
www.eu-skladi.si

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
- splošno in Zakon o varnosti in 
zdravju pri delu



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«.



TEMELJNA NAČELA ZAKONA (ZVZD-1)

1. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu:
- delodajalec zagotavlja varnost in zdravje na delu in v zvezi z delom,
- posebna pozornost, nosečnice, mladi in starejši delavci, delavci z zmanjšano delovno 
zmožnostjo,
- upoštevati spreminjajoče okoliščine.

2. Delodajalec načrtuje in izvaja promocijo zdravja na delovnem mestu
3. Načrtovanje ter varnost in zdravje pri delu:

- upoštevati telesne in duševne zmožnosti delavca;
4. Odgovornost delodajalca:

- delodajalec je odgovoren (8. člen) tudi, če prenese naloge
5. Dolžnost delodajalcev in pravice delavcev
6. Pravica delavca, da dela v varnem in zdravem okolju
7. Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe, ravnati z ustrezno skrbnostjo in 

uporabljati sredstva, naprave in opremo
8. Finančne obveznosti delodajalca
9. Skupne aktivnosti
10. Vzgoja in izobraževanje.



TEMELJNA NAČELA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

• Izogibanje tveganjem;
• ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti;
• obvladanje tveganja pri njihovem viru;
• prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega

mesta in delovnega okolja, izbiro delovne opreme in proizvodnih
mest;

• zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja;
• prilagajanje tehničnemu napredku;
• nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;
• razvijanje celotne varnostne politike (tehnologija, organizacija

dela, delovne razmere, medčloveški odnosi, dejavniki delovnega
okolja);

• prednost splošnim varnostnim ukrepom pred posebnimi;
• dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.



KDO JE KDO PO ZVZD-1 (1)

DELAVEC:

• Oseba, ki pri delodajalcu dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

• Oseba, ki opravlja delo za delodajalca na kakršni koli drugi podlagi.

• Oseba, ki je na usposabljanju.



KDO JE KDO PO ZVZD-1 (2)

DELODAJALEC:

• Vsaka pravna ali fizična oseba ali drug subjekt, ki zaposluje s
pogodbo o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi. Tudi če z
družinskimi člani opravlja pridobitno dejavnost. Tudi tisti, ki
uporablja napoteno delovno silo.

• Delodajalec ni, če pri njem delajo v gospodinjstvu ali na
kmetiji z družinskimi člani.



Obveznosti delodajalca (1)

Ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti (vse v pisni obliki):

a) ocena tveganja

- identifikacija oz. odkrivanje nevarnosti;

- ugotavlja, kdo od delavcev je izpostavljen nevarnosti;

- oceni tveganja (verjetnost nastanka) nezgod, poklicnih bolezni na delu 
in v zvezi z njim in resnost posledic;

- odloči o tem ali je tveganje sprejemljivo;

- odloči o uvedbi ukrepov za zmanjšanje tveganj.

Spreminja se, če ukrepi niso zadostni, s spremembo podatkov in ko so 
na voljo možnosti in način za spremembo.



Obveznosti delodajalca (2)

Izjava o varnosti (v pisni obliki):
• skupaj z oceno tveganja,
• vsebuje zlasti:

- načrt za izvedbo zahtev in ukrepov;
- načrt in postopke za izvedbo ukrepov v neposredni nevarnosti;
- opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb.

• V izjavi o varnosti se določijo posebne zdravstvene zahteve 
konkretnih “delovnih” mest (tudi uporaba posameznih sredstev 
za delo...).

• Priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oz. njihovimi 
predstavniki.

• Objaviti na običajen način in omogočiti vpogled.



Obveznosti delodajalca (3)

Delodajalec zagotavlja varnost in zdravje pri delu skladno z 
izjavo o varnosti in oceno tveganja:

• poveri naloge strokovnemu delavcu in izvajalcu medicine 
dela;

• obvešča delavce o novih tehnologijah ter nevarnostih in 
izdaja navodila;

• usposablja delavce;
• zagotavlja osebno varovalno opremo in njeno uporabo;
• preverja ustreznost delovnega okolja;
• preverja delovno opremo;
• zagotavlja varno delovno okolje in opremo.



Obveznosti delodajalca (4)

Prva pomoč:
sprejeti ukrepe za prvo pomoč delavcem in drugim navzočim 

osebam (sodeluje s službo nujne medicinske pomoči).

Varstvo pred požarom in evakuacija:
sprejme ukrepe po protipožarnih predpisih ter ukrepe za 

evakuacijo.

Nasilje tretjih oseb:
če obstaja nevarnost mora sprejeti ukrepe.

Nasilje, trpinčenje, nadlegovanje, psihosocialno tveganje:
sprejeti ukrepe za preprečevanje.



Obveznosti delodajalca (5)

Predhodno varstvo:
• objekt se lahko da v uporabo le, če je, če ima dokumentacijo da 

izpolnjuje pogoje za varno in zdravo delo na začasnih premičnih 
gradbiščih (pisna ocena tveganja);

• delovna oprema in sredstva za delo, le če so skladni s predpisi o 
varnosti in zdravju pri delu.

Uporaba nevarnih snovi:
• v uporabo le če imajo varnostni list proizvajalca;
• varnostni list v slovenskem jeziku (izjeme predpisane), če ni ga 

prevede delodajalec.
Resna, neposredna in neizogibna nevarnost:
• če grozi takoj obvestiti delavce;
• omogočiti, da delavci ustavijo delo in se napotijo na varno;
• če taka nevarnost obstaja delavcev ne sme napotiti na delo 

razen utemeljenih izjem.



