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Smo največja inštitucija
z najdaljšo tradicijo na
področju medicine dela in
športa, varnosti in zdravja pri
delu ter skrbi za zdravo okolje.
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Zdravje in varnost,
naši temeljni vrednoti
Čas hitrega tehnološkega razvoja in umetne inteligence je za
vse nas, ki v tem obdobju živimo in delamo, svojevrsten izziv. V
dinamičnem delovnem vsakdanu namreč ljudje prehitro pozabimo
nase, na svojo varnost, zdravje in dobro počutje. Zato je naša
vloga, vloga Zavoda za varstvo pri delu, danes še bolj pomembna
kot pred 60 leti, ko je zavod nastal.
V šestih desetletjih smo se razvili v trden tim, ki ga sestavljajo
priznani strokovnjaki s področja medicine dela in športa, zdravja
in varnosti pri delu, tehnične varnosti, varstva pred sevanji,
ekologije, toksikologije in mnogih drugih.
Smo edini v Sloveniji, ki izvajamo tako celovite storitve s področja
zdravja, varnosti in zdravega okolja. Na vseh naštetih področjih
smo vodilni in gonilo razvoja znanosti v Sloveniji. Na to smo lahko
upravičeno ponosni.
Kot odgovoren del slovenske družbe že od ustanovitve skrbimo za
prenos znanja iz generacije v generacijo. Izvajamo izobraževanja
in usposabljanja, smo učna baza študentom Medicinske fakultete
in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani ter izdajamo številne
strokovne publikacije.
Visoko izobražen kolektiv z različnih področij znanosti in izjemna
raznolikost delovanja nam omogočajo poglobljeno poznavanje
stanja tudi v drugih dejavnostih ter zaznavanje potreb in tveganj
posameznikov, ki delujejo v njih.
Neprestano se izobražujemo, da smo lahko kos vsem izzivom
spreminjajočega se delovnega okolja v izjemno raznolikih
gospodarskih panogah. Strokovna usposobljenost, inovativnost
in usmerjenost v trajnostni razvoj so temelji za naše uspešno delo
danes – in jutri.
Naša vizija je ostati vodilni slovenski ponudnik celovitih storitev na
področju zdravja, varnosti in zdravega okolja ter razvijati področje
specialističnih medicinskih storitev.
Vedno smo in bomo prisluhnili potrebam in željam naročnikov.
Verjamemo, da bomo z udejanjanjem naših novih idej uresničevali
cilj presegati vaša pričakovanja.
mag. Robert Pistotnik,
direktor
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Največja inštitucija z najdaljšo
tradicijo na svojem področju v
Sloveniji

100
zaposlenih

Strokovna revija
Delo in varnost

Zagotovljena brezplačna parkirna
mesta za obiskovalce

Olimpijski referenčni
športnomedicinski center
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NA LETO OPRAVIMO:

28.000
860

medicinskih
pregledov

menedžerskih
pregledov

5.500

pregledov
dvigal

1.600

pregledov
virov sevanja

50.000

meritev doz
sevanja delavcev
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3

centri

Center za medicino dela in športa
Center za fizikalne meritve
Center za tehnično varnost
		 in strokovne naloge




3




poslovne enote

Ljubljana
Koper
Celje

40

medicinskih ambulant

170

lastnih parkirišč

5070

m2

poslovnih prostorov
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Sistem kakovosti
Vzdržujemo in nadgrajujemo sistem
kakovosti, ki izpolnjuje zahteve
standarda SIST ISO 9001.
ZVD je pri Slovenski akreditaciji
akreditiran kot preskuševalni
laboratorij in kot kontrolni organ.
Glede tega izpolnjujemo zahteve
standardov SIST EN ISO/IEC
17025 in SIST EN ISO/IEC 17020
(aktualne akreditacije najdete na strani
www.zvd.si).
Preventivne preglede osebja letalskih
družb opravljamo na podlagi
akreditacije, ki nam jo je podelila
Agencija za civilno letalstvo Republike
Slovenije.
Smo prva ustanova, ki ji je
Olimpijski komite Slovenije podelil
naziv Olimpijski referenčni
športnomedicinski center.
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Tim strokovnjakov
Strokovni razvoj posameznih področij
usmerjajo predstojniki, služba za
kakovost in uprava pa skrbita za celovit
nastop pri strankah ter stalno kakovost.
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doktor

6

magister

prim. prof. dr.
Marjan Bilban,
predstojnik Centra za
medicino dela in športa

100

32

zaposlenih

univerzitetna
izobrazba

29

dr. Gregor Omahen,
predstojnik Centra za
fizikalne meritve

mag. Ivan Božič,
predstojnik Centra za
tehnično varnost in
strokovne naloge

visoka
strokovna
izobrazba

17

srednja
strokovna
izobrazba

7

višja
strokovna
izobrazba

Število zaposlenih
po letih:
91

95
87

89

Število zaposlenih
100
93

92
80

84

93

84

dr. Maja Metelko,
vodja kakovosti namestnica direktorja
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2013
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2017

2018
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1. MEDICINSKI CENTER
ZVD je že 60 let vodilna ustanova na področju medicine
dela v Sloveniji. S stalnim vlaganjem v razvoj dejavnosti
preventivne in športne medicine smo se razvili v
medicinski center, ki zagotavlja širok razpon sodobnih
medicinskih storitev na visoki ravni. Nudimo največji
nabor laboratorijskih preiskav.
Naši strokovnjaki, lastni laboratoriji in sodobna
diagnostična oprema nam omogočajo opravljanje vrhunskih
zdravstvenih storitev z natančnimi in hitrimi rezultati.

Že od leta 1960 smo
vodilna ustanova na
področju medicine
dela v Sloveniji z največ
zaposlenimi specialisti
medicine dela, prometa
in športa.
Na leto opravimo:

8.500

pregledov pred
zaposlitvijo
in

18.300

obdobnih zdravstvenih
pregledov.
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Medicina dela
Odkrivamo in proučujemo razloge za razvoj poklicnih
bolezni, bolezni v zvezi z delom in invalidnosti. Obširna
baza znanja nam omogoča, da ustrezno svetujemo o tem,
kako jih preprečevati in kako ravnati, če do njih kljub
temu pride.
V specialističnih ambulantah medicine dela zdravniki
specialisti opravljajo vse storitve izvajalca medicine dela,
ki jih potrebujejo organizacije in zaposleni. Med te storitve
sodijo z zakonodajo določeni pregledi pred zaposlitvijo
ter obdobni in usmerjeni zdravstveni pregledi. Jedro
dejavnosti predstavljajo preventivni zdravstveni pregledi
ter ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev in
vplivov delovnega okolja na zdravje zaposlenih.
Opravljamo tudi preglede udeležencev v prometu (za
profesionalne in neprofesionalne voznike), pilotov in
podpornega letalskega osebja, kategoriziranih in
rekreativnih športnikov, izvršnih železniških delavcev in
pomorščakov ter preglede, povezane s posedovanjem in
nošnjo orožja.
Vsem udeležencem pregledov so na voljo tudi specialistični
pregledi, vključno s pregledom oftalmologa in psihologa,
tako da v eni hiši izvedemo celovito zdravstveno storitev na
visoki ravni.
Za delodajalce, ki želijo zagotoviti najvišjo raven
zdravstvene preventive, pripravljamo programe promocije
zdravja in sodelujemo pri njihovem izvajanju.
Za podjetja izvajamo tudi bolj kompleksne analize, na primer
analize bolniškega staleža in splošnega zdravstvenega
stanja, ter na podlagi rezultatov svetujemo ustrezne ukrepe
za varovanje zdravja zaposlenih.
Glede na potrebe naših naročnikov opravljamo psihološke
preglede in pripravljamo ekspertna mnenja za potrebe
splošnih zdravnikov, zdravniških in invalidskih komisij ter
izvedenska mnenja za potrebe sodišč.
Naši specialisti sodelujejo v procesu poklicne rehabilitacije
oziroma izbire drugega primernega delovnega mesta.
Lastni laboratorij, širok nabor specialistov, napredna
medicinska oprema in 60 let strokovnih izkušenj
zagotavljajo dragocene, kakovostne medicinske storitve, ki
so hkrati cenovno in časovno učinkovite.
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Preventivni zdravstveni
pregled na ZVD vam
omogoči dragocen vpogled
v vaše zdravstveno
stanje. Izvedemo ga
v prijetnem okolju
medicinskega centra ZVD.

