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POVZETEK
V diplomski nalogi je predstavljen sistem varnosti in zdravja pri delu. Predstavljeni so
pravni viri, tako mednarodni kot nacionalni, saj so oboji pomembni za izvajanje varnosti in
zdravja pri delu ter ukrepi, ki izhajajo iz teh virov in obveznosti delodajalca ter pravice in
dolţnosti delavca, ki se med seboj prepletajo. V sklopu teh preventivnih ukrepov sem
predstavila izjavo o varnosti, sistem tehnične varnosti ter sistem zdravstvenega varstva.
Nad izvajanjem teh ukrepov bdijo inšpekcijske sluţbe. Na koncu naloge pa sem prikazala
stanje varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji, ki se odraţa v številu poškodb in
delovnih nezgod ter poklicnih bolezni.

Ključne besede: pravna ureditev varnosti pri delu, pravice delavcev, dolţnosti delodajalca,
ocena tveganja, ukrepi za varnost, inšpekcija dela, mladi delavci.
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SUMMARY
The thesis presents a system of safety and health at work. Presented the legal sources,
both international and national, since both are important for the implementation of safety
and health at work and the actions arising from these sources, and liability and worker's
rights and obligations which are interwoven. As part of these preventive measures, I
presented a statement on security, technical security systems and health care system.
Inspection services are controling the implementation of these measures. At the end of
the thesis I have presented the state of health and safety at work in the Republic of
Slovenia, which is reflected in the number of injuries and work accidents and occupational
diseases.
Key words: regulation, occupational safety, workers' rights, employer responsibilities, risk
assessment, safety measures, inspection, youth workers
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1 UVOD
Ena izmed temeljnih človekovih pravic je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
Zdravje vpliva tako na mikroekonomsko obnašanje (produktivnost in inovacije), kot na
makroekonomsko obnašanje (učinkovitost sektorjev zdravstvenega varstva in
izobraţevanja , kompetitivnost poslov na podjetniški drţavni in evropski ravni). Zdravo
delo v končni ravni prispeva k socialni koheziji (EPHA, 2010).
S pojmom zdravje označujemo ne le odsotnost bolezni in nezmoţnosti za delo, ampak
stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, ki se kaţe v zmoţnosti
neprekinjenega prilagajanja okolju. Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju
WHO) je v ustanovni listini 1984 opredelila zdravje kot stanje popolne telesne , duševne
in socialne blaginje in ne le kot odsotnost bolezni (WHO, 2010). Sodobna definicija zato
opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno
ţivljenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej definiciji
dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin,
ki se kaţe v zmoţnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. V tem
smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij
zdravstvenega varstva, marveč odgovornost celotne druţbene skupnosti (Wikipedija.org,
zdravje).
To pomeni, da je za zagotovitev kakovosti delovnega ţivljenja in ţivljenja nasploh nujna
zagotovitev varnosti in zdravja zaposlenih oziroma ljudi. Ko se takšno stanje zagotovi, je
skoraj mogoče zagotoviti storitve visoke kvalitete, ki so v današnjem okolju bistvenega
pomena za konkurenčnost podjetij.
Varnost in zdravje pri delu pomeni preprečevanje, da bi se ljudje na delu poškodovali ali
zboleli. Varnost in zdravje pri delu s svojo interdisciplinarnostjo v sodobnem času hitrega
tehničnega in tehnološkega razvoja, katerega cilj je čim večja ekonomska uspešnost
gospodarskih in negospodarskih subjektov ter sistemov in s tem celotne druţbe, vse bolj
postavljata merila uspešnosti in eno glavnih vodil načrtovanja in razvojnih strategij ter ena
temeljnih
vrednot
sodobne
druţbene
ureditve.
Dolgoročno uspešno in sodobno naravnano gospodarstvo sta namreč temeljno merilo, ki
ga je mogoče doseči le z zdravim, zadovoljnim in visoko motiviranim delavcem, ki dela v
varnem, zdravem in spodbudnem delovnem okolju z visoko razvito stopnjo varnostne
kulture, saj sodobne druţbene ureditve ni mogoče graditi na delovnih mestih, z
dejavnostmi in tehnologijami, pri katerih je za varnost in zdravje delavcev pri delu slabo
poskrbljeno ali pa sta celo ogroţena (Sladič Viktor, 2008). Poznavanje stanja varnosti in
zdravja pri delu ter obvladovanje tveganj je za uspešno organizacijo enako pomembno kot
poznavanje vseh drugih segmentov poslovnega procesa. Poškodbe pri delu zniţujejo
ugled ter zanesljivost podjetja in tako lahko posledično vplivajo na izgubo trga. Vedno
višje so tudi odškodnine, ki jih oškodovanci izterjajo, poveča se odsotnost teh
poškodovanih delavcev z dela, sledi iskanje nadomestnih delavcev.
