
 

 

POLITIKA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 

 

Zdravje in varnost je vrednota, ki je ni mogoče pridobiti ali kupiti, zato je odgovornost vseh zaposlenih v 

BARTEC VARNOST skrb za ohranjanje in izboljšanje zdravja in varnosti pri delu. Zavedamo se, da zdravje 

in varnost na delovnem mestu zagotavljata zadovoljstvo in boljše pogoje za delo, kar vodi k skupnemu 

uspehu. 

 

Varnost in zdravje sta ena izmed temeljnih vrednot podjetja BARTEC VARNOST, za katero se zavzemamo 

vsi zaposleni. S politiko varnosti in zdravja pri delu, ki jo je oblikovalo, sprejelo in jo izvaja vodstvo družbe, 

pa smo se zavezali za nenehno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu s čemer preprečimo nastanek 

tveganj za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar delavcev. 

 

Okvirji za postavljanje in pregledovanje ciljev:  

 

• Stalno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu 

• Stalno zmanjševanje bolniških izostankov in poškodb pri delu  

 

Aktivnosti za uresničevanje ciljev: 

 

• uvajanje novejše in varnejše tehnologije,  

• z izbiro in uporabo takšnih materialov, ki manj obremenjujejo zdravje in omogočajo varnejše delo,  

• izvajanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu in kjer ne bo drugače mogoče z dosledno uporabo 

osebne varovalne opreme 

• dosledno upoštevanje zakonskih in drugih zahtev za varno in zdravo delo 

• spremljanje in merjenje vplivov na zdravje zaposlenih, s ciljem zaznati in zmanjšati negativne vplive 

• izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih za varno in zdravo delo in delovno okolje. 

• upoštevanje predlogov in pobud zaposlenih 

• periodične meritve delovnega okolja 

 

Zaposleni v podjetju BARTEC VARNOST d.o.o. so seznanjeni s politiko varnosti in zdravja pri delu in so jo 

dolžni izpolnjevati. Prav tako je politika varnosti in zdravja pri delu na voljo zainteresirani javnosti.  

 

Politika varnosti in zdravja pri delu je dostopna vsem na spletnih straneh družbe. 

 

Politika varnosti in zdravja pri delu v podjetju BARTEC VARNOST d.o.o. je letno pregledana in revidirana, 

upoštevajoč spremembe zakonodaje in zahtev podjetja. 

 

 

        Zagorje, 11.7.2017 

        Simona Klukej, direktorica 

 

                                                                                                     
                                                                                                               
 


