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1. Evropska zakonodaja o varnosti pri delu  
 
Na podlagi člena 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije je bil sprejet širok nabor ukrepov Skupnosti 

na področju varnosti in zdravja pri delu. Evropske direktive so pravno zavezujoče in države članice jih 

morajo prenesti v nacionalno zakonodajo. 

Evropska okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu (Direktiva 89/391 EGS)  je bila sprejeta leta 

1989 in je pomemben mejnik pri izboljšanju varnosti in zdravja pri delu, postavila pa je tudi temelje 

evropske zakonodaje o varnosti in zdravju. V vsej Evropi zagotavlja minimalne varnostne in 

zdravstvene zahteve, posamezne države članice pa lahko ukrepe ohranijo ali uvedejo še strožje.  

 

2. Slovenska nacionalna zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu 
 

2.1. Uvod  
 

Slovenija je področju varnosti pri delu ves čas posvečala posebno pozornost. Prvi zakon, Zakon o 

varstvu pri delu, ki je celovito urejal to področje, je bil sprejet leta 1974. V letu 1999 mu je sledil 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, temeljil pa je zlasti na konvencijah Mednarodne organizacije dela 

ter direktivi Evropske skupnosti 89/391 3. decembra 2011 pa je stopil v veljavo novi Zakon o varnosti 

in zdravju pri delu. Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) določa 

pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev glede zagotavljanje varnega in zdravega dela ter 

ukrepe, ki jih je v zvezi s tem dolžan izvesti delodajalec. Zakon se uporablja v vseh dejavnostih za vse 

osebe, ki so navzoče v delovnem procesu.  

 

ZVZD-1 delodajalca zavezuje k zagotovitvi varnosti in zdravja delavcev v zvezi z delom. Tako mora 

zagotoviti in vzdrževati varno in zdravo delovno okolje ter poskrbeti, da delavci pri opravljanju 

svojega dela ne bodo izpostavljeni nevarnostim in tveganjem za poškodbe na delovnem mestu. 

Delodajalec se obvezuje, da vzpostavi učinkovit sistem za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter 

skrbi za njegovo nemoteno delovanje. Vseskozi si mora prizadevati za izboljšanje delovnih in 

proizvodnih procesov, ki zagotavljajo večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu ter upoštevati načelo, 

da imajo generalni (kolektivni) ukrepi prednost pred posamičnimi (individualnimi).  

 
2.2. Subjekti, za katere veljajo preventivni ukrepi v podjetju 
 
2.2.1. Delodajalec 
 

https://osha.europa.eu/sl/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103969
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»Delodajalec je po definiciji ZVZD-1 oseba, ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaposluje delavca. 

Delodajalec je tudi oseba, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi zaposluje delavca, npr. preko 

podjemne pogodbe. Delodajalec je tudi kmet ali fizična oseba, ki sam ali s člani svojih gospodarstev 

oziroma z družinskimi člani opravlja kmetijsko, pridobitno ali drugo dejavnost, kot edini ali glavni 

poklic in ne zaposluje drugih oseb.  

 
2.2.2. Delavec 
 
Delavec je po ZVZD-1 oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi.  Kot 

delavec se šteje tudi oseba, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali 

oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja. (študentje z napotnico, dijaki na praksi, 

pogodbe o delu itd.). tudi njim je potrebno zagotoviti pogoje za opravljanje varnega in zdravega dela.  

 
2.2.3. Samozaposlena oseba  
 
ZVZD-1 na novo določa status samozaposlene osebe, česar v prejšnji ureditvi nismo poznali. Med 

samozaposlene šteje oseba, ki opravlja pridobitno ali drugo poklicno dejavnost kot edini ali glavni 

poklic, pa ne zaposluje drugih delavcev in v delovni proces ne vključuje drugih oseb, kar pomeni, da 

ves čas dela sama. Samozaposlena oseba je odgovorna za svojo varnost in zdravje ter za varnost in 

zdravje drugih oseb, na katere vplivajo njena dejanja ali opustitve.  

 
2.2. 4. Pisni sporazum na skupnih deloviščih 
 
Določbe pisnih sporazumov na skupnih deloviščih določajo obveznost delodajalcev in 

samozaposlenih, da na skupnih deloviščih s pisnim sporazumom določijo skupne ukrepe za 

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.  Pisni sporazum je potrebno skleniti v primeru, ko delo na 

delovišču opravljata dva ali več delodajalcev ali samozaposlenih oseb. Primer pisnega sporazuma si 

lahko pogledate v prilogi št. 2. 