Skupaj s sistemom vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem predstavlja celovit sistem
vodenja organizacije. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je dinamičen in trajen
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proces. S področjem varnosti in zdravja pri delu so se vodstva organizacij v preteklosti
ponavadi srečevala le ob pojavu motenj, kot so: teţje poškodbe pri delu, inšpekcijski
nadzor, bolniška odsotnost z dela. Aktivnosti na tem področju so bile »zadeva«
strokovnega delavca in zaposleni aktivno niso sodelovali pri obvladovanju te problematike.
Nov pristop na tem področju prinaša tudi zakonodaja, sprejeta v nekaj preteklih letih, ki
ţe sama prinaša korenite spremembe na tem področju. Spoštovanje pravil varstva in
zdravja pri delu je pomembno, biti mora obojestransko, tako za delavce kot za
delodajalce, saj drugače ta pravila izgubijo pomen in niso učinkovita. Cilji sistema in
ukrepov varnosti in zdravja pri delu so preventivne narave, ker morajo delodajalci ustvariti
delovno okolje čim bolj varno, da ne bi prišlo do poškodb pri delu in poklicnih bolezni ter
zdravstvenih okvar.
Učinkovito izvajanje varnosti in zdravja pri delu je pomembno za drţavo, delodajalce in
delavce. Drţava potrebuje zdrave, sposobne in produktivne delavce, saj prispevajo k
gospodarskemu razvoju in se tako ne uporablja sredstev iz zdravstvenega varstva ter
invalidskega zavarovanja. Vse posledice in stroške za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
končno nosi drţava in z njo davkoplačevalci. Delavcu je v interesu, da ohranja svoje
zdravje in delovno sposobnost. Delodajalcu je v interesu, da zaposluje zdrave in dela
sposobne delavce, saj so le-ti produktivnejši in cenejši, saj poškodbe pri delu in poklicne
bolezni vplivajo na povečanje stroškov in zmanjšanje ugleda. V podjetju, ki promovira
zdravje, se zmanjšujejo negativne posledice stresa, odnos do dela in blaginja pa se
povečujeta.
Poleg organizacije oziroma podjetja in drţave se Z varnostjo in zdravjem pri delu
ukvarjajo tudi razne organizacije, kot so Mednarodna organizacija dela, Evropska agencija
za varnost in zdravje pri delu, Inštitut za varovanje zdravja, Zbornica varnosti in zdravja
pri delu idr.
Ker pa ţivimo v obdobju slabih gospodarskih razmer, v t.i. recesiji, v kateri preţivijo samo
najmočnejša in najcenejša podjetja, postavljajo varnost in zdravje pri delu v ozadje in ta
segment ni več tako pomemben za podjetje. Posledice se ţe kaţejo v povišanju števila
brezposelnih, podaljšuje se odsotnost delavcev z dela zaradi poškodb, narašča število
psihičnih motenj. Te posledice bodo prisotne še dalj časa po končani recesiji. Delavci se
borijo za svoje sluţbe in tako ni več njihova prioriteta biti varno zaposlen, ampak samo
biti zaposlen. Na varnost in zdravje pri delu vplivajo tudi globalizacija, nova tehnologija ,
migracije delavcev, staranje delovne sile.
Po podatkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu v EU vsake tri minute in pol
nekdo umre zaradi dejavnikov, povezanih z delom. To pomeni vsako leto več kot 150.000
mrtvih zaradi nezgod, povezanih z delom (8900), ali poklicnih bolezni (142.000). Ravno
zato sta pomembna varnost in zdravje pri delu, da bi se te podatke zmanjšalo, če ne
povsem izničilo.
Če torej izhajam iz predpostavke, da je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
najpomembnejša vrednota organizacije, v kateri delajo in da so delavci gonilna sila
drţave, bi iz tega lahko sklepali, da podjetja in drţava največ pozornosti posvečajo prav
skrbi in zagotavljanju zdravja ter varnosti zaposlenih.
Namen diplomskega dela je prikazati varnost in zdravje pri delu in stanje oziroma poloţaj
mladih na tem področju.
V prvem delu bom predstavila pojme, ki so pomembni za to temo, dela, delovna mesta,
poškodbe pri delu in poklicne bolezni. V drugem delu sledi predstavitev zunanjih,
nacionalnih in mednarodnih pravnih virov, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu,
nazadnje pa podrobno predstavim pravice in dolţnosti delavca in delodajalca ter ukrepe
za varnost in zdravje pri delu. V osrednjem delu poveţem pomen zakonodajnih
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preventivnih okvirov ter nadzora nad njihovim izvajanjem. Na koncu pa se osredotočim na
mlade delavce in predstavim njihove posebnosti, ki jih uţivajo kot posebna veja delavcev
in zaključim s podatki o poškodbah pri delu.
Pri svojem delu bom uporabila različne metode znanstvenega in strokovnega dela oziroma
raziskovanja. Uporabila bom metodo analize, s katero bodo analizirani predpisi in
strokovna literatura. Z metodo deskripcije bodo nato opisane posamezne pravice in
dolţnosti udeleţencev na področju varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na mladih.
Primerjalno metodo bom uporabila v delu, ki bo predstavil posebnosti mladih delavcev, lete so razlike med mladimi delavci in ostalimