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Varnost in zdravje pri delu: 
Usposabljanje; preiskave – meritve v 
delovnem okolju; pregledi in preizkusi 
delovne opreme; izdelava izjave o 
varnosti z oceno tveganja; izdelava 
varnostnih načrtov in izvajanje 
koordinacije; svetovanje s področja 
kemikalij 

 
Varstvo pred požarom: 
Usposabljanje; izdelava požarnih redov; 
načrtov evakuacije in požarnih načrtov; 
pregledi vgrajenih sistemov aktivne 
požarne zaščite; servis in pregled 
gasilnikov in hidrantov; pregledi in 
preizkusi zaklonišč; svetovanje s 
področja varstva pred požarom   

 
Projektiva: 
Izdelava elaboratov požarne varnosti 
(študije, zasnove);izdelava elaboratov 
eksplozijske ogroženosti; presoje 
požarne varnosti in strokovne presoje 
evakuacijskih poti; enostavne presoje 
požarne odpornosti nosilne konstrukcije; 
izdelava izkazov požarne varnosti; 
nadzor pri vgradnji požarno-varnostnih 
elementov; svetovanje; izelava 
enostavnih tehnoloških načrtov; elaborat 
zvočne izolativnosti 

 
Varstvo okolja 
Meritve hrupa v naravnem okolju; 
meritve emisij v zrak; izdelava poročil in 
ocen vplivov na okolje; izdelava načrtov 
za gospodarjenje z odpadki; izdelava 
poslovnikov; svetovanje s področja 
varstva okolja 

 

 
Tehnično varstvo 
Periodični pregledi dvigal za prevoz 
oseb; meritve in pregledi strelovodnih in 
elektro instalacij; termografija 
 

 

 

50/19-25GK  09.03.2019 
Visoka šola za varstvo okolja 
Študentski referat 
 
Trg mladosti 7 
SI-3320 Velenje 
 
Predmet: Priložnost za študente      
 
Spoštovani, 
 
V podjetju KOMPLAST d.o.o. imamo pridobljeno akreditacijo za preskuševalni laboratorij za 
meritve emisij v zrak, meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju in vzorčenje nevarnih 
kemičnih snovi na delovnih mestih. 
Vodilo našega podjetja je visoka strokovnost pri opravljanju svojega dela, kar pomeni, da 
mora izvajalec storitve imeti veliko znanja, ki ga pridobi predvsem s pomočjo samostojnega 
izobraževanja na način prebiranja standardov in standardnih metod. 
 
Opravljanje delovnih nalog na tem področju je izredno dinamično. Delo se opravlja tako na 
terenu kakor tudi v pisarni.  
 
Seveda je delo tudi zahtevno, saj se z izdajo poročil določa vplive na okolje. Na zgoraj 
omenjenih področjih si želimo povečati obseg dela. 
Zahtevno je tudi zaradi integritete dela, sej morajo biti člani preskuševalnega laboratorija 
neodvisni in nepristranski. 
Za opravljanje nalog mora imeti oseba, ki vzorči nevarne kemične snovi na delovnem mestu  
opravljen izpit za delovanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Kot strokovni sodelavec 
na zgoraj omenjenih področjih se mora oseb tudi stalno izpopolnjevati. Seveda smo vse te 
izpite in usposabljanja pripravljeni omogočiti. 
 
Med svoje vrste bi radi študente, ki bi jih tovrstna tematika, način dela in odgovornosti 
zanimale.  
Osebnostno vsekakor iščemo nekoga, ki je timska oseb in lahko deluje v skupini strokovnih 
sodelavcev. Nikakor ne iščemo samotarjev. Osebnostno mora biti zrela oseba, ki se bo lahko 
postavila pritiskom strank po prirejanju rezultatov. Iščemo osebo, ki je ambiciozna, se je 
pripravljena stalno izobraževati in ima visoke kakovostne standarde. Slednje bomo tudi 
podpirali in omogočali. Prav tako ima vsak možnost da prevzame vodenje skupine, v kolikor 
se pokaže in izkaže. 
 
Področje ima še nekaj razvojnih rezerv tako, da bi lahko tudi poskrbeli za novosti in nove 
storitve. 
  
Vse študente, ki bi jih tovrstno delo zanimalo vabimo, da nam pišejo na naslov 
info@komplast.si 
 
S spoštovanjem, 
 

Gregor Kušar, univ. dipl. kem. 
Strokovni direktor 

 

mailto:info@komplast.si
mailto:info@komplast.si

