna skupina tekoče 



Ukrep 9: Upravljanje z ostanki hrane.  B 

 Opis ukrepa: Delovna organizacija poskrbi, da ostanki hrane, konkretno kruh, ne končajo kot biološki odpadek. V ta namen se dogovorimo, da imajo  zaposleni 

možnost, da ostanek kruha zvečer odnesejo domov in ga porabijo kot hrano za živali. Skrbimo, da dnevno ostane kruha čim manj. Kruha in tudi ostale hrane, ki dnevno 

ostane na posameznih DE, po haccapu ne smemo vračati v centralno kuhinjo, pač pa mora v biološke odpadke.  

Kazalnik: ocena posameznih delovnih enot o količini  kruha  dnevno, ki konča kot biološki odpadek. 

 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Obvestiti zaposlene, da imajo možnost dnevno ostali kruh odnesti domov  (kot hrano za 

živali).  

  

Delovna skupina DOD 

  

December 2021  

2 Zbirati  dnevno ostali  kruh  na določenem mestu na enoti,  zvečer  ga odnesti  domov ( kot 

hrana za živali).  

Zaposleni v ZUDV Dornava Tekoče 

3 Sprotno odnašati  kruh in s tem zmanjšati  količine bioloških odpadkov. Zaposleni v ZUDV Dornava Tekoče 



PODROČJE 2: 
 
UKREPI – USKLAJEVANJE ZASEBNEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA 
 
ODGOVORNA OSEBA : LAURA ZAGORANSKI 

 
Zaporedna št. 

ukrepa 
UKREP - NAZIV 

  

OZNAKA  

1.   6.4 Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v letne oziroma obdobne razgovore A 

1.   2.2  Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja A 

1.   6.1    Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanje v glavnem med delovnim časom A 

1.   6.5. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti A 

1.   6.8. Transparentno oglaševanje kariernih možnosti znotraj organizacije A 

1.   7.3. Obdaritev otrok zaposlenih A 

1.   1.16 Načrtovanje letnega dopusta B 

1.   4.1.  Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene B 

1.   4.3. Posredovanje informacij odsotnim delavcem B 



 Ukrep 1: 6.4 Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v letne oziroma obdobne razgovore A 

Opis ukrepa: Vodje z vsakim zaposlenim opravijo letni razgovor, vsaj enkrat letno. Vodje ob tem razgovoru vključijo vidike usklajevanja poklica in zasebnega 

življenja. Zaposleni dobi možnost izrazit svoje stališče, želje in predloge glede tega področja.  

Kazalnik: Število izvedenih letnih razgovorov s to temo. 

 
ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Informiramo vodje in se dogovorimo o vključitvi teme pogovora v letnih razgovorih Vodje, vodstvo Januar 2022 

2 Informiramo zaposlene o ukrepu preko interne spletne strani, ustno na sestankih z vodji Informatika, vodje tekoče 

3 Izvajamo ukrep in vodimo evidenco koriščenja ukrepa Vodje, kadrovska tekoče 

Ukrep 2: 2.2 Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja  A 

Opis ukrepa: V sodelovanje vključimo tim, ki je bil ustanovljen pri DPP, katerega osnovna naloga je, da njegovi člani zbirajo, obravnavajo nove in boljše metode dela, 

ki so usmerjeni v usklajevanje poklicnega in družinskega dela. Člani tima ostanejo enaki, kot so bili določeni pri DPP. Tim spremlja izvajanje ukrepov DOD, skrbi za 

stalno aktualnost področja usklajevanja  dela in družine. Tim motivira zaposlene, da so aktivni na tem področju, da predlagajo, prisluhnejo ter da se zanimajo za novosti. 

Tim se 2 x letno sestane. Tim predlaga, delodajalec pa nato uvaja tudi nove ali izpopolnjene oblike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.  

Kazalnik: Število sestankov tima, število predlaganih ukrepov. 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Objavi se zapisnik tima in obvesti člane DOD o nalogi in njihovih obveznostih. Odgovorna oseba, 

Tim DPP - DOD 

Januar 2022 

2 Tim se sestaja 2x letno, oz. večkrat po potrebi, ter izvaja naloge določene po zapisniku. Odgovorna oseba, 

Tim DPP - DOD 

tekoče 

3 Redno vodimo zapisnike na timih, ki so dostopni vsem zaposlenim. Odgovorna oseba tekoče 



 Ukrep 3:  6.1    Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanje v glavnem med delovnim časom A 

Opis ukrepa: Zavod pri načrtovanju in izvedbi programov nadaljnjega izobraževanja, oziroma usposabljanja, upošteva družinske oz. zasebne obveznosti zaposlenih. 