Število vseh medicinskih pregledov po letih:
2009
2010

18.784

2011

17.169

2012

17.423

2013

17.321

2014
2015
2016
2017
2018
2019
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14.807

18.047
20.244
21.663
24.746
26.730
27.519

Specialistične preiskave
Specialistične preiskave in celostni preventivni zdravstveni
pregledi so namenjeni zgodnjemu odkrivanju bolezenskih
znakov in učinkovitemu ukrepanju.
Napredne metode sodobne medicine omogočajo temeljit
in natančen uvid v razloge zdravstvenih težav, tudi takšne,
ki jih udeleženci pregleda sami ne opazijo. Naš namen
je poiskati, zmanjšati in odpraviti dejavnike tveganja, ki
ogrožajo zdravje naših strank.
Z vrhunskimi specialisti in sodobnimi diagnostičnimi
tehnologijami nadgrajujemo možnosti običajnih medicinskih
storitev. Na preglede se pacienti lahko naročijo neposredno pri
nas, večino pregledov na ZVD opravljamo brez čakalnih vrst.

Število menedžerskih pregledov po letih:
Število menedžerskih
pregledov po letih:
860
824
787

539

556

490
421

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

288

17

8.

1.
Preventivne zdravstvene preglede
prilagajamo potrebam in željam
posameznika. Ker se posameznik
težko odloči, kaj potrebuje, smo
pripravili izhodiščne pakete storitev,
kjer strankam ponujamo preiskave
in posvetovanja, s katerimi se lahko
prepričajo o svojem zdravstvenem
stanju in odpravijo skrbi.
Med najbolj razširjenimi celostnimi
preventivnimi zdravstvenimi pregledi,
ki jih opravljamo, so menedžerski
pregledi. Menedžerski pregledi so
temeljite preiskave s širokim razponom
dodatnih storitev. Izvajajo jih vrhunski
specialisti in drugi strokovnjaki.
Večino specialističnih preiskav
izvedemo v prostorih ZVD takoj po
uvodnem zdravniškem pregledu.
To nam omogoča, da ima zdravnik
specialist medicine dela, ki
obravnava posameznika, rezultate
preiskav na voljo že ob zaključnem
posvetu in lahko poda mnenje
oziroma navodila za ukrepanje.

9.

2.

10.

3.

13.

4.

5.

Preventivni zdravstveni pregledi
omogočajo zgodnje odkrivanje
bolezni, kot so:
•
•
•
•
•
•
•
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rak,
sladkorna bolezen,
srčno-žilne bolezni,
kožne bolezni,
bolezni prebavil,
osteoporoza
in druge.

14.
6.

Našim pacientom je na voljo širok razpon
specialističnih preiskav. Večino lahko izvedemo
na ZVD in brez čakalnih vrst.
1. KARDIOLOGIJA
Pregledi srca in druge funkcionalne preiskave
omogočajo odkrivanje bolezenskih stanj srčnožilnega sistema.
2. PULMOLOGIJA
Preverjanje simptomov, ki kažejo na bolezni
pljuč: kašelj, težko dihanje, nenormalni izvidi
rentgenograma pljuč in spirometrije.
3. ONKOLOGIJA
S specialističnimi pregledi lahko odkrijemo raka
in ustrezno ukrepamo.

