
ENOTA TRAJANJE VSEBINA

Enota 1 1 ura Uvod v projekt SAFE2FOOD in varnost pri delu 

Enota 2 2 uri Nevarnosti na delovnem mestu in strokovna priporočila 

Enota 3 2 uri Nevarnosti pri delovnem procesu in strokovna priporočila 

Enota 4 2 uri Sklepi o učnih ciljih in krepitvi varnosti pri delu 

S A F E 2 F O O D
Krepitev usposobljenosti zaposlenih v živilstvu na področju poklicnega zdravja 

in varnosti ter varnosti živil

MODUL 1: 
VARNO DELO

SAFE2FOOD PROGRAM USPOSABLJANJA

Trajanje: 7 ur

Ciljne skupine: zaposleni v živilstvu

Metode: samoizobraževanje, e-izobraževanje

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

2019-1-TR01-KA202-076021

UVOD
Varnost pri delu pomeni sklop pravic in obveznosti delodajalcev in zaposlenih za 
zagotavljanje najvišje možne ravni zdravstvene in psihofizične varnosti. Glavni cilj je 
odpraviti zdravstvene težave in poklicne nevarnosti.
Modul 1 omogoča prepoznavanje nevarnosti pri delu na lastnem delovnem mestu in 
ponuja nekaj strokovnih priporočil za zagotovitev bolj zdravega in varnega delovnega 
procesa za vse delavce. Modul je sestavljen iz tabel s splošnimi informacijami in navodili 
za obdelavo pomembnih informacij. Vključuje tudi vire za lažje samoizobraževanje. 
Modul se uporablja skupaj s spletno platformo SAFE2FOOD, kjer so objavljeni 
izobraževalni videoposnetki.



E N O TA  1 :  VA R N O S T  P R I  D E L U  ( 1  U R A )

VSEBINA CILJI PRIPOMOČKI POTEK REZULTATI VREDNOTENJE

• Projekt 

SAFE2FOOD

• Osebni cilji za 

program samo-

izobraževanja

• Nevarnosti na 

lastnem delovnem 

mestu 

• Okrepiti 

ozaveščenost o 

poklicnih 

nevarnostih

• Odkriti poklicne 

nevarnosti na 

osebnem 

delovnem mestu 

• Vir 1

• Vir 2

• SAFE2FOOD 

zloženka in 

sintezno poročilo

• SAFE2FOOD 

spletna platforma

• Papir in barvna 

pisala

• Računalnik in 

internet

1. Na kratko preglej 

digitalno platformo

2. Na kratko preglej 

brošuro in sintezno 

poročilo

3. Naredi seznam ciljev 

(Vir 1)

4. Pomisli na 

nevarnosti na 

lastnem delovnem 

mestu

5. Naredi miselni 

vzorec tveganj na 

lastnem delovnem 

mestu z rdečo barvo 

(Vir 2) 

• Seznam osebnih 

učnih ciljev

• Miselni vzorec 

nevarnosti na 

lastnem delovnem 

mestu

• Predstavi zaključke 

družini, prijatelju 

ali sodelavcu

• Odgovori na 

njihova vprašanja 

in pridobi njihove 

povratne 

informacije 



MOJI OSEBNI UČNI CILJI

1. 2. 3. 4. 5.

Nevarnosti in strokovna 
priporočila na lastnem 

delovnem mestu

VIR 1

VIR 2

ureznine

opekline



E N O TA  2 :  D E L O V N O  M E S T O  ( 2  U R I )