Notranja izobraževanje se izvedejo v delovnem času, oziroma se zaposlenim menja delovni čas, če je to možno. V primeru, da se zaposleni zaradi družinskih in 

zasebnih obveznosti, ne more udeležiti zunanjega izobraževanja izven delovnega časa, se skuša to upoštevati in se na izobraževanje pošlje zaposlenega, ki mu je to 

omogočeno. Kazalnik: Število izobraževanj izvedenih med delovnim časom. 

 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pripravi se plan izobraževanj, katerih se zaposleni želijo udeležiti. Plan (tabele) se objavi, preda 

vodjem. Zaposleni izpolnijo plan izobraževanj. 

Vodje december 2021 

2 Pregled plana in izvajanje ukrepa. Vodje Skozi vse leto 

3 Priprava statistike izobraževanj - Število izobraževanj izvedenih med delovnim časom Kadrovska,  vodje Januar 2022 

Ukrep 4:  6.5. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti A 

  

Opis ukrepa: V okviru DPP se že izvaja načrt ponovnega vključevanja in s tem ukrepom zavod nadaljuje. Uporabimo pripravljen načrt ponovnega vključevanja 

zaposlenih po daljši odsotnosti, ki (lahko) vključuje: načrt obsega delovnega časa, internega usposabljanja ob povratku, mentorstva ob povratku…Ob povratku vodja 

obvezno opravi pogovor z zaposlenim, na katerem se dogovorita vse pomembne zadeve povezane s povratkom na delovno mesto. 

 Kazalnik: Število zaposlenih, ki so bili deležni ponovnega vključevanja po daljši odsotnosti. 

 

 
ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pripravimo navodila in informiramo vodje, ter zaposlene. Skupina odgovorna za ukrep december 2021, tekoče  

2 Izvajamo načrt ponovnega vključevanja na zaposlenih, ki spadajo v te skupine.  vodje tekoče 

3 Vodimo evidenco odsotnosti in razporejamo glede na trajanje odsotnosti v kateri načrt 

vključevanja zaposleni spada 

kadrovska Januar 2023 



Ukrep 5: 6.8. Transparentno oglaševanje kariernih možnosti znotraj organizacije A 

Opis ukrepa: Zavod preko interne spletne strani zaposlene informira o vseh prostih delovnih mestih, ki so na voljo v zavodu, kot tudi o možnostih napredovanja, tako 

na istem delovnem mestu, kot tudi na drugo delovno mesto. Kazalnik: število napredovanj zaposlenih, število oglaševanj o prostih delovnih mestih. 

 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Objavljanje prostih delovnih mest in možnosti napredovanja na interni spletni strani Zavoda. kadrovska tekoče 

2 Vodenje števila napredovanj zaposlenih kadrovska tekoče 

Ukrep 6:  7.3. Obdaritev otrok zaposlenih A 

Opis ukrepa: Ukrep se že izvaja v okviru DPP. Z ukrepom bomo nadaljevali. Vsakega novorojenca zaposlenih obdarimo (Predlog: z darili ki jih naredijo v internih 

delavnicah). Obdarujejo se tudi otroci zaposlenih, ki so vključeni v sindikate, v času božička. Kazalnik : Delež obdarjenih otrok v starosti od 0 do 15 let. 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Vodenje evidence o novorojencih. kadrovska   tekoče 

2 Informiranje zaposlenih o obdarovanju in obdarovanje vodja tekoče 

3 Vodenje in beleženje števila obdaritev kadrovska                 konec leta 

Ukrep 7: 1.16 Načrtovanje letnega dopusta B 

Opis ukrepa: Vsak zaposleni dobi v mesecu decembru odlok o število dni dopusta, ki mu pripada v naslednjem koledarskem letu. Izdajo se plani letnih dopustov, kjer 

lahko zaposleni po svojih željah vpiše koriščenje tega dopusta. Dopust lahko prilagodi željam in potrebam vezanim na svojo družino, partnerjem in preživljanjem časa 

z njimi, njim. Zaposleni si lahko tudi prestavi dopust tekom leta, če pride do sprememb zaradi usklajevanja z družino ali partnerjem. Kazalnik: število prejetih vlog 

za prestavitev dopusta. 

 ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Izdaja obvestil o pripadajočem letnem dopustu zaposlenim in objava planov, kamor vpišejo 

željene dneve dopusta 

Kadrovska, vodja december 

2 Potrditev planov  Vodja, kadrovska januar 

3 Spremljanje vlog o prestavitvi, odločanje vodja tekoče 

4 Vodenja števila zaposlenih, ki so vložili vlogo in koliko je bilo odobrenih kadrovska konec leta 



Ukrep 8: 4.1.  Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene B 

Opis ukrepa: Zavod o prihajajočih spremembah, ki lahko vplivajo na družinsko/zasebno življenje zaposlenih (varstvo, šola, ipd.)  pravočasno informira zaposlene in 

pri načrtovanju in izvajanju sprememb upošteva vidik lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. 

Kazalnik: Število objav, sestankov. 

 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Objave/informiranje zaposlenih o prihajajočih spremembah  Vodja tekoče 

2 Beleženje  števila objav vodja Konec leta 

 Ukrep 9: 4.3. Posredovanje informacij odsotnim delavcem .  B 

Opis ukrepa: Zavod vsem odsotnim delavcem, ki so odsotni zaradi bolezni ali drugega razloga pusti aktivni službeni elektronski naslov, preko katerega se jim 

pošiljajo aktualne novice, dostavi se jim interni časopis zavoda, oziroma drugi bilteni, ki so v tem času izdelani in hkrati se jim od doma omogoči dostop do intraneta. 

Kazalnik: število odsotnih delavcev, ki so jim bile posredovane informacije. 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Vodi se evidenca zaposlenih ki so odsotni kadrovska Tekoče 

2 Pošiljamo jim aktualne novice, preko službene elektronske pošte, ki jo pustimo aktivno tudi v 

času odsotnosti ter jim uredimo dostop do intraneta 

Vodja, informatika Tekoče 



PODROČJE 3: 
 
UKREPI – MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE: 
 
ODGOVORNA OSEBA: NACE PIHLER 

Zaporedna št. ukrepa UKREP - NAZIV 

  

OZNAKA  

1.   4. Oskrbovalni časovni bonus A 

1.   1.5 Spodbujanje rotiranja zaposlenih A 

1.   3.6 Objava seznama internih strokovnjakov, ki so pripravljeni deliti svoje znanje med sodelavce  A 

1.   3.11 Vzpostavljanje sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami A 

1.   4.2 Oblikovanje raznolikih medgeneracijskih delovnih skupin A 

1.   4.4 Kodeks ravnanja oziroma medgeneracijskega sodelovanja znotraj organizacije A 

1.   2.2  Spodbujanje pohval in zahval posameznim zaposlenim B 

1.   4.1 Oblikovanje medgeneracijskih rekreacijsko-športnih skupin B 

1.   4.14 Obdaritev zaposlenih ob upokojitvi B 



 Ukrep 1: Oskrbovalni časovni bonus A 

 Opis ukrepa: Zaposlenim, ki skrbijo za resno bolnega partnerja ali drugega družinskega člana, ki potrebuje stalno nego in postrežbo, se priznajo dodatne proste 

delovne ure v obsegu do 30 delovnih ur, če zaposleni iz tega naslova nima pravice do plačane odsotnosti v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. 

Kazalnik: število prošenj kadrovski službi in odobritev  s strani vodstva zavoda. 

 
ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Zaveza vodstva k sprejetju dogovora v skladu s svojimi kompetencami, o možnostih koriščenja 

delovnih ur za oskrbo za resno bolnega partnerja ali drugega družinskega člana, v obsegu 30 

delovnih ur. Predlaga se prisotnost delavca na delovnem mestu 6 ur, za oskrbo doma 2 uri 

dnevno, v trajanju največ 3 tedne. 

Vodstvo zavoda 

  

maj 2022 

2 Omogočiti zaposlenemu koriščenje dodatnih prostih delovnih ur za oskrbo za resno bolnega 

partnerja ali drugega družinskega člana v obsegu 30 delovnih ur. 