8. PSIHOLOGIJA
S psihološkimi pregledi ocenjujemo psihološke
vidike zmožnosti za delo ter udeležbe v
prometu in športu. Izvajamo tudi svetovanja v
okviru preventive in psihosocialnih tveganj
v delovnem okolju.
9. OFTALMOLOGIJA
Okulistične preglede na ZVD opravljajo
specialisti okulisti s pomočjo najsodobnejših
naprav.
10. TIROLOGIJA
Prvi znaki bolezni ščitnice so običajno
nespecifični. Specialist jih lahko odkrije z
uporabo diagnostičnih tehnologij.

4. UROLOGIJA
Specialistični pregledi na področju urologije so
namenjeni tistim, ki imajo težave na področju
sečil in moških genitalij.

11. CT
CT (računalniška tomografija) omogoča 3D
slikanje glave, pljuč, srca in ožilja, trebuha,
okončin in okostja. Uporablja se v kurativni in
preventivni medicini.

5. DENZITOMETRIJA
Meritev kostne gostote je prijazen in hiter
postopek diagnosticiranja osteoporoze.
Omogoča takojšnje rezultate in primerno
ukrepanje.

12. RENTGENSKA DIAGNOSTIKA
Rentgensko slikanje je diagnostična metoda,
s pomočjo katere se običajno opravi slikanje
okostja (hrbtenice, dolgih kosti, sklepov, glave,
sinusov, …) in pljuč.

6. ORTOPEDIJA
Ortopedska ambulanta na ZVD je namenjena
obravnavi vseh vrst težav in bolezni gibalnega
sistema. Najpogosteje so to težave, povezane z
obolenji sklepov in hrbtenice, ter težave, ki so
posledica poškodb.

13. DERMATOLOGIJA
V dermatološki ambulanti obravnavamo
paciente s kožnimi boleznimi ter boleznimi
ožilja nog.

7. ULTRAZVOK
Ultrazvočne preiskave opravljamo za odkrivanje
in spremljanje bolezni. Preiskava je neškodljiva,
hitra in v rokah izkušenega zdravnika.

14. GASTROENTEROLOGIJA
Pregledi zgornjega in spodnjega dela
prebavnega trakta lahko dovolj zgodaj odkrijejo
bolezenska stanja.
15. NUTRICIONISTIKA
Nutricionist pripravi načrt prehrane in sestavi
jedilnik na podlagi telesne sestave, krvne
slike ter dnevnika prehranjevanja in telesne
aktivnosti.
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Zagotavljamo strokovno,
celostno in hitro
medicinsko obravnavo
vseh športnikov,
od rekreativcev do
olimpijcev, od športnikov
v prednajstniških letih do
tistih v zrelih letih.

Število vseh medicinskih pregledov po letih:
2009
2010

18.784

2011

17.169

2012

17.423

2013

17.321

2014
2015
2016
2017
2018
2019
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14.807

18.047
20.244
21.663
24.746
26.730
27.519

Medicina športa
Enako pomembna kot zdravljenje poškodb je preventivna
dejavnost. Podatki o zdravstvenem stanju in telesni
zmogljivosti športnika, ki jih pridobijo specialisti medicine
športa, so namreč podlaga za svetovanje glede prilagoditve
treninga, s čimer se preprečijo negativne posledice
neustrezne vadbe. Strokovnjaki pomagamo ohranjati in
izboljševati zdravje ter telesno pripravljenost. Če vam
poškodba ali obolenje preprečujeta športne dejavnosti,
vam svetujemo ustrezno zdravljenje in pomagamo
izboljšati zdravje.
Medicina športa združuje znanja različnih področij medicine
s prakso na področju športnih dejavnosti. Nosilec dejavnosti
je specialist medicine športa, ki sodeluje z drugimi specialisti
in strokovnjaki: kardiologom, ortopedom, pediatrom,
fizioterapevtom, kineziologom, fiziatrom, nutricionistom,
psihologom in ostalimi konziliarnimi specialisti.
Naš cilj je prispevati k dolgoročnemu uspehu športnikov.

500

Športniki

Število športnih
pregledov po letih:

422
394

400

300

262

239

200

168

140

100

2019

2018

2017

23
2016

2013

2012

2011

2010

0

7

2015

22

2014

42

21
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2. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Za zmanjševanje možnosti poškodb in drugih nevarnosti za
zdravje na najnižjo možno raven so naši strokovnjaki opremljeni
z aktualnimi interdisciplinarnimi znanji, najsodobnejšo opremo,
tehnološkimi rešitvami in dolgoletnimi izkušnjami. To vključuje
temeljito poznavanje veljavne zakonodaje in uvid v dejanske potrebe
delodajalcev in zaposlenih.
Opravljamo vse strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri
delu, varstva pred požarom in tehničnega varstva v skladu z veljavnimi
predpisi in standardi. Strokovna znanja, ki temeljijo na
60 letih izkušenj, so neprecenljiva za naročnike storitev, ki cenijo naše
svetovanje. Podatki, ki jih zbiramo od leta 1960, kažejo, da imajo
preventivne dejavnosti ugodne učinke na zdravje in dobro počutje
zaposlenih, za delodajalce pa pomenijo neposredno finančno korist, 23
saj
se izognejo negativnim dogodkom in nepotrebnim stroškom. Ključno
je, da so zaposleni s preventivnimi ukrepi dobro seznanjeni, zato
organiziramo tudi usposabljanja.
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Na leto opravimo:

5.500

pregledov dvigal
in

4.000

specifičnih meritev
različnih dejavnikov v
delovnem in življenjskem
okolju.

Število vseh medicinskih pregledov po letih:
2009
2010

18.784

2011

17.169

2012

17.423

2013

17.321

2014
2015
2016
2017
2018
2019

24

14.807

18.047
20.244
21.663
24.746
26.730
27.519

Strokovne naloge
varnosti in zdravja
pri delu
Slovenska zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri
delu je zahtevna in stroga. Z našimi storitvami pomagamo
naročnikom, da izpolnjujejo zahteve zakonodaje ter
delavcem zagotavljajo udobno in zdravo delovno okolje.
Z meritvami ugotavljamo prisotnost škodljivih snovi na
delovnih mestih in na podlagi ugotovitev svetujemo glede
izboljšanja delovnih razmer.

Varstvo pred
požarom
Prednosti, ki jih prinaša organizirano varstvo pred požarom,
so med najbolj očitnimi od vseh preventivnih dejavnosti.
Svetujemo, kako organizirati delovna mesta in delovne
procese, da se zmanjša možnost požara oziroma povzroči
čim manj škode, če do njega kljub temu pride.
Pripravimo vso dokumentacijo po predpisih varstva pred
požarom (požarni redi, požarni načrti, načrti evakuacije,
ocene požarne ogroženosti), predpisih o graditvi objektov
in drugih povezanih predpisih (zasnove požarne varnosti oz.
študije požarne varnosti z izkazi požarne varnosti objektov)
za vse vrste objektov in tehnologij.
Sodelujemo pri usposabljanju odgovornih oseb v zvezi z
varstvom pred požarom ter izvajamo periodične preglede
in preskuse vseh vrst vgrajenih sistemov aktivne požarne
zaščite, preglede in vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih
aparatov ter preskušanje hidrantnih omrežij.
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Osebna varovalna
oprema

Varnost in zdravje
na gradbiščih

V našem laboratoriju za preskušanje osebne
varovalne opreme preskušamo opremo in
ugotavljamo skladnost na podlagi zakonodaje ter
slovenskih in mednarodnih standardov za:

Za gradbišča je značilno, da se hitro spreminjajo,
čemur se morajo takoj prilagajati ukrepi v zvezi z
varnostjo in zdravjem pri delu. V zvezi s tem lahko
zagotovimo koordinatorja na začasnih in premičnih
gradbiščih v fazi priprave projekta ter v fazi
izvajanja projekta in izdelamo varnostne načrte za
začasna in premična gradbišča.

