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VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
in Zakon o delovnih razmerjih



Projekt  DialogPlus - Usposobljeni socialni partnerji v 
obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog

Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnost v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike 2014-2020, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti
za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju
izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in
zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in
teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev
usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga,
zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.



ZDR-1: OBVEZNOSTI PRED SKLENITVIJO DELOVNEGA 
RAZMERJA

28. člen (pravice in obveznosti delodajalca)

(5) Zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za
opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti kandidata na
predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in
zdravju pri delu.

(6) Preizkus znanja oziroma sposobnosti kandidata ali ugotovitev
zdravstvene zmožnosti kandidata se ne sme nanašati na okoliščine,
ki niso v neposredni zvezi z delom, za katerega se sklepa pogodba o
zaposlitvi.

(7) Delodajalec mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen ali za določen čas seznaniti kandidata z delom, pogoji
dela ter pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so
povezane z opravljanjem dela, za katero se sklepa pogodba o
zaposlitvi



ZDR-1: OBVEZNOSTI PRED SKLENITVIJO DELOVNEGA 
RAZMERJA

29. člen (pravice in obveznosti kandidata)

(1) Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je kandidat dolžan predložiti
delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in
ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno
razmerje, kot tudi o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga
kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju
obveznosti iz pogodbe ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje
oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik.



ZDR-1: V ČASU DELOVNEGA RAZMERJA-SPLOŠNO

DELAVEC

35. člen (spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu)

Delavec mora spoštovati in izvajati predpise in ukrepe o varnosti in zdravju 
pri delu ter pazljivo opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter 
življenje in zdravje drugih oseb.

36. člen (obveznost obveščanja)

(2) Delavec mora obveščati delodajalca o vsaki grozeči nevarnosti za 
življenje, zdravje ali nastanek materialne škode, ki jo zazna pri delu.



ZDR-1: V ČASU DELOVNEGA RAZMERJA-SPLOŠNO

DELODAJALEC
45. člen (varne delovne razmere)

(1) Delodajalec mora zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s 
posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

(2) Delodajalec mora strokovnega delavca oziroma strokovno službo, ki opravlja 
strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, obvestiti o zaposlitvi 
delavcev za določen čas oziroma začetku opravljanja začasnega dela delavcev, 
zaposlenih pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev 
drugemu uporabniku.

47. člen (varovanje dostojanstva delavca pri delu)

(1) Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben 
delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani 
delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti 
ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred 
trpinčenjem na delovnem mestu.



ZDR-1: DELO NA DOMU

70. člen (obveznosti delodajalca)
(2) Delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje dela na 
domu.



ZDR-1: IZREDNA ODPOVED 

110. člen (razlogi na strani delavca)

• če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne
spoštuje navodil pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali
zdravstvene komisije ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali če
brez odobritve pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali
zdravstvene komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.

111. člen (razlogi na strani delodajalca)

• delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je
delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče
neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,

• mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom
tega zakona,

• delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem
ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. členom tega zakona.



ZDR-1: NOČNO DELO

150. člen (nočno delo)
(2) Delodajalec mora na zahtevo inšpektorata za delo posredovati
podatke o nočnem delu delavcev, zlasti o številu delavcev, ki delajo
ponoči več kot tretjino delovnega časa, o številu delavcev, ki delajo
ponoči na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja
nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare, o številu delavcev, ki
delajo ponoči ločeno po spolu, ter o časovni opredelitvi nočne izmene.

151. člen (pravice delavcev, ki delajo ponoči)
(2) Če bi se nočnemu delavcu po mnenju izvajalca medicine dela,
oblikovanem ob upoštevanju mnenja osebnega zdravnika, zaradi
takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje, ga mora delodajalec
zaposliti na ustrezno delo podnevi.

152. člen (omejitve dela ponoči)
(2) Delovni čas nočnega delavca, ki dela na delovnem mestu, na
katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali
zdravstvene okvare, ne sme trajati več kot osem ur na dan.



ZDR-1: VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV

VARSTVO ŽENSK

• 181. člen – prepoved opravljanja podzemnih del 

VARSTVO DELAVCEV ZARADI NOSEČNOSTI IN STARŠEVSTVA

• 182. člen – uživanje posebnega varstva zaradi nosečnosti in
starševstva

• 184. člen – prepoved opravljanja dela v času nosečnosti in v času
dojenja (če bi dela lahko ogrozila zdravje delavke ali zdravje otroka)

• 185. člen – omejitve v zvezi z nočnim in nadurnim delom (delavci z
otroki do 3 let in samohranilci z otroki mlajši od 7 let le s pisnim
soglasjem)

• 188. člen – pravica doječe matere do odmora za dojenje (1 uro
dnevno, če otrok še ni dopolnil 18 mes)



ZDR-1: VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV

VARSTVO INVALIDOV

• 195. člen – zaposlovanje, usposabljanje ali preusposabljanje
invalidov

• 196. člen – pravice delovnih invalidov (opravljanje drugega
ustreznega dela, krajši delovni čas, poklicna rehabilitacija,
nadomestilo plače)

VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV

• 197. člen – opredelitev (starejši od 55 let)

• 198. člen – pravica do dela s krajšim delovnim časom ob delni
upokojitvi

• 199. člen – omejitev nadurnega in nočnega dela (le s pisnim
soglasjem)



ZDR-1: VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV

VARSTVO DELAVCEV, KI ŠE NISO DOPOLNILI 18 LET STAROSTI

• 190. člen – splošno o uživanju posebnega varstva

• 191. člen – prepoved opravljanja določenih del (pod zemljo ali
pod vodo, škodljivo izpostavljanje sevanju ali dejavnikom, ki so
strupeni, karcinogeni ipd.)

• 192. člen – omejitve v zvezi z delovnim časom, odmorom in
počitkom (ne več kot 8 ur na dan in 40 ur na teden, 12
zaporednih ur počitka med dvema dnevoma, 48 neprekinjenih
ur tedenskega počitka)

• 193. člen – prepoved opravljanja nočnega dela (med 22. in 6.
uro naslednjega dne, izjemoma med 24. in 4. uro)

• 194. člen – povečan letni dopust (za 7 delovnih dni)



ZDR-1: VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV

DELO OTROKO, MLAJŠIH OD 15 LET, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

211. člen

• splošna prepoved dela otrok, mlajših od 15 let (razen v izjemnih
primerih)

• dijaki in študentje, ki so dopolnili starost 14 let, lahko opravljajo
praktično izobraževanje v okviru izobraževalnih programov



ZDR-1: POLOŽAJ NAPOTENIH DELAVCEV

210. člen (položaj napotenih delavcev)

(1) Delavec, ki ga tuji delodajalec napoti na začasno delo v
Republiko Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem
pravu, opravlja začasno delo v Republiki Sloveniji pod pogoji,
določenimi s predpisi, ki urejajo delo in zaposlovanje tujih
državljanov.

(2) Delavcu iz prejšnjega odstavka mora delodajalec zagotoviti
pravice po predpisih Republike Slovenije in po določbah kolektivne
pogodbe na ravni dejavnosti, ki urejajo delovni čas, odmore in
počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, plačo, varnost in
zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev in zagotavljanje
enakopravnosti, če je to za delavca ugodneje.



HVALA ZA POZORNOST
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

Celovška 71, 1000 Ljubljana
www.zdops.si


