
 

 
  

VARNOST PRI DELU 
VARSTVO 
PRED 
POŽAROM  

VARSTVO 
OKOLJA*  

 
 
 
 
STROKOVNA 
NALOGA  

Meritve fizikalnih 
parametrov delovnega 
okolja (toplotno ugodje-
zimski ali letni režim, 
hrup, osvetljenost) 

Usposabljanje (varnost in 
zdravje pri delu, požarna 
varnost) 

Izjava o 
varnosti z 
oceno 
tveganja, 
revizija 
izjave o 
varnosti z 
oceno 
tveganja  
 

Pregled delovne opreme Požarni red 
Požarni načrt 
Izvleček 
požarnega reda  
Pregled 
sistema za 
javljanje požara 

Izdelava načrta 
gospodarjenja z 
odpadki 
pregled načrta in 
svetovanje ob 
izdelavi letnega 
poročila  
  

ENOTA - 
ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 
/OBJEKT  

DO TRI 
ZAP. 

TRI DO ŠEST 
ZAP. 

DO TRI ZAP. TRI DO 
ŠEST ZAP. 

TIPIČNO 
DELOVNO 
MESTO 

DO TRIJE 
ZAP. 

TRI DO 
ŠEST ZAP. 

OBJEKT  OBJEKT  

PERIODIKA  3 LETA 2 LETI Ob pričetku 
opravljanja 
dejavnosti, 
revizije ob 
sprem. … 

3 LETA Ob pričetku 
opravljanja 
dejavnosti, 
revizije ob 
sprem. 

4 LETA 
Pregled – vsako 
leto  

 CENE V EUR BREZ DDV        

AVTOVLEKE / / 40  100 50 Vozilo in 
dvižne 
naprave  
100 

Vozilo in 
dvižne 
naprave 
200 

/ / 

VULKANIZERJI 105 125 40 100 50 255¹ 
 

510 Požarni red 
120 
Požarni načrt 
50 
Izvleček 
požarnega 
reda-gratis  
Pregled 
sistema za 
javljanje 
požara, če je 
vgrajen - 145 

Izdelava načrta 
gospodarjenja z 
odpadki 50 
Letni pregled 
načrta 
svetovanje ob 
izdelavi letnega 
poročila 20 



KLEPARJI IN 
LIČARJI 

105 125 40 100 50   Požarni red 
120 
Požarni načrt 
50 
Izvleček 
požarnega 
reda-gratis  
Pregled 
sistema za 
javljanje 
požara, če je 
vgrajen - 145 

Izdelava načrta 
gospodarjenja z 
odpadki- 50 
Letni pregled 
načrta in 
svetovanje ob 
izdelavi letnega 
poročila- 20 

AVTOSERVISENE 
DELAVNICE Z 
ELEKTRIKO 

105 125 40 100 50   Požarni red 
120 
Požarni načrt 
50 
Izvleček 
požarnega 
reda-gratis  
Pregled 
sistema za 
javljanje 
požara, če je 
vgrajen - 145 

Izdelava načrta 
gospodarjenja z 
odpadki- 50 
Letni pregled 
načrta in 
svetovanje ob 
izdelavi letnega 
poročila- 20 

AVTOPRALNICE  100 115 40 100 50   Požarni red 
120 
Požarni načrt 
50 
Izvleček 
požarnega 
reda-gratis  
Pregled 
sistema za 
javljanje 
požara, če je 
vgrajen - 145 

Izdelava načrta 
gospodarjenja z 
odpadki- 50 
Letni pregled 
načrta in 
svetovanje ob 
izdelavi letnega 
poročila -20 

 
*Op – ostale storitve s področja varstva okolja (meritve hrupa v okolju, meritve emisij snovi v zrak, meritve emisij snovi v vode, izdelava letnih ocen emisij 
snovi v zrak, meritve kemičnih škodljivosti, …) se izvedejo po predhodni ponudbi.  
 
Cene so brez DDV 
 



Periodika pri posameznih obveznostih: 
 

1. Meritve fizikalnih parametrov delovnega okolja (toplotno ugodje-zimski ali letni režim, hrup, osvetljenost) 
3 leta  
 
2. Usposabljanje (varnost in zdravje pri delu, požarna varnost) 
2 leti  
 
3. Izjava o varnosti z oceno tveganja in revizija 
Izdelava ob pričetku poslovanja, revizije se izdelajo ob spremembah, ki lahko vplivajo na varnost pri delu, spremembah zakonodaje, … 
 
4. Pregled delovne opreme 
3 leta  
 
5. Varstvo pred požarom 
Usposabljanje kot v točki 2,  
Izdelava požarnega reda, požarnih načrtov - ob pričetku poslovanja, revizije ob spremembah 
Pregled vgrajenih sistemov za javljanje požara– 5 let  
Eksplozijska ogroženost – nudimo tudi izdelavo elaboratov eksplozijske ogroženosti, cena po dogovoru 
 
6. Varstvo okolja 
gospodarjenje z nastalimi odpadki – izdelava načrta gospodarjenja z odpadki za obdobje 4 let, nato letni pregled, ki se izvede ob obisku člana 
 
oddaja poročila o ravnanju z nastalimi odpadki – enkrat na leto  
  
poslovnik in dnevnik (npr. lovilec olj) = ? 

 
1 Montirka – 100, Kompresor 40, 2 dvigali ali ročni dvigali 70, kompresor 105 
 
Izjava o varnosti z oceno tveganja mora ustrezati zahtevam novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter vključevati načrt promocije zdravja na delovnem 
mestu, ocenjevanje psihosocialnih tveganj, preprečevanje nasilja tretjih oseb. Delodajalci morajo izvajati tudi zakonske zahteve glede preprečevanja zlorabe 
alkohola, drog na delovnih mestih ter obvladovanja psihosocialnih tveganj (imeti sprejete ustrezne interne akte – pravilnike).  
 
Nalepke morajo biti nameščene na višini 2,0 – 2,5 m.  

 Nalepke, oznake: 15 % popust ob nakupu 
 Pregleda gasilnih aparatov: NE 
 Nakup osebne varovalne opreme: ZAVAS 