•
•
•
•

zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi
nevarnostmi,
nekatere lastnosti zaščitnih oblek,
preverjanje elektrostatičnih lastnosti tkanin in
ostalih materialov,
svetujemo glede označevanja osebne
varovalne opreme in pri pripravi predpisane
dokumentacije.

Revija Delo
in varnost
65. obletnica izdajanja revije Delo in varnost
priča o tem, da je naše poslanstvo tudi krepitev
strokovnosti v stroki, še posebej, ker je to edina
strokovno-znanstvena revija s področja varnosti in
zdravja pri delu v Sloveniji.

Protieksplozijska
zaščita
Za naročnike, ki se v delovnem procesu srečujejo
z nevarnostjo eksplozije, izvajamo vse ukrepe
protieksplozijske zaščite v skladu z zakonodajo.
Izdelujemo elaborate eksplozijske ogroženosti z
oceno tveganja, usposabljamo delavce, ki delajo v
področjih eksplozijske ogroženosti, pripravljamo
pisna navodila in druge interne listine ter svetujemo
glede nevarnosti elektrostatike v delovnem in
življenjskem okolju.

Tehnični pregledi
objektov
Kot izvedenci sodelujemo v komisijah upravnih enot
pri tehničnih pregledih objektov.

Osebna varovalna
oprema
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Varnost in zdravje
na gradbiščih

Varnostni znaki
Ustrezno komuniciranje lahko zmanjša tveganja in
pokaže pot na varno. V ZVD izdelujemo varnostne
znake vseh oblik, ki so skladni z veljavnimi predpisi
in standardi ter izdelani iz kakovostnih materialov in
prilagojeni potrebam naročnika.

Ergonomske
razmere
Neprimerne ergonomske razmere, denimo pri delu z
zaslonsko opremo, lahko vodijo v resne zdravstvene
težave in s tem povezano odsotnost z dela.
Na delovnih mestih preskušamo ergonomske
razmere in svetujemo, kako jih izboljšati. S tem
poskrbimo tudi za usklajenost z zakonodajo. Pri
tem sodelujejo naši strokovni sodelavci varnosti in
zdravja pri delu in strokovnjaki s področja medicine
dela in športa, ki lahko svetujejo tudi glede
ustrezne telesne vadbe.

Sistem HACCP
Za naročnike izvajamo zdravstveno-higienske
preglede ter nudimo strokovno pomoč pri
opravljanju notranjega nadzora. Svetujemo in
usposabljamo odgovorne osebe v zvezi s higieno
živil in HACCP.

Ergonomske
razmere

Izobraževanja
in usposabljanja
ZVD je že 60 let vodilna in referenčna institucija
na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji.
Neprestano spremljamo nova dognanja na tem
področju in spremembe zakonodaje. Pridobljeno
znanje širimo dalje na usposabljanjih in delavnicah.

Dvigala, stroji in
oprema pod tlakom
Za mnoge ljudi je uporaba dvigala stresna, modra
ZVD-jeva nalepka pa je že desetletja znak varnosti.
Na podlagi predpisov strokovni delavci ZVD
pregledujemo dvigala pred dajanjem v promet in
dvigala, ki so v uporabi.
Pripravljamo tehnične mape v skladu z veljavnimi
pravilniki in standardi ter predpisano dokumentacijo
in ostale pogoje za izdajo izjav o skladnosti dvižnih
naprav, transportnih sistemov ter drugih strojev in
naprav.
Izvajamo uvodne, periodične in izredne kontrole
opreme pod tlakom za kurjeno ali drugače ogrevano
opremo pod tlakom z nevarnostjo pregrevanja,
tlačne posode, cevovode in opravljamo periodične
kontrole varnostnih ventilov.