IZVAJALCI NALOG

Strokovni delavec za varnost pri delu:

• pooblastiti nekoga;

• pogoji urejeni v podzakonskem aktu;

• delodajalec določi sam izobrazbene pogoje in število;

• je neposredno odgovoren delodajalcu;

• omogočiti strokovno neodvisno opravljanje nalog in 
izobraževanj;

• lahko to poveri tudi zunanjemu sodelavcu ali službam (morajo 
imeti dovoljenje za delo);

• zunanje obvestiti o vseh pomembnih dejstvih.



Kaj dela strokovni delavec ?

• Svetuje pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za
delo;

• svetuje glede opreme in delovnega okolja;
• usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj;
• izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti;
• obdobne preiskave škodljivosti delovnega okolja;
• obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;
• notranji nadzor izvajanja;
• izdeluje navodila;
• spremlja stanje nezgod pri delu, odkriva vzroke, pripravlja poročila

in predlaga ukrepe;
• izvaja usposabljanje;
• sodeluje z izvajalcem medicine dela.

Delodajalec lahko tudi sam opravlja te naloge, če opravi izpit.



Kaj dela izvajalec medicine dela ?

• Sodeluje pri izdelavi izjave o varnosti;

• izvaja zdravstvene preglede (bo še podzakonski akt);

• seznanja delavce s tveganji;

• spremlja in analizira stanje ter odkriva vzroke bolezni;

• pripravlja poročila za delodajalca s predlogi za izboljšanje 
stanje;

• sodeluje pri poklicni rehabilitaciji;

• sodeluje pri pripravi načrta prve pomoči;

• sodeluje z osebnim zdravnikom.



Obveščanje in seznanjanje delavcev

• Delodajalec jih mora obveščati o zdravem in varnem delu s
pisnimi obvestili in navodili pri neposredni nevarnosti tudi
ustno;

• delodajalec mora delavce seznaniti o vseh vrstah nevarnosti o
ukrepih za preprečevanje oz. zmanjšanje škodljivih posledic, o
tem kdo je strokovni delavec. Posebno pozornost nosečnicam,
mladini, starejšim in tistim z zmanjšano delozmožnostjo ter o
ocenah tveganja in ukrepih;

• dostop do mesta, kjer je nevarnost neposredna in neizogibna
imajo le poučeni delavci;

• “posojenim” delavcem mora delodajalec pri katerem delajo
delavci izvesti vse ukrepe, kot da so njegovi;

• delovna mesta in sredstva za delo morajo biti opremljena z
opozorili.



Usposabljanje delavcev

• Usposobiti delavce za začetek dela, pri prerazporeditvi na
drugo delo, uvajanje novih tehnologij in novih sredstev za
delo, ter sprememb v delovnem procesu;

• usposabljanje mora biti prilagojeno;

• usposabljanje na delovnem mestu in v njihovem delovnem
času;

• delodajalec določi občasne preizkuse usposobljenosti,
maksimalen rok je 2 leti.



Skupna delovišča

• Pisni sporazum skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu;

• Vsak delodajalec določi delavca za zagotavljanje varnosti;

• Določiti skupnega usklajevalca.



Obvestila inšpekciji dela

• Kjer je večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni,
obvestiti Inšpektorat dela.

• Prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom ali nezgoda,
ki povzroča nezmožnost za delo več kot 3 dni, vsako kolektivno
nezgodo, nevaren pojav in ugotovljena poklicna bolezen.



Sodelovanje in posvetovanje z delavci

• Delavci sodelujejo pri obravnavi vprašanj neposredno ali po
zastopnikih;

• delodajalec se posvetuje z delavci;

• delavci ali predstavnik sindikata prejme izjavo o varnosti;

• če tega ni objavi na običajen način.



Pravice in dolžnosti delavcev

Pravica in dolžnost, da je seznanjen z varnostnimi ukrepi in ukrepi 
zdravstvenega varstva.

Ima pravico dajati predloge, pripombe in obvestila.

Dolžnost delavca je:
• pravilna uporaba delovne opreme in drugih sredstev;
• pravilno uporabljati osebno varovalno opremo;
• takoj obvestiti delodajalca (ali pooblaščenca o

pomanjkljivostih, škodljivostih, okvari ali drugem pojavu, ki
ogroža);

• sodelovati pri vzpostavljanju varnega delovnega okolja.



Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih 
substanc

• Ne sme delati ali biti na delovnem mestu, če je pod vplivom
teh substanc;

• ne sme delati ali biti na delovnem mestu, če je pod vplivom
zdravil, katerih posledice ne dovoljujejo takega dela v skladu z
izjavo o varnosti;

• delodajalec ugotavlja prisotnost psihogenih substanc z
internim aktom;

• delodajalec mora odstraniti delavca, ki je pod vplivom teh
substanc.



Dolžnost samozaposlenih oseb

• Je odgovorna za svojo varnost in zdravje ter oseb na katere
vplivajo njena dejanja ali opustitve;

• samozaposlena oseba mora oceniti tveganje, če obstajajo
nevarnosti, izdela pisno izjavo o varnosti;

• uporabljati ustrezna sredstva za delo in osebno varovalno
opremo;

• sprejeti ukrepe za varstvo pred požarom.



HVALA ZA POZORNOST
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

Celovška 71, 1000 Ljubljana
www.zdops.si