 
2.2.5. Prijava poškodbe pri delu na delovno inšpekcijo 
 

Delodajalec mora na predpisanem obrazcu (ER8) takoj prijaviti na Inšpektoratu Republike Slovenije 

za delo (v nadaljevanju: IRSD) vsako smrtno nezgodo, vsako nezgodo pri delu, katere posledica je več 

kot tri dni odsotnosti delavca z dela, vsako kolektivno nezgodo pri delu in vsak nevarni pojav. Obrazci 

za prijavo so dostopni na spletnih straneh Inšpektorata za delo. Povezava do navodila za 

izpolnjevanje obrazca in obrazec je na voljo na tej povezavi. 

 

http://www.ivz.si/poskodbe_pri_delu/
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KDAJ LAHKO DELODAJALEC SAM OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE S PODROČJA VARNOSTI 

PRI DELU? 

 
2.2. 6. Delodajalec kot strokovni delavec za varnost 
 
Delodajalec lahko, če je usposobljen, sam pri sebi prevzame vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu 

in sam usposablja delavce za varno delo in pripravi oceno tveganja. Ne more pa sam opravljati 

meritev škodljivosti v delovnem okolju in pregledovati delovne opreme, za tovrstne strokovne naloge 

je potrebno imeti pridobljeno dovoljenje pristojnega ministrstva.  

 

Po ZVZD-1 se šteje, da je delodajalec usposobljen, če je odgovorna oseba delodajalca opravila splošni 

del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu oziroma če je opravila prilagojeno splošno in 

strokovno usposabljanje v obsegu 8 ur in na način, kakor določa pravilnik, ki ureja stalno strokovno 

usposabljanje strokovnih delavcev (več informacij o ponudnikih in o samem usposabljanju 

delodajalcev je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, na tej povezavi).  

 
2.2.7. Usposabljanje delavcev za varno delo  
 
Delodajalec je dolžan delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, 

ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob 

spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.  

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki se 

obnavlja in spreminja glede na nove oblike in vrste nevarnosti.  Preizkus praktične in teoretične 

usposobljenosti za varno delo se opravlja na delovnem mestu v obdobju, predpisanemu glede na 

nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare.  Zakon tudi določa, da delodajalec določi obvezne 

občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na 

delovnem mestu, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene in za 

delovna mesta, kjer so poškodbe pri delu in zdravstvene okvare pogostejše, pri katerih rok za 

občasne preizkuse ne sme biti daljši od dveh let. V kovinarski dejavnosti gre večinoma za dela, kjer 

obstaja nevarnost nastanka poškodb in poklicnih bolezni, zato rok za preverjanje znanja ne sme biti 

daljši od dveh let. Ta rok se v piše v oceno tveganja.  

  

 

 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/
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2.2.8. Pregledi in preizkusi delovne opreme, mehanske nevarnosti 
 
Delodajalec je po Pravilniku o uporabi delovne opreme dolžan zagotoviti pregled le te, in sicer  po 

namestitvi in v rokih, ki jih predpisuje zakonodaja, to je najmanj vsake 3 leta oz pogosteje, če je 

proizvajalec tako določil.   

 

Med delovno opremo se šteje vsak stroj, aparat, naprava ali druga oprema, ki se uporablja pri delu.  

Pomembno je, da so delavci, ki to delovno opremo uporabljajo seznanjeni in poučeni o pravilni 

uporabi le te, na voljo morajo biti tudi navodila za varno delo. Delovna oprema mora biti opremljena 

z signalnimi in opozorilnimi napravami za opozarjanje na preteče nevarne dogodke (npr. zagon stroja, 

…) ter imeti vse zahtevane oznake, znake in pisna opozorila za varno delo. 

  

2.2.9. Pregledi, meritve in preiskave ekoloških pogojev dela na delovnih mestih:  
 
Ekološke meritve (mikroklima - hitrost gibanja zraka, relativna vlažnost in temperatura, razsvetljava - 

periodične meritve osvetljenosti delovnega mesta), meritve hrupa v delovnem okolju in meritve 

drugih škodljivosti v delovnem okolju je delodajalec dolžan izvajati periodično, vsake 3 leta. V 

kovinarskih delavnicah je zlasti lahko problematičen hrup 

 

2.2.10. Elektrika - Periodični pregledi in meritve inštalacij priključkov in stikal 
Glej v točki 3.4.1. 

 
2.2.11. Uporaba osebne varovalne opreme 
 
Če je pri delu predpisana uporaba osebne varovalne opreme, jo mora delodajalec delavcu zagotoviti.  