Izobraževanja
in usposabljanja
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3. ZDRAVO OKOLJE
Zdravo okolje ključno vpliva tako na kakovost življenja kot
na delovne rezultate. V ZVD delujejo okoljski laboratoriji, v
katerih strokovnjaki opravljajo profesionalne in neodvisne
meritve, ki so nujne, če želimo zagotoviti zdravo delovno in
življenjsko okolje. Delujemo na področju varstva pred sevanji
in osebne dozimetrije, opravljamo meritve radioaktivnosti, 29
ukvarjamo se z okoljskimi ekološkimi meritvami, kot so
meritve emisij snovi v zrak, meritve hrupa v zunanjem okolju
in izvajamo številne druge meritve v delovnem okolju.

Pregledi virov sevanja
na leto:

1.050

pregledov v medicini in
veterini,

560

pregledov v industriji in
raziskovalnih ustanovah
in

250

Število vseh medicinskih pregledov po letih:

ocen varstva pred
ki opisujejo
stanje varstva pred
2010
sevanji in doze delavcev
2011
v delovni organizaciji.
2009
sevanji,

18.784
17.169

2012

17.423

2013

17.321

2014
2015
2016
2017
2018
2019
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14.807

18.047
20.244
21.663
24.746
26.730
27.519

Varstvo pred
ionizirajočimi sevanji
Sevanja ljudje ne moremo zaznati s čutili in ne vemo,
da smo mu izpostavljeni. Lahko pa je zelo škodljivo.
Strokovnjaki ZVD s področja jedrske tehnike in varstva pred
sevanji merimo sevanje s sodobno opremo. Izmerimo že
rahla povečanja.
Svetujemo glede izvedbe zaščitnih ukrepov, izračunamo
potrebne debeline sten v delovnih prostorih, izmerimo doze,
ki jih prejmejo pacienti pri preiskavah s sevanjem, izmerimo
radioaktivnost, ki jo imamo v okolju, in izračunamo doze
izpostavljenih prebivalcev.
Pripravljamo in izvajamo programe usposabljanja iz varstva
pred ionizirajočimi sevanji, izdelujemo strokovna mnenja
o obsevanosti delavcev, izračunavamo potrebno zaščito
prostorov, v katerih se uporabljajo viri sevanja, izdelujemo
ocene varstva izpostavljenih delavcev in izdelujemo
programe radioloških posegov. Izvajamo tudi prevoz
radioaktivnih snovi.

Meritve radioaktivnosti
Opravljamo meritve radioaktivnosti v vseh vrstah vzorcev;
kontrolne meritve vzorcev hrane (za uvoz in izvoz);
meritve in določitev specifičnih aktivnosti radionuklidov
(radioaktivnosti) Sr-89/90 v živilih, mleku, zemlji, v zraku
in padavinah ter J-131 v mleku ter meritve radioaktivnosti
na terenu (in-situ).

Meritve radona
Izvajamo meritve radona in radonovih potomcev, na
podlagi katerih se izvedejo sanacije objektov s povišanimi
vsebnostmi radona v delovnem in življenjskem okolju.
Opravimo več sto meritev radona letno po domovih in
delovnih mestih v Sloveniji. V zadnjih dveh letih smo
izvedli okoli 3.000 meritev. Žal je v skoraj polovici
primerov izmerjena koncentracija radona nad referenčnimi
vrednostmi in je potrebno svetovati glede izvedbe
sanacijskih ukrepov, da zagotovimo varno okolje za ljudi.
Na področju meritev radona smo največji slovenski izvajalec
meritev in edini, ki nudi vse vrste meritev.
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Ukrepanje ob
izrednih dogodkih
Usposobljeni in opremljeni smo za hitro ukrepanje
pri izrednih dogodkih. Znotraj laboratorija deluje
usposobljena mobilna enota za intervencije
v primeru jedrske nesreče ali terorističnega
napada z radioaktivnim materialom, ob najdbah
radioaktivnih virov in snovi v odpadnih surovinah in
ob izrednih dogodkih pri uporabnikih virov. Imamo
specializirano vozilo z opremo za posredovanje in
meritve v primeru jedrske ali radiološke nesreče.