Kadrovska služba  tekoče 

3  Informiranje zaposlenih o možnostih uporabe časovnega bonusa  Kadrovska služba  tekoče 

Ukrep 2: Spodbujanje rotiranja zaposlenih A 

  

Opis ukrepa:  

Organizacija zaposlene informira o možnostih rotiranja med različnimi delovnimi enotami v ZUDV in med enakimi delovnimi mesti, glede na sistemizacijo 

delovnih mest, in v kolikor je delovno mesto prosto. Izhodišče je redni letni razgovor vodje enote z zaposlenim ali na njegovo željo.                                    

Kazalnik: število zaposlenih, ki so rotirali v enem letu in število zaposlenih, ki so že vrsto let na eni enoti. 

  
 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Dogovor s kadrovsko službo o evidentiranju želja zaposlenih o rotiranju med delovnimi 

enotami in med primerljivimi delovnimi mesti, ter o soglasju zaposlenega o rotiranju.  

Vodja 

Kadrovska služba 

Januar 2022 

2 Informiranje zaposlenih z objavami na intranetu, oglasni deski o prednostih rotiranja, v kolikor 

je seveda rotiranje možno.  

Vodja 

Kadrovska služba 

Januar 2022 

Tekoče  

3 Izvajanje rotiranja zaposlenih ob soglasju ali na željo zaposlenega, kar sam sporoči kadrovski 

službi ali kadrovski službi sporoči vodja po rednem letnem razgovoru. 

Kadrovska služba tekoče 



Ukrep 3: Objava seznama internih strokovnjakov, ki so pripravljeni deliti svoje znanje med sodelavce  A  

Opis ukrepa: Zavod preko intraneta obvešča in objavlja, kdo so tisti strokovnjaki, ki bodo delili svoje znanje, kako se jih kontaktira in katera strokovna področja 

pokrivajo. Evidenco mentorjev vodi tudi kadrovska služba. Zaposlenim, ki želijo prenašati znanja, se nudi možnost pridobiti znanja o mentorstvu. Pri tem mentor 

upošteva metode prenašanja znanj ter kako učiti starejšo in mlajšo generacijo sodelavcev. Z objavo strokovnjakov imajo zaposleni možnost izbirati mentorje, jih prositi 

za izboljšave veščin ali znanj tudi v primeru, ko sami ocenijo, da bi potrebovali nova znanja. Kazalnik: število internih strokovnjakov, ki bodo delili svoja znanja 

med sodelavce. 

 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pripravi se povpraševanje med zaposlenimi, kateri bi želeli opravljati mentorstvo in deliti znanja. 

Razpis se objavi na itranetu. 

Vodstvo zavoda 

Delovna skupina DOD 

april 2022 

  

2 Glede na prijavljene mentorje se pripravi seznam z opisi katera strokovna področja pokrivajo 

in se ga objavi z vsemi potrebnimi podatki. 

Kadrovska služba 

  

Maj 2022 

3 Mentorji glede na povpraševanje zaposlenih delijo svoje znanje, izobražujejo zaposlene 

skupinsko ali individualno. 

Mentorji tekoče 

Ukrep 4: Vzpostavljanje sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami A 

  

Opis ukrepa: ZUDV Dornava redno sodeluje s šolami, fakultetami in drugimi organizacijami ter organizira in izvaja študentsko ali drugo začasno delo za mlade, da 

spoznajo delo v organizaciji in da lahko že vnaprej dobijo uvid v organizacijsko klimo in kulturo organizacije in zaposlenih ter presodijo o njihovi kompatibilnosti. 

ZUDV Dornava razpisuje možnost pripravništva v različnih strokah, prakso ter usposabljanje na delovnem mestu in organizira dneve odprtih vrat. 

V organizaciji se določi koordinatorje za izvajanje komunikacije z zunanjimi organizacijami. Oblikuje se seznam organizacij, s katerimi bi želeli v organizaciji 

vzpostaviti in ohranjati dolgoročni sodelovalni odnos.  

Kazalnik: število ustanov s katerimi organizacija sodeluje, število študentov, dijakov v delovnem procesu. 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Izdelati seznam ustanov, s katerimi ZUDV Dornava že sodeluje in opisati način sodelovanja Delovna skupina DOD Februar 2022 

2 Na osnovi seznama sodelujočih organizacij določiti koordinatorje za izvajanje komunikacije z 

zunanjimi organizacijami.  