Osebna varovalna oprema (v nadaljevanju: OVO) je sicer zadnji možen varnostni ukrep pri 

zagotavljanju varnega dela, v primerih, ko delodajalec tveganj ne more ometji    s tehničnimi sredstvi 

kolektivnega varstva ali z ustrezno organizacijo dela. Osebna varovalna oprema mora biti delavcem 

na voljo brezplačno. Osebna varovalna oprema mora ustrezati naslednjim zahtevam: 

- Oblikovana in izdelana mora biti v skladu s predpisi 

- Izdelana mora biti namensko, tako da delavca varuje pred pričakovanimi tveganji in da 

uporaba ne povzroča morebitnih tveganj za varnost pri delu 

- Ustrezati mora dejanskim razmeram na delovnem mestu 

- Ustrezati mora specifičnim ergonomskim potrebam in zdravstvenemu stanju delavca 

- Izdelana mora biti tako, da si jo delavec pravilno prilagodi na enostaven način. 

  

Zakonodaja, ki določa pogoje pod katerimi se lahko OVO daje v promet in uporabo, je Pravilnik o 

osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 76/11). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5922
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5922


 6 

Pravilnik o osebni varovalni opremi OVO razporeja v tri kategorije, glede na resnost poškodb, do 

katerih lahko pride zaradi izpostavljenosti nevarnostim: 

1. OVO kategorije I – preprosta, manj resne poškodbe, npr. oprema, ki varuje pred 

atmosferskimi dejavniki (pokrivala, sezonska oblačila, …).  

2. OVO kategorije II – navadna, resne poškodbe, npr. oprema, ki varuje pred srednjo 

ogroženostjo za zdravje (primer: varovalna čelada za delo na višini, varovalni čevlji, …) 

3. OVO kategorije III - zahtevna, ki je namenjena za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi ali 

pred nevarnostmi, ki lahko resno in nepopravljivo poškodujejo zdravje in katerih takojšnjih 

učinkov, ki jih predvideva načrtovalec, uporabnik ne more pravočasno ugotoviti (primer: 

filtrirne dihalne naprave za varovanje pred aerosoli, …). 

 
Proizvajalec ali uvoznik je dolžan označiti vsak kos OVO z oznako CE, sestaviti tehnično dokumentacijo 

in izjavo o skladnosti, OVO pa mora ustrezati bistvenim varnostnim in zdravstvenim zahtevam. Pri 

kategoriji II in II morajo proizvajalci ali uvozniki zagotoviti še pregled vzorčnega tipa OVO ter pri 

kategoriji dodatno zagotoviti še pregled.  

 
Kjer proizvajalec pri izdelavi osebne varovalne opreme upošteva določen harmonizirani evropski 

standard, mora le tega označiti s podatki, ki so navedeni v standardu. Vsak posamezni standard 

navaja podatke za artikle osebne varovalne opreme, kot so na primer podatki o številki standarda, 

identifikaciji proizvajalca ali številki modela, datuma proizvodnje in/ali datum zastaranja, klasifikacija 

razreda, stran namestitve, dodatne oznake - kjer je predvideno, usklajenih piktogramov ali 

ideogramov, simboli - če so predvideni in podobno. 

 
2.2.12. Uporaba nevarnih snovi  
 
Nevarne snovi so vse tiste, ki lahko zaradi fizikalnih, kemijskih ali bioloških škodljivosti povzročijo 

poškodbe ali zdravstvene okvare in so opredeljena kot nevarne v posebnih predpisih. ZVZD-1 določa, 

da sme delodajalec dati nevarne kemične snovi v uporabo le, če so opremljene z varnostnim listom (v 

nadaljevanju: VL) in so zagotovljeni vsi ukrepi, ki izhajajo iz varnostnega lista.     

 
Tudi v dejavnosti kovinarstva pride do uporabe nevarnih kemičnih snovi (npr. sredstva za 

razmaščevanje, …), zato se je potrebno seznaniti z nevarnimi lastnostmi in potrebnimi ukrepi za 

varno delo.  
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Kaj določa ZVDZ-1 v primeru uporabe nevarnih snovi? 

 
Delodajalec sme dati nevarne kemične snovi v uporabo delavcem le, če so opremljene z VL, v 

katerem so navedeni vsi varnostno-tehnični podatki, pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s 

temi snovmi, in če so zagotovljeni vsi varnostni ukrepi, ki izhajajo iz VL. 

 

Delodajalec mora delovna mesta in sredstva za delo opremiti z znaki za obvestila in za nevarnost ter z 

navodili za varno delo v skladu s posebnimi predpisi. (npr. nalepke na embalaži v slovenskem jeziku). 