Ekologija in
toksikologija
Strokovnjaki ZVD-jevega Laboratorija za okoljske
meritve izbirajo vzorce za analizo na območju
celotne Slovenije.
Z meritvami emisij in imisij ugotavljamo čistost
zraka in vplive onesnaženega zraka na ljudi.
Glede emisij iz nepremičnih virov onesnaževanja
opravljamo meritve in analize ter izdelujemo
poročila o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu. Izvajamo tudi modeliranje razširjanja
onesnaževanja. Izdelujemo letna poročila o emisijah
snovi v zrak (LPZ) in bilancah topil.
Opravljamo meritve kemičnih snovi v zunanjem
zraku in zraku bivalnih prostorov, uradov, šol ipd.,
meritve in ocene koncentracij vlaken azbesta in
drugih vlaknatih materialov, izvedemo meritve in
izdelamo poročilo o sestavi odlagališčnega plina na
odlagališčih odpadkov ter meritve onesnaženosti
zraka z delci PM10 in PM2,5 v zunanjem zraku in
notranjih prostorih.

Kemične snovi v
delovnem okolju
Opravljamo meritve in analize na delovnih mestih,
kjer se uporabljajo kemične snovi. Ob tem izvajamo
tudi kemijske analize bioloških vzorcev (snovi
in metabolitov v urinu) delavcev, ki so pri delu
izpostavljeni kemičnim snovem.
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Hrup
Hrup srečujemo na delovnih mestih in v okolju.
V ZVD-jevih laboratorijih s svojimi meritvami
ugotavljamo ravni hrupa, odkrivamo vire hrupa in
svetujemo pri zmanjšanju le-tega oziroma izvedbi
sanacijskih ukrepov. Naše stranke so podjetja, ki
želijo zmanjšati svoj hrup ali omogočiti tišje delovno
okolje za svoje delavce. Prav tako pa tudi prebivalci,
ki želijo ugotoviti, od kod prihaja moteči zvok.
V delovnem okolju merimo tudi vibracije in jih
analiziramo glede na frekvenco, smer in amplitudo
pospeška vibracije.

Gradbena akustika
V stavbah izvajamo meritve zvočne izolirnosti pred
hrupom v zraku in udarnim zvokom, meritve hrupa
zaradi instalacij in zunanjih virov hrupa in meritve
zvočne izolirnosti fasad.
Opravljamo študije protihrupnih sanacij objektov za
izboljšave zvočne izolirnosti pregradnih konstrukcij
in svetujemo glede izboljšav ter izvajamo revizije
projektne dokumentacije s področja zvočne
izolirnosti objektov.

Neionizirajoča sevanja
Različne naprave in drugi viri lahko oddajajo
električna, magnetna in elektromagnetna polja, ki
so lahko škodljiva.
Opravljamo merjenja statičnega in kvazistatičnega
magnetnega polja, merjenja električnih in
magnetnih nizkofrekvenčnih polj od 5 Hz do
100 kHz (daljnovodno omrežje, hišna napeljava,
gospodinjski aparati, industrijski viri ...) ter merjenje
elektromagnetnih visokofrekvenčnih polj od 100
kHz do 18 GHz (radijski in televizijski oddajniki,
sistemi mobilne telefonije, radarji ...).

Število pregledov virov
sevanja po letih:

Pregledov virov sevanja

2009

1245

2010

1327

2011

1364

2012

1367

2013

1281

2014

1407

2015

1546

2016

1514

2017

1585

2018

1520

2019

1599
Število pregledov skupaj
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dozimetriji:
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Letno število oseb v dozimetriji

2012

3681

2013

3708

2014

3812

2015

3982

2016

4153

2017

4368

2018

4618

2019

4854
Odčitki osebnih dozimetrov: 50.000 na leto.
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ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Pot k izviru 6
1260 Ljubljana-Polje
T: +386 (0)1 585 51 00
F: +386 (0)1 585 51 01
info@zvd.si
www.zvd.si
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