Delovna skupina DOD 

  

Marec 2022 

3 Organizirati dan odprtih vrat, s predstavitvijo zavoda in predstavitvijo sodelujočih ustanov. Delovna skupina DOD Vsako leto okoli 25. maja 



Ukrep 5: Oblikovanje raznolikih medgeneracijskih delovnih skupin A 

Opis ukrepa: Kadrovska služba, vodje posameznih enot in vodje služb zavestno sestavljajo generacijsko mešane time za projektno ali timsko delo. Kazalnik: 

struktura udeležencev; ocena vodstva o raznolikosti skupin 

 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Kadrovska služba, vodje posameznih enot in vodje služb zavestno sestavljajo mešane time, ki 

so medgeneracijsko naravnani, za projektno, timsko delo. 

Kadrovska služba 

Vodje enot 

Vodje služb 

Maj 2022 

Ukrep 6: Kodeks ravnanja oziroma medgeneracijskega sodelovanja znotraj organizacije A 

  

Opis ukrepa: ZUDV Dornava bo  v kodeksu ravnanja zaposlenih definirala standarde in pravila ravnanja, ki veljajo za vse zaposlene ne glede na delovno 

mesto ali lokacijo dela. Zapisane bodo vrednote in osnovna pravila etičnega ravnanja. V kodeks bodo zapisana pravila, vezana na področje medsebojnega 

sodelovanja in spoštovanja ne glede na generacijo, ki ji posamezni zaposleni pripada.   

V kodeks bomo zapisali, da v organizaciji velja ničelna toleranca za starostno diskriminacijo, ki se odraža v zaposlovanju različnih generacij, 

napredovanju po sposobnostih, vključevanju različnih generacij v pomembne projektne time ipd. Kazalnik: število kršitev na letni ravni, pobude 

zaposlenih. 

 
ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pregled sedaj veljavnega Kodeksa ravnanja zaposlenih v ZUDV Dornava.  Delovna skupina DOD Januar 2022 

2 Kodeksu ravnanja zaposlenih v ZUDV Dornava dodati člen z ničelno toleranco za starostno 

diskriminacijo, ki se odraža v zaposlovanju različnih generacij, napredovanju po 

sposobnostih, vključevanju različnih generacij v pomembne projektne time ipd. 

Delovna skupina DOD 

  

Februar 2022 

3 Vodstvo ZUDV Dornava odobri dodaten člen in potrdi Kodeks ravnanja zaposlenih v 

ZUDV Dornava, ki se objavi na oglasni deski in intranetni strani.  

Vodstvo zavoda Marec 2022 

4 Vsi zaposleni v ZUDV Dornava ravnajo v skladu  s Kodeksom  ravnanja zaposlenih v ZUDV 

Dornava, ki je izobešen na oglasni deski in intranetni strani. 

  

Vsi zaposleni v ZUDV 

Dornava 

Kadrovska služba 

tekoče 

5 Kadrovska služba seznani novo zaposlene s  Kodeksom  ravnanja zaposlenih v ZUDV 

Dornava. 

Kadrovska služba tekoče 



Ukrep 7: Spodbujanje pohval in zahval posameznim zaposlenim  B 

Opis ukrepa: Pohvala in zahvala sta del nefinančnega nagrajevanja, zato se ga lahko poslužuje prav vsaka organizacija. Vodja pohvali sodelavca, sodelavec pohvali 

sodelavca, pa tudi svojega lastnega vodjo, skupina sodelavcev pohvali izpeljano nalogo, organizatorja dogodka, pohvali se uporabnika, zahvala staršev, drugih 

deležnikov, ki sodelujejo z in v ZUDV Dornava. Kazalnik: število javno objavljenih pohval in zahval letno 

 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pripravi se navodilo o podeljevanju pohval in zahval do zaposlenih in se ga objavi na itranetu. 

Dogovor s kadrovsko službo o evidentiranju pohval in zahval s strani delavcev, vodij. 

Dogovori se, da se objavijo tudi pohvale s strani uporabnikov, svojcev uporabnikov  in drugih 

deležnikov do zaposlenih in objavljanju le-teh na intranetni strani. 

Delovna skupina DOD 

  

december 2021 

2 Informiranje zaposlenih z objavo na intranetu in oglasnih deskah, o pomenu in možnostih 

dajanja pohval in zahval s strani delavcev, vodij, uporabnikov, svojcev uporabnikov in drugih 

deležnikov in objavljanju le-teh na intranetni strani.  