 

 

 

Bodite pozorni, ker se s 1. junijem 2015 se prične uporabljati  Uredba CLP (razvrščanje, označevanje 

in pakiranje) tudi za označevanje zmesi (prej imenovane pripravki). Za uporabnike je predvsem 

pomembno, da se seznanite z novimi piktogrami, s katerimi je označena embalaža. Več informacij je 

na voljo na spletnih straneh Urada RS za kemikalije. 

   

2.2.12. Shranjevanje dokumentacije s področja varnosti pri delu  
 
Vso dokumentacijo s področja varnosti in zdravja pri delu je delodajalec dolžan trajno hraniti. 
 

2.2.13. Zdravstveni pregledi pri izvajalcu medicine dela 
 
Delodajalec je dolžan zagotoviti, da preventivne zdravstvene preglede izvaja pooblaščen izvajalec 

medicine dela (zdravnik medicine dela, prometa in športa). Podrobneje zahteve določa Pravilnik o 

preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06 in 

43/11 – ZVZD-1). Predhodni zdravstveni pregled se opravlja pred pričetkom opravljanja dela,  

obdobni v rokih, ki jih določi delodajalec po posvetu z izvajalcem medicine dela, v oceni tveganja.  Na 

specialne preglede se delavce napoti v posebnih primerih, npr. težave z alkoholom, …  Obdobni 

zdravstveni pregledi se opravljajo v obdobju od enega do pet let. Pogostost opravljanja pregledov je 

odvisna od nevarnosti za poškodbe na delovnem mestu in za nastanek poklicnih bolezni. Izvajalec 

medicine dela delodajalcu posreduje oceno preventivnega zdravstvenega pregleda ter ob tem izda 

http://www.uk.gov.si/si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV641
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV641
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV641
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zdravniško spričevalo. O rezultatih pregleda mora pisno poročati tudi delavcu in njegovemu 

osebnemu zdravniku.  

 

2.2.14.  Prva pomoč 
 
Delodajalec mora zagotoviti, da je v delovnem procesu, če gre za nevarnejša dela na 20 delavcev v 

vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za 

izvajanje prve pomoči. Usposabljanje se lahko opravlja samo pri Rdečem križu Slovenije. Delodajalec 

mora zagotoviti, da je na vsakih 50 zaposlenih delavcev oz. če gre za nevarnejša dela na 20 delavcev 

(upoštevati tudi število drugih oseb, ki so običajno navzoče) oz. na vsako delovno enoto na razpolago 

vsaj ena omarica za prvo pomoč. Na omarici za prvo pomoč morajo biti navedene pomembne številke 

(oseba, usposobljena za nudenje prve pomoči, pooblaščeni zdravnik, najbližji zdravstveni dom, 

policija, …), vsebino omarice določa pravilnik, dostop do omarice mora biti vedno prost! 

 
Podrobnejše zahteve določa Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem 

mestu (Uradni list RS, št. 136/06, 61/10 - ZRud-1 in 43/11 - ZVZD-1). 

 

2.3. Ureditev delovnih prostorov, v katerih se izvaja dejavnost  
 

Pogoji za ureditev delovnih mest so predpisani v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in 

zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 - ZVZD-1). Pravilnik 

določa zahteve v zvezi z delovnimi mesti, ki morajo biti urejena tako, da nista ogrožena varnosti in 

zdravje delavcev pri delu.  

 

 

3. Organi nadzora, pregledovanja in pomoči 
 

3.1. Inšpektorat RS za delo (vir: spletne strani Inšpektorata RS za delo)  
 
Inšpektorat RS za delo opravlja nadzor tudi nad izvajanjem zakonodaje na področju varnosti delavcev 

pri delu, če s posebnimi predpisi ni drugače določeno. Inšpekcijsko nadzorstvo s področja varnosti in 

zdravja pri delu obsega neposredno kontrolo objektov in delovnih prostorov, delovnih mest, 

ugotavljanje pogojev za delo v prostorih in na deloviščih, ustreznost sredstev za delo (strojev, orodij, 

opreme), osebne varovalne opreme, izvajanje zdravstvenih pregledov, mikroklimatske razmere, itd. 

 
 
 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7474
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7474
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV418
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV418
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Ukrepi inšpektorja za delo  
 
V primerih da inšpektor pri opravljanju nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis 

oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost, da odredi ukrepe za odpravo 

nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi, izvesti postopke v skladu z zakonom o 

prekrških, podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, predlagati 

pristojnemu organu sprejem ukrepov, odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je 

pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom. Če inšpektor ugotovi, da si je zavezanec pridobil s 

storitvijo kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, pristojnemu organu predlaga njen 

odvzem. Če ugotovi kršitev zakona ali predpisa, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, sam 

ugotovi dejansko stanje, sestavi zapisnik in ga skupaj s predlogom za ukrepanje posreduje pristojni 

inšpekciji.  

 
Zakon določa tudi posebne ukrepe inšpektorjev (začasna prepoved opravljanja dejavnosti, odvzem 

predmetov, dokumentacije), ukrepe povezane s prepovedjo opravljanja dejavnosti in ukrepe za 

varovanje pravic drugih oseb.  

 
Strokovna pomoč  

Inšpektorat daje delodajalcem in delavcem strokovno pomoč v zvezi z uresničevanjem zakonov in 

drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz svoje pristojnosti.  

 

Inšpektorat RS za delo je poleg svoje temeljne naloge prevzel tudi vlogo prekrškovnega organa. 

Inšpektorji za delo, ki opravljajo redne naloge inšpekcijskega nadzora v primeru ugotovljenih 

prekrškov, hkrati vodijo tudi postopek o prekršku. Inšpektorji tako ne samo odkrivajo prekrške, 

temveč o njih tudi odločajo.  

 

3.2. Strokovne institucije na področju varnosti in zdravja pri delu 
 
Strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje, ki 

jih določa ZVZD-1 in podzakonski akti. Seznam podjetij z dovoljenjem za delo je razviden na spletnih 

straneh MDDSZEM. 

 

3.2.1. Strokovni delavci za varnost pri delu  
 
Kadar delodajalec strokovne naloge iz varstva in zdravja pri delu ne more zagotoviti s svojimi 

strokovnimi delavci, lahko za opravljanje teh nalog poveri zunanje strokovne delavce oz. službe, ki so 

http://www.mddsz.gov.si/
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ustrezno usposobljene in razpolagajo z dovoljenji za delo. Seznam institucij, ki imajo dovoljenje za 

strokovne naloge s področja varnosti je dostopen na spletnih straneh Inšpektorata za delo.  

 
3.2.2. Izvajalec medicine dela 
Glejte opis v točki  točko 2.2.14.  

 

3.3. Obveščanje, izobraževanje in usposabljanje  
 
3.3.1. Obveščanje 
  
Delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki se morajo o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu 

medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati v skladu zahtevami ZVZD-1 in predpisi o 

sodelovanju delavcev pri upravljanju. 

 
Delodajalec mora delavce obveščati o varnem in zdravem delu tako, da izdaja pisna obvestila in 

navodila. V izjemnih primerih, kadar jim grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje, so 

obvestila in navodila lahko tudi ustna. Delavce mora seznaniti z vrstami nevarnosti v delovnem okolju 

in na delovnem mestu, o varnostnih ukrepih, potrebnih za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje 

škodljivih posledic, o delavcih, zadolženih za izvajanje ukrepov prve pomoči, ter delavcih oziroma 

pooblaščenih osebah po posebnih predpisih, zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega varstva in 

evakuacije. Delodajalec mora zagotoviti obveščenost nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter 

delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo o rezultatih ocenjevanja tveganja ter o ukrepih delodajalca 

za varnost in zdravje teh delavcev pri delu.  

 
Delodajalec je dolžan zagotoviti, da imajo na mesto, na katerem preti neposredna in neizogibna 

nevarnost, dostop le delavci, ki so za delo na takem mestu dobili njegova posebna navodila. 

Delodajalec, pri katerem na podlagi pogodbe opravljajo delo delavci drugega delodajalca, mora 

poskrbeti, da ti prejmejo vse informacije o tveganjih za varnost in zdravje pri delu, vključno z izjavo o 

varnosti, kakor tudi informacije o delavcih, ki so določeni za prvo pomoč, ter o delavcih oziroma 

pooblaščenih osebah po posebnih predpisih, zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega varstva in 

evakuacije.  

 
3.4.  Opis dolžnosti, ki jih je potrebno izpolniti, kontrolni seznam na področju 

zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu  
 

3.4.1. Obveznosti delodajalca 
 
Obveznosti, ki jih mora delodajalec zagotoviti za varno in zdravo delo: 



 11 

 
- poveriti opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu; 

- izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja ter jo dopolnjevati v primeru nove 

delovne nevarnosti oz. ob spremembi ravni tveganja; 

- določiti izvajalca medicine dela in ukrepe za zagotavljanje prve pomoči; 

- zagotavljati zdravstvene preglede delavcev;  

- sprejeti ukrepe požarnega varstva in evakuacije; 

- usposabljati za varno in zdravo delo; 

- izdajati navodila za varno delo; 

- zagotavljati varno delovno okolje ter delovno in varovalno opremo; 

- obveščati inšpekcijo za delo, ko je to potrebno.  

