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PRIIMEK IN IME 

zaposlenega: 

 

 

 

Datum 

rojstva: 

Delovno mesto: 

OE/služba: 
 

 

 

PODPIS 

IZVAJALCA 

USPOSABLJANJA 

 

DATUM 

IZVEDBE 

USPOSABLJANJA 

 

PODPIS 

ZAPOSLENEGA 

Začel z delom dne:  

 

Prenehal z delom dne:   

 

  

POSTOPEK USPOSABLJANJA 

DELAVCA ZA VARNO DELO 

   

1. Sprejem delavca vključno s predstavitvijo 
zavoda (statut zavoda, notranja organizacija, 

poslanstvo, vizija, sistem vodenja kakovosti v 

zavodu, politika kakovosti). 

Neposredni vodja   

2. Seznanitev z  zakonskimi podlagami 

varovanja podatkov in informacij s področja 
zdravstvenega varstva, poklicna molčečnost 
(etični kodeks). 

Neposredni vodja   

3. Predstavitev novo zaposlenega neposredni 

vodji 

Kadrovik 

 

  

4. Opredelitev splošnih pojmov iz varnosti in 
zdravja pri delu in varstva pred požarom. 

Kadrovik   

5. Seznanitev z delovnim časom in 
evidentiranjem delovnega časa (EDČ) ter 
predaja/prevzem ključka ta registracijo 
delovnega časa. 

Kadrovik   

6. Predstavitev ostalim sodelavcem Neposredni vodja 

 

  

7. Seznanitev delavca s potekom in 

organizacijo delovnega procesa, urnikom 

dela,… 

Neposredni vodja   

8. Seznanitev z redom v prostorih in načinom 
prehrane (malice). 

Neposredni vodja   

9. Seznanitev delavca  z uporabniškimi 
pravicami za dostop in uporabo 

informacijskega sistema 

Neposredni vodja   

10. Seznanitev delavca z delovnimi sredstvi 

(aparature/materiali), pravilnim načinom dela 
in načinom rednega vzdrževanja. Opozarjanje 
na nevarnosti in škodljivosti za zdravje pri 
delu. 

Neposredni vodja   

11. Pregled nevarnih mest v enotah oz. na 

delovnem mestu. Ugotovitev vseh nevarnosti 

za poškodbe in škodljivosti za zdravje pri delu 

Neposredni vodja   
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(ravnanje z ostrimi predmeti, zdrsi, ionizirajoče 
sevanje,..) 

 

12. Predaja/prevzem predpisanih sredstev 

(zaščitna obleka in obutev in opreme za osebno 
varstvo pri delu) namen in način uporabe, 
predaja/prevzem ključev, žigov,…) ter 
seznanitev obveznosti strogo namenske 

uporabe. 

Neposredni vodja   

13. Obrazložitev ostalih dolžnosti delavca  
javljanje okvar, pomanjkljivosti na 

opremi/objektu/avto). 

Neposredni vodja   

14. Seznanitev s postopkom v primeru 

poškodbe pri delu in prvo pomočjo. 
Neposredni vodja   

15. Seznanitev s postopki  preprečevanja in 
obvladovanja bolnišničnih okužb, ravnanja z 
odpadki in higienskim režimom v zavodu.  

Neposredni vodja   

16. Seznanitev z internimi predpisi zavoda  Neposredni vodja   

17. Drugo  

 

  

 

 

 

PREVZEL  

KOMAD 

PODPIS IN 

DATUM 

VRNIL  

KOMAD 

PODPIS IN DATUM 

PODROČJE DELA     /                                            
ZAŠČITNA oz. DELOVNA 

OBLEKA V KOS 

    

plašč / tunika      

majica     

hlače / krilo     

kombinezon     

bunda     

pulover / termoflis     

ZAŠČITNA / DELOVNA 

OBUTEV V KOM 

    

zaščitni čevlji     

OPREMA     

ključek za registracijo delovnega 

časa 

    

ključi     

ključi garderobne omare     

prenosni računalnik     

mobilni prenosni telefon     

 

* neposredni vodja: Vodja službe, predstojnik, odgovorna MS (za področje zdravstvene nege) 
 

OPOMBA: Po zaključku uvajanja novo zaposlenega neposredni vodja preda izpolnjen obrazec nazaj v 

kadrovsko službo 