Delovna skupina DOD 

  

tekoče 

3 Kadrovska služba bo sprejemala vse pohvale in zahvale s strani delavcev, vodij, uporabnikov, 

svojcev uporabnikov in drugih deležnikov in jih objavljala na intranetni strani in glavni oglasni 

deski.  

Kadrovska služba tekoče 

Ukrep 8: Oblikovanje medgeneracijskih rekreacijsko-športnih skupin B 

  

Opis ukrepa: V ZUDV Dornava bomo oblikovali medgeneracijske športne skupine. Predlagamo jogo, tehnike sproščanja, vadbo v telovadnici v zimskih mesecih, 

odbojko na prostem od marca do oktobra. Te aktivnosti  je mogoče organizirati z vidika spodbujanja neformalnega in medgeneracijskega druženja, z določenim 

koordinatorjem za organiziranje in izvajanje omenjenih aktivnosti. 

  

Kazalnik: število aktivnosti, število vključenih zaposlenih v športne aktivnosti, različna starost vključenih zaposlenih. 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Dogovor z zaposlenimi o koordiniranju za posamezno aktivnost. 

  

Delovna skupina DOD  

Koordinator skupine 

December 2021 

2 Nabava mreže za odbojko. Nabavna služba Januar 2022 

3 Informiranje zaposlenih, s plakati, objavami na intranetu, o začetku aktivnosti športnih skupin, 

kaj bo, kje bo, kdaj bo, komu je namenjeno in kdo je koordinator. 

Delovna skupina DOD 

  

Januar 2022 



Ukrep 9: Obdaritev zaposlenih ob upokojitvi B 

  

Opis ukrepa: Podjetje zaposlene, ki se upokojijo, obdari z izdelkom iz VDC Dornava. Zaposleni sam izbere en izdelek izmed treh predvidenih izdelkov. Na ta način se 

sodelavcu zahvalimo za dobro delo in čas, ki smo ga preživeli skupaj. 

Kazalnik: število upokojenih sodelavcev v letu, ki so se upokojili in dobili darilo.  

 
ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Vodstvo ZUDV Dornava odobri obdaritev zaposlenih ob upokojitvi.  

  

Delovna skupina DOD 

  

December 2021 

2 Kadrovska služba napoti zaposlenega ob upokojitvi v OE VDC Dornava, da sam izbere en 

izdelek. 

  

Kadrovska služba od januarja 2022 naprej 



PODROČJE 4: 
 
UKREPI – ZDRAVJE IN VARNOST NA DELOVNEM MESTU 
 
ODGOVORNA OSEBA: NATAŠA MISJA, DUŠAN URUKALO 

Zaporedna št. 

ukrepa 
UKREP - NAZIV 

  

OZNAKA  

1.   1.4 Nameščanje ustrezne osvetlitve A 

1.   1.5 Zagotavljanje boljšega toplotnega udobja v delovnih okoljih A 

1.   2.3 Izobraževanje delavskih predstavnikov   A 

1.   3.12 Navodila za uporabo nevarnih snovi in rokovanje z nevarnimi snovmi A 

1.   4.8 Sklopi izobraževanj za vodje s področja psihosocialnih vidikov dela A 

1.   5.1 Skladnost delovne obleke s standardi A 

1.   1.11 Zmanjšanje tveganj za nastanek kostno-mišičnih obolenj B 

1.   5.2 Zaposlenemu prilagojena osebna varovalna oprema B 

1.   5.5 Namestitev obvestil s pravilno uporabo OVO B 



 Ukrep 1: 1.4 Nameščanje ustrezne osvetlitve  A 

Opis ukrepa: Zavod bo zagotovil ustrezno osvetlitev prostorov. Prostori so osvetljeni naravno in umetno. Razporeditev in vrsta svetil se bo prilagodila glede na vrsto 

dela. Opravljene so bile meritve osvetljenosti. V primeru, da bo ugotovljeno, da je na posameznem delovnem mestu, kjer delajo starejši ali slabovidni, premalo 

osvetlitve se bo namestila dodatna oziroma zamenjala obstoječa osvetlitev. Kazalnik: Število naročilnic za svetlobna telesa. 