 
 
Izjava o varnosti z oceno tveganja  
 
Izjava o varnosti je dokument, ki ga mora vsak delodajalec imeti v svojem podjetju. Izjava o varnosti z 

oceno tveganja je potrebno izdelati v pisni obliki, delodajalec pa mora zagotavljati njeno aktualnost in 

ažurnost. Nadaljnje mora v izjavi delodajalec določiti tudi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo 

delavci izpolnjevati za določeno delo, seveda skupaj z izvajalcem medicine dela. Delodajalčeva 

dolžnost je tudi, da k pisni oceni tveganja priloži zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi 

predstavniki, kot dokaz, da so zaposleni pri izjavi sodelovali.      

 
Zdravstveno varstvo delavcev (glej točko 2.2.14) 
 
Delovna oprema  

Pravna podlaga je Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/04, 

43/11 ZVZD-1). Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede in preizkuse delovne opreme v  

rokih, ki jih je določil proizvajalec oziroma  najmanj na 36 mesecev. 

 

Navodila za varno delo 

Delavec mora biti poučen in seznanjen z navodili za varno delo, pomembno je da jih tudi razume, 

hraniti jih je potrebno v bližini delovnih naprav, na katere se nanašajo.  

 

Ekologija dela (periodične preiskave fizikalnih in  kemijskih škodljivosti) 

Delodajalec mora zagotoviti tudi periodične preiskave fizikalnih in kemijskih škodljivosti na delovnih 

mestih v predpisanih rokih. Ti roki so običajno 36 mesecev, če ni drugače predpisano. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5915
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5915
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Elektrika 

Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preskuse in meritve električnih 

inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let, v kolikor to niso stavbe, ki imajo prostore s 

potencialno eksplozivno atmosfero. 

 

NOVOSTI 

 

Prepoved opravljanja dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc 

ZVZD-1 uvaja popolno prepoved dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. 

Delavec ne sme delati ali biti navzoč na delovnem mestu tudi, če je pod vplivom zdravil, ki lahko 

vplivajo na njegove psihofizične sposobnosti. Prepoved se nanaša na delovna mesta, na katerih je 

zaradi večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare to določeno z oceno tveganja.  

Delodajalec stanje delavca ugotavlja na način in po postopku, ki ga je predpisal v svojih internih aktih. 

To v praksi pomeni, da delodajalec pripravi pravilnik, v katerem natančno predpiše prepovedi, 

postopke v primeru ugotavljanja in postopanje v primeru kršitev. Delavce mora o sprejemu seznaniti 

na običajen način za posameznega delodajalca (možnih je več načinov seznanitve: interni sestanek, 

objava na oglasni deski, spletnih straneh, …) 

 
Preprečevanje in obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu 

Delodajalec mora oceniti psihosocialna tveganja na delovnem mestu in izdelati interni akt za 

preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tovrstnih tveganj.  

 
Promocija zdravja  

ZVZD-1 na novo določa obveznost delodajalca na področju promocije zdravja, in sicer jo je dolžan 

načrtovati, izvajati in spremljati. Več uporabnih vsebin je na voljo na spletni strani OZS, 

svetovanje/varnost in zdravje pri delu. 

 

3.4.2. Dolžnosti delavcev 
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu opisuje tudi dolžnosti delavcev: 

- spoštovanje in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.  

- delo opravlja s  tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje 

drugih oseb.  

- uporaba sredstev za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo skladno z njihovim 

namenom in navodili delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem 

stanju. 

http://promocijazdravja.ozs.si/
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3.4.3. Obveznosti samozaposlene osebe 
 
Obveznosti samozaposlene osebe so na novo predpisane v ZVZD-1, saj slovenska zakonodaja tega 

termina prej ni poznala, izhaja pa predvsem iz miselnosti, da bodo samozaposleni vestno skrbeli za 

svojo varnost in zdravje, saj je njihova eksistenca od tega v prvi meri najbolj odvisna. 

- izdelava pisne izjave o varnosti z oceno tveganja, če pri opravljanju delu obstajajo možnosti za 

nastanek poškodb, poklicnih bolezni, bolezni v povezavi z delom, …. 

- uporaba osebne varovalne opreme, če je to pri opravljanju dela potrebno za zagotavljanje 

varnega dela ter uporaba ustreznih sredstev za delo 

- če se opravlja delo na skupnih deloviščih z ostalimi delodajalci in/ali samozaposlenimi osebami 

skleniti pisni sporazum ter izvajati skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu  

- prijava poškodb pri delu, če je oseba nezmožna za delo več kot tri zaporedne delovne dni na 

Inšpektorat RS za delo 

- izvajanje ukrepov požarne varnosti. 

 

3.4.5. Kazenske določbe  
 
Delodajalcu se v primeru kršitve oz. neizpolnjevanja obveznosti po ZVZD-1 lahko izreče globa v višini 

od 2.000 do 40.000 evrov. Samozaposleni osebi se lahko izreče globa v višini od 500 do 10.000 evrov. 

Zakon pa na novo opredeljuje tudi možnost kaznovanja prekrškov delavca, od 100 do 1.000 evrov. 

 

4. POSEBNE ZAHTEVE  
 
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, 

št. 83/05, 43/11 ZVZD-1) 

 

Delo na višini (montažna, vzdrževalna dela …) 

Pravna podlaga se nahaja v Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 

premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05). Uredba določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja 

pri delu na gradbiščih, v obratih in/ali pomožnih delavnicah na gradbiščih, v katerih se pripravljajo, 

predelujejo in obdelujejo gradbeni materiali, proizvodi in elementi, ki se vgrajujejo v gradbene 

objekte ter pri vzdrževanju in čiščenju zgrajenih objektov. 

 
Začasna ali premična gradbišča pomenijo katerokoli delovišče, na katerem se izvajajo gradbena in 

vzdrževalna dela, kamor spadajo, izkopavanje, zemeljska dela, gradnja, sestavljanje in razstavljanje 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3783
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3783
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montažnih elementov, adaptacije ali opremljanje, spremembe, obnova, popravila, odstranjevanje z 

demontažo, rušenje, tekoče vzdrževanje, občasno vzdrževanje (barvanje in čiščenje) in izsuševanje. 

 
Uredba določa, da mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev  za 

varnost in zdravje pri delu, če je predvideno da bo delo na gradbišču opravljalo več izvajalcev. 

Izvajalec je po uredbi vsak delodajalec, ki izvaja delo na gradbišču (tudi podizvajalec ali kooperant).  

 

Varnostni načrt mora izdelati pred začetkom dela na gradbišču  naročnik. S tem načrtom se planira 

postopek gradnje objekta. Delodajalec pa mora imeti poleg Izjave o varnosti z oceno tveganja 

izdelana tudi pisna navodila za varno delo. 

 
Prijava gradbišča po uredbi je prav tako obveznost naročnika ali nadzornika projekta, ki jo  

sestavi in posreduje na Inšpektorat RS za delo najpozneje 15 dni pred začetkom del.  

 
Obveznosti delodajalcev 

Delodajalci morajo zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbišču 

sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z minimalnimi zahtevami iz priloge IV uredbe ter upoštevati 

navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. 

 
Obveznosti drugih oseb na gradbišču 

Samozaposlene osebe, ki so na gradbišču, morajo upoštevati določbe uredbe in priloge IV uredbe in 

drugih predpisov, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu ter navodila koordinatorjev za varnost 

in zdravje pri delu.  

 

Obveščanje delavcev 

Delodajalec mora zagotoviti vse potrebne informacije o varnosti in zdravju na gradbišču in o 

tveganjih za varnost in zdravje pri posameznih delih, delavce ali njihove predstavnike pa obveščati o 

vseh ukrepih, ki jih je ali jih bo uvedel v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na gradbišču. 

 
Posvetovanje in sodelovanje z delavci 

Delodajalec se mora redno posvetovati z delavci ali njihovimi predstavniki o vseh zadevah v zvezi z 

varnostjo in zdravjem pri delu na gradbišču, delavcem ali njihovim predstavnikom pa mora biti 

omogočeno enakopravno sodelovanje.  