VSEBINA CILJI PRIPOMOČKI POTEK REZULTATI VREDNOTENJE

• Nečista in spolzka 

tla

• Senzorične motnje

• Mikroklima in prah

• Biološke 

nevarnosti

• Elektrika in ogenj

• Psihosocialni 

dejavniki 

• Okrepiti znanje o 

najpogostejših 

nevarnostih na 

lastnem delovnem 

mestu

• Razviti sposobnost 

izboljševanja 

delovnih pogojev 

• Vir 3

• SAFE2FOOD 

spletna platforma

• SAFE2FOOD 

sintezno poročilo

1. Preuči Vir 1

2. Oglej si video 

posnetke na spletni 

platformi

3. Dopolni miselni 

vzorec z manjkajočimi 

nevarnostmi iz Vira 1, ki 

se pojavijo na lastnem 

delovnem mestu z 

rdečo barvo

4. Miselni vzorec  

nevarnosti dopolni s 

strokovnimi priporočili 

iz Vira 1 z zeleno barvo 

• Miselni vzorec, ki 

prikazuje 

nevarnosti v rdeči 

barvi in strokovna 

priporočila za 

večjo varnost v 

zeleni barvi 

• Predstavi zaključke 

družini, prijatelju 

ali sodelavcu

• Odgovori na 

njihova vprašanja 

in pridobi njihove 

povratne 

informacije 



NEVARNOSTI PRIPOROČILA
NEČISTA IN SPOLKA TLA 

Vzroki: razmetan materiali, razlite tekočine, ohlapni 
predmeti, kabli

Posledice: zdrsi, padci, zlomi, zvini 

Tla narejena iz nedrsečih, pralnih, nestrupenih materialov s primernim naklonom, odtoki 
zaščiteni z nerjavečimi mrežnimi pokrovi. Čiščenje in odstranjevanje predmetov na predvidenih 
lokacijah. Ergonomska obutev z nedrsečim podplatom in trakom proti sezuvanju. Lestve, 
nameščene na stabilni površini, nikoli se ne uporablja najvišjih prečnih palic za stopanje. 

SENZORIČNE MOTNJE

Vzroki: šibka ali močna svetloba, hrup

Posledice: omejene vidne zmožnosti, omejeno vidno 
polje, začasna ali trajna izguba sluha, tinitus, 
hipertenzija, motnje spanja, razdražljivost 

Luči nameščene nad delovnim prostorom. Zaščita sluha, če hrup presega 85 dB ali če je potrebno 
govoriti v uho.

MIKROKLIMA IN PRAH

Vzroki: nizke temperature, vlaga, majhni delci v zraku

Posledice: revma, težko dihanje, bolezni dihal, 
bronhitis, astma 

Nadzorovanje trajanja izpostavljenosti nizkim/visokim temperaturam, zagotavljanje rednih 
odmorov, nošenje posebne osebne zaščitne obleke. Poznavanje poti za izhod iz hladilnih enot in 
zamrzovalnikov. Vrata zamrzovalnika se odpirajo od znotraj in svetijo, da so vidna, ko so vrata 
zaprta.

BIOLOŠKE NEVARNOSTI

Vzroki: bakterije, virusi, glive, paraziti

Posledice: okužbe, alergijske reakcije, zastrupitve, 
prebavne motnje

Poznavanje dobrih proizvodnih praks, ustrezna higiena osebja, učinkovito čiščenje in 
razkuževanje opreme in delovnih površin. Osebna zaščitna oprema, ustrezno usposabljanje, 
cepljenje, zdravstveni nadzor.

ELEKTRIKA IN OGENJ

Vzroki: nepravilno nameščene električne, plinske in 
dimne naprave, okvare strojev, nepravilna uporaba 
vnetljivih snovi, pregrete maščobe, neprevidnost pri 
odprtem ognju

Posledice: električni udar, požari, opekline 

Suhe roke pri upravljanju z električnimi stroji. Stroje in električno napeljavo, ki ne delujejo 
pravilno popravijo izključno strokovnjaki. Pravilen postopek gašenja: razdalja 3 koraki; cik-cak 
poteze od roba ognja proti sredini v smeri vetra; takojšnja odstranitev plinskih jeklenk in 
vnetljivih tekočin; zapiranje oken in vrat; voda samo s trdnimi vnetljivimi snovmi; tekočine ali 
električne napeljave se gasijo s peno, prahom, CO2. Opekline se hladi vsaj 15 minut; če je 
opeklina večja od dlani, obvezen obisk zdravnika.

PSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI 

Vzroki: nepravilna komunikacija, pomanjkanje spanja, 
droge

Posledice: stres, slabo splošno počutje ali zdravje, 
nasilje, nadlegovanje, pomanjkanje pozornosti 

Nasilje med sodelavci se vedno prijavi operaterju ali odgovorni organizaciji. V primeru roparjev se 
zaposleni ne prepirajo z grozečimi osebami. Pri delu se ne uživa alkohola ali zdravil, ki vplivajo na 
koncentracijo ali gibljivost. Prav tako se odsvetuje kajenje, saj vpliva na koncentracijo in povečuje 
nevarnost požara. Splošno počutje zaposlenih se odraža v produktivnosti, kakovosti in varnosti 
dela. 

VIR 3



E N O TA  3 :  O R O D J A  I N  P R I P O M O Č K I   ( 2  U R I )

VSEBINA CILJI PRIPOMOČKI POTEK REZULTATI VREDNOTENJE

• Ostri in koničasti 

predmeti

• Vroči predmeti, 

površine in snovi

• Stroji in trki

• Delovna oprema

• Nevarne 

kemikalije

• Močne 

obremenitve, 

dolgotrajni in 

ponavljajoči se gibi 

• Okrepiti znanje o 

najpogostejših 

nevarnostih v 

delovnem procesu

• Razviti sposobnost 

izboljšanja 

delovnega procesa 

• Vir 4

• SAFE2FOOD 

spletna platform

• SAFE2FOOD 

sintezno poročilo

1. Preuči Vir 2

2. Oglej si video 

posnetke na spletni 

platformi

3. Dopolni miselni 

vzorec z manjkajočimi 

nevarnostmi iz Vira 2, ki 

se pojavijo na lastnem 

delovnem mestu z 

rdečo barvo

4. Miselni vzorec 

nevarnosti dopolni s 

strokovnimi priporočili 

iz Vira 2 z zeleno barvo 

• Miselni vzore, ki 

prikazuje 

nevarnosti v rdeči 

barvi in strokovna 

priporočila za 

večjo varnost v 

zeleni barvi 

• Predstavi zaključke 

družini, prijatelju 

ali sodelavcu

• Odgovori na 

njihova vprašanja 

in pridobi njihove 

povratne 

informacije 



NEVARNOSTI PRIPOROČILA
OSTRI IN KONIČASTI PREDMETI

Vzroki: noži, rezalniki, rezila
Posledice: ureznine, krvavitev, ubodi

Uporaba kovinskih rokavic, kovinskih predpasnikov. Vedno se reže od telesa stran. Rezila vedno 
čista in ostra. Potrebna posebna pozornost pri prvi in vsaki nadaljnji uporabi nožev.

VROČI PREDMETI, POVRŠINE IN SNOVI

Vzroki: pečice, pekači, kuhalne plošče, vroča olja, 
vroča polnila, para
Posledice: opekline, vročinski krči 

Uporaba rokavic odpornih na vročino. Varna uporaba odprtega ognja. Previdnost pri delu z 
vročimi deli strojev. Čiščenje izključno, ko se površine ohladijo. 

STROJI IN TRKI

Vzroki: vrteči se deli stroja, nevarna vožnja
Posledice: stiski kože, kosti, mišic, ujetje osebe, udarec 
osebe z nepritrjenim izdelkom; trki na nakladalnih 
ploščadih, v skladiščih 

Preverjanje stanja strojev pred uporabo. Premični deli strojev niso v dosegu za dotik. V primeru 
poškodb in pred čiščenjem se stroj vedno izključi. Da bi se izognili trkom, se nosijo svetle barve. 

DELOVNA OPREMA

Vzroki: neuporabna, nečista, nepravilno uporabljena 
posoda
Posledice: specifične kratkotrajne in dolgotrajne 
poškodbe 

Delovna oprema izdelana iz nestrupenih, nerjavečih, gladkih materialov; ločeni prostori za 
njihovo čiščenje, pranje in razkuževanje. Neposreden stik z golimi rokami je minimiziran, zato se 
uporabljajo rokavice za rezanje, porcioniranje, obrezovanje, predelavo surovega mesa, čiščenje 
zelenjave. Rokavice se pogosto menjajo, roke se vedno temeljito umijejo pred in po uporabi 
rokavic. Uporabljajo se tudi posebne rokavice (rokavice za čiščenje, toplotno odporne rokavice, 
rokavice iz kovinske mreže in rokavice odporne proti mrazu). Med delovna oblačila spadajo tudi 
hlače, majice, pokrivala, bombažni, plastični in žični predpasniki, nedrseča gumijasta ortopedska 
obutev, čevlji z zaščitno kovinsko kapico. Delovna oblačila so svetle barve, oprijeta, brez gumbov 
in žepov, v celoti pokrivajo osebna oblačila. Uporabljajo se tudi očala v primeru letečih delcev .

NEVARNE KEMIKALIJE

Vzroki: razkužila, tekočine v hladilnih sistemih, olja, 
hidravlične tekočine, odpadne vode z raztopljenimi 
kemikalijami, neprevidna uporaba kemikalij
Posledice: zastrupitve, opekline, težave z dihali, 
alergijske reakcije, škoda okolju 

Uporabljajo se rokavice, očala in škornji; zaposleni so seznanjeni z navodili ali varnostnim listom 
za kemikalije. Če pride do kožnih sprememb ali težav z dihali, se obišče zdravnika. Če pride do 
zaužitja kemikalij, potrebno spiti veliko vode (ne mleka) in obiskati zdravnika (prinesti embalažo). 
Čistilni pripomočki shranjeni v ločenih prostorih. Nevarne snovi je potrebno nadomestiti z manj 
nevarnimi. Vzdrževalno osebje je usposobljeno in obveščeno o kemikalijah pri delu. 

MOČNE OBREMENITVE, DOLGOTRAJNI IN 
PONAVLJAJOČI SE GIBI 

Vzroki: dolgotrajno nepravilno dvigovanje tovora, 
statje, hiter tempo dela

Posledice: poškodbe hrbtenice, težave z mišično-
skeletnim sistemom in kardio-vaskularnim sistemom 

Pravilno dvigovanje in nošenje težkih bremen: stopala v širini bokov, ravna hrbtenica, predmet 
čim bližje telesu, počasno dvigovanje, rotacija celotnega telesa, glava in ramena v ravni črti, 
počasen počep in spuščanje bremena. Bremena se nikoli ne dvigne v sedečem položaju. Če je 
mogoče, se tovor potisne, namesto nosi.

RESOURCE 4



E N O TA  4 :  M O J E  D E L O V N O  M E S T O  ( 2  U R I )

VSEBINA CILJI PRIPOMOČKI POTEK REZULTATI VREDNOTENJE

• Varnost pri delu na 

lastnem delovnem 

mestu

• Prepoznati vse 

potencialne 

nevarnosti na 

lastnem delovnem 

mestu

• Predlagati 

izboljšave za večjo 

varnost pri delu na 

lastnem delovnem 

mestu

• Vir 5

• Seznam ciljev

• Miselni vzorec

1. Preglej miselni 

vzorec

2. Vstavi nevarnosti in 

priporočila na 

zemljevid lastnega 

delovnega prostora

3. Preveri cilje

4. Naštej nova znanja 

in veščine 

• Seznam dosežkov

• Zemljevid 

nevarnosti in 

priporočil za lasten 

delovni prostor 

• Predstavi zaključke 

družini, prijatelju 

ali sodelavcu

• Odgovori na 

njihova vprašanja 

in pridobi njihove 

povratne 

informacije 

• Primerjaj seznam 

poklicnih 

nevarnosti s 

sodelavci

• Preveri seznam 

učnih ciljev ter 

nova znanja in 

spretnosti 



MOJE DELOVNO MESTO

Obmocje za kuhanje:
zašcitne rokavice

VIR 5

Dostava: trki, velike
obremenitve

Pogosto umazana tla: 
cistiti

Higiena: umivanje rok

Zamrzovalniki: 
zašcitna obleka

Hrup: zašcita za sluh