 

Kazalnik: Število naročilnic za svetlobna telesa 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pregleda se osvetlitev. vzdrževanje Januar 2022 

2 Pripravi se načrt za nabavo nove osvetlitve. vzdrževanje tekoče 

3 Neustrezna svetila se zamenjajo. vzdrževanje tekoče 

 Ukrep 2: 1.5 Zagotavljanje boljšega toplotnega udobja v delovnih okoljih  A 

 Opis ukrepa: Zavod bo zagotovil ustrezno toplotno okolje. Ogrevanje je urejeno radiatorsko z možnostjo nastavitve temperature z termostatskim ventilom. Na 

oddelkih A4, A5 in B3 se bo v roku 5 let uredilo ogrevanje s toplotno črpalko kar bo pripomoglo k nižjim stroškom ogrevanja in zmanjšanju onesnaževanja okolja. 

Večina objektov in pisarn je klimatiziranih. Na oddelku B1 in B2 je instalirana klima, ki omogoča uravnavanje temperature in pa tudi regulacijo vlažnosti v prostoru. 

Omogoča sušenje zraka, filtriranje prašnih delcev, odstranjevanje vonjav ter preprečevanje nastajanja plesni. Klime se letno očistijo in dezinfekcirajo.    

Zaposleni skrbijo za redno zračenje prostorov in s tem poskrbijo za dovod svežega in čistega zraka. 

V delovnih prostorih so bile opravljene preiskave delovnega okolja (meritve mikroklime) s strani zunanjega izvajalca. 

 Kazalnik: Število naročilnic za klime. 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pregled prostorov, ki niso klimatizirani vzdrževalci Januar 2022 

2 Pripravi se plan potreb po novih klimah Vzdrževalci, vodstvo Decembra 2022 

3 Potrditev plana in naročilo novih klim vodstvo V roku 5 let 



 Ukrep 3: 2.3 Izobraževanje delavskih predstavnikov A   

Zavod omogoča izobraževanje in usposabljanje delavskih predstavnikov, da lahko v procesu sprejemanja odločitev zastopajo interese delavcev v zvezi s posameznim 

vprašanjem ter te interese usklajujejo z interesi zavoda. Izvajajo se po potrebi. Predlagana so iz strani Zavoda in po lastni izbiri. Stroške izobraževanj krije Zavod. 

Omogočeno je vsaj minimalno število ur, kot je določeno po zakonu. Kazalnik: Število izobraževanj. 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pripravi se seznam izobraževanj, katerih se delavski predstavniki želijo udeležiti Delavski predstavniki konec leta 

2 Pregled seznama in izvajanje ukrepa Kadrovska,    vodstvo tekoče 

3 Vodenje evidenc izobraževanja Delavski predstavniki, 

kadrovska 

tekoče 

 Ukrep 4: 3.12 Navodila za uporabo nevarnih snovi in rokovanje z nevarnimi snovmi A  

Zavod zagotavlja varnostna navodila za razkužila in varnostne liste na katerih so opisi razkužil, navodila za uporabo in rokovanje, kako ravnati v primeru incidenta in 

podobno. Ta se nahajajo v tiskani obliki v ambulanti. Zaposleni na oddelkih so seznanjeni, kje se navodila nahajajo. Vodja oddelka vsakega novo zaposlenega seznani 

z navodili. 

 Kazalnik: Število zaposlenih, ki so prejeli navodila. 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pregled navodil in dopolnitev ob novih nabavah Vodja zdr. službe Januar 2022 

2 Vodenje evidence novo zaposlenih Kadrovska tekoče 

3 Izvajanje ukrepa in vodenje evidence zaposlenih, ki so prejeli navodila vodja tekoče 

4 Informiranje zaposlenih o rokovanju z nevarnimi snovmi  Vodja DE, dobavitelj Tekoče  



 Ukrep 5: 4.8 Sklopi izobraževanj za vodje s področja psihosocialnih vidikov dela A    

Zavod ima v Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije določeno število dni, ki so namenjeni za izobraževanje glede na delovno mesto. 