Uredba nadalje v prilogi IV podrobno določa splošne, specifične in dodatne zahteve za varnost in 

zdravje na gradbiščih.  
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Dela na višini (adaptacije, vzdrževanje) v kovinarski dejavnosti prihaja tudi do opravljanja različnih 

del na višini, zato je potrebno upoštevati vse ukrepe in navodila za varno izvajanje dela, od  podpisa 

skupnega sporazuma za zagotavljanje varnosti pri delu, usposobitve delavcev, seznanitve z delovnim 

okoljem, uporabe osebne varovalne opreme, … 
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5. Priloge:  

 
5.1. Seznam obveznosti delodajalcev in samozaposlenih oseb  
 
Obveznost Nosilec obveznosti Roki 

Izjava o varnosti z oceno tveganja Delodajalec 

Samozaposlena oseba 

Ob pričetku opravljanja dejavnosti 

Revizija izjave o varnosti z oceno 
tveganja  

Delodajalec 

Samozaposlena oseba 

Ko obstoječa ocena tveganja ni več 
aktualna, ko obstoječi preventivni 
ukrepi varovanja niso zadostni, ko 
se spremenijo podatki, na katerih je 
ocenjevanje temeljilo, ko obstajajo 
možnosti in načini za izpopolnitev 
oziroma dopolnitev ocenjevanja.  

Usposabljanje in preverjanje znanja 
iz varnosti in zdravja pri delu   

Delodajalec Delodajalec mora delavca 
usposobiti za varno opravljanje dela 
ob sklenitvi delovnega razmerja, 
pred razporeditvijo na drugo delo, 
pred uvajanjem nove tehnologije in 
novih sredstev za delo ter ob 
spremembi v delovnem procesu, ki 
lahko povzroči spremembo varnosti 
pri delu. Preverjanje znanja v 
kovinarski dejavnosti je potrebno 
vsaki dve leti.  

Zdravniški pregledi delavcev  Delodajalec  Predhodni pred pričetkom 
opravljanja dela, nato obdobni v 
rokih, ki so predpisani  v oceni 
tveganja. 

Meritve škodljivosti v delovnem 

okolju 

Delodajalec Vsake tri leta 

Pregled delovne opreme  Delodajalec Vsake tri leta, če ni drugače 
predpisano 

Pregled električnih instalacij  Delodajalec  Vsakih osem let 

Prijava poškodbe pri delu na delovno 

inšpekcijo 

Delodajalec 

Samozaposlena oseba 

Ob nastanku poškodbe, če je 

delavec zaradi nje odsoten 3 ali več 

zaporednih delovnih dni  

Usposabljanje delavcev za izvajanje 
prve pomoči na delovnem mestu 

Delodajalec  Ob pričetku opravljanja dejavnosti, 
nato na pet let preverjanje znanja  

Podpis skupnega sporazuma na 
skupnih deloviščih 

Delodajalec 

Samozaposlena oseba  

Pred pričetkom izvajanja tovrstnih 
del 

Izdelava varnostnega načrta Naročnik del /investitor Pred pričetkom opravljanja del  

Prijava gradbišča po Uredbi o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri 

delu na začasnih in premičnih 

Naročnik del/investitor  15 dni pred pričetkom opravljanja  

tovrstnih del 
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gradbiščih 

Uporaba osebne varovalne opreme  Delodajalec 

Samozaposlena oseba 

O uporabi osebne varovalne 
opreme je potrebno izdelati interni 
akt, v katerem se predpiše roke za 
pregledovanje osebne varovalne 
opreme  
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5.2.  Primer osnutka pisnega sporazuma  
 

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) sklenejo 

delodajalec:  _______________________________________________________________________ , 

(v nadaljevanju: »IZVAJALEC 1«) 

delodajalec________________________________________________________________________ , 

(v nadaljevanju: »IZVAJALEC 2«) 

katerih delavci opravljajo dela na skupnem delovišču naslednji 

 

S P O R A Z U M 

o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 

1. člen 

Ta sporazum ureja skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem 

delovišču _________________________________ . 

2. člen 

Vsak delodajalec mora z ustreznimi ukrepi zagotoviti varnost svojim delavcem in obenem zagotoviti, 

da njegovi delavci ne ogrožajo varnost drugih. Vse zakonodajne obveznosti izvaja vsak delodajalec za 

svoje delavce sam. Za zagotovitev varnosti svojih delavcev določa IZVAJALEC 1 naslednjega delavca: 

_________________________ . 

Za zagotovitev varnosti svojih delavcev določa IZVAJALEC 2 naslednjega delavca: 

_________________________ . 

3. člen 

Sporazumno določen delavec (odgovorna oseba), ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov na 

skupnem delovišču je: ______________________________ . 

Za izvajanje svojih nalog ima polna pooblastila in lahko v primeru resne, neposredne ali celo 

neizogibne nevarnosti ustavi vsa dela na skupnem delovišču in odredi umik. 

 

 

IZVAJALEC 1 (podpis)         IZVAJALEC 2 (podpis) 



 19 

6. Referenčne spletne strani 
 

- Inšpektorat RS za delo 

- Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti 

- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije  

- Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije 