Sklopi izobraževanj bodo prilagojeni za vodje oddelkov in služb (komuniciranje, vodenje,…), saj je bistveno, da poleg ustreznega znanja in veščin v vodenju oblikujejo 

tudi ustrezen pristop do ostalih zaposlenih. Kazalnik: Število vodij, ki so se v letu udeležili izobraževanj. 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pripravi se analiza potreb po izobraževanju vodje december 2021 

2 Pregled in izvajanje ukrepa Kadrovska,   vodje Skozi vse leto 

3 Informiranje vodij o možnostih izobraževanja Kadrovska  Tekoče  

Ukrep 6: 5.1 Skladnost delovne obleke s standardi A    

Zavod nabavlja delovno obleko preko Javnih naročil. Odgovorna oseba iz nabavne službe pripravi seznam zaposlenih in njihove velikosti. V Javnem naročilu se 

specificira vrsta in sestava delovne obleke. Pred dobavo se pregledajo vzorci, da se zagotovi brezhibnost, uporabnost in ustrezna kvaliteta. Zahteva se material, ki diha 

in z velikim deležem bombaža. Delovna obutev mora imeti visoko odpornost na zdrs, anatomsko oblikovano ležišče noge, omogočeno zračnost in udobno širino.   

Kazalnik: število nabav delovnih oblek. 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pripravi se seznam potrebne delovne obleke gospodinje Januar 2022 

2 Objava razpisa na portalu Javnih naročil Vodja javnih razpisov tekoče  

3 Nabava Nabavna služba Do konec leta 

4 Vodenje evidence nabava tekoče 



 Ukrep 7: 1.11 Zmanjšanje tveganj za nastanek kostno-mišičnih obolenj B    

Znotraj zavoda se preventivno izvaja izobraževanje. Izvajajo ga fizioterapevtke in zunanji izvajalci, ki imajo znanja na področju nastanka kostno-mišičnih obolenj. 

Vsebine se podajo s predavanjem in dopolnijo s praktičnimi vsebinami (delavnice za pravilno nameščanje uporabnikov oz. prenosa bremen). Izobraževanje se izvede 

obdobno, in sicer za vse zaposlene. Zaposleni, ki že imajo težave, imajo možnost (v kolikor je to mogoče), da se jih prestavi na oddelke, kjer je manjša fizična 

obremenitev.  Kazalnik: Število zaposlenih, ki so se izobraževali . 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pripravi se analiza potreb po izobraževanju Vodja oddelka Januar 2022 

2 Pregled in izvajanje ukrepa Vodja zdr. nege tekoče 

3 Priprava evidence realizacije Vodja zdr. nege tekoče 

4 Informiranje zaposlenih o načinih zmanjševanja tveganj kostno mišičnih obolenj  Vodja zdr. nege  Tekoče  

 Ukrep 8: 5.2 Zaposlenemu prilagojena osebna varovalna oprema B 

  

Zavod zagotavlja zaposlenim prilagojeno osebno varovalno opremo glede na ogroženost delovišč, ki je predpisana v izjavi o varnosti z oceno tveganja njihovega 

delovnega mesta in je izdelana v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. 

 Kazalnik: Število zaposlenih, ki imajo prilagojeno osebno varovano opremo. 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pripravi se seznam potrebne varovalne opreme  gospodinje Januar 2022 

2 Objava razpisa na portalu Javnih naročil Vodja javnih razpisov Tekoče  

3 Nabava Nabavna služba Do konec leta 

4 Vodenje evidence nabava tekoče 



 Ukrep 9: 5.5 Namestitev obvestil s pravilno uporabo OVO B   

Navodila glede pravilne uporabe OVO se nahajajo v skupnih dokumentih na računalniškem pogonu in na oglasnih tablah po oddelkih. Zdravstveni delavci imajo 

navodila glede pravilne uporabe neposredno na delovnem mestu (navodila za oblačenje in slačenje,…). Odgovorna oseba, ki delavca uvaja v delovni proces zaposlenega 

pouči o pravilni uporabi OVO. 

Diplomirane sestre po potrebi oz. vsake pol leta izvajajo tudi izobraževanje s praktičnimi delavnicami. 

Kazalnik: Število obvestil. 

 

 

ŠT. AKTIVNOST ODG. OSEBA ROK 

1 Pregled novih potreb po namestitvi obvestil s pravilno uporabo OVO Zdr. služba December 2021 

2 Namestitev obvestil vodje tekoče 

3 Informiranje zaposlenih o pravilni uporabi osebne varovalne opreme  vodje, zadolžen za varstvo pri 

delu   

Tekoče  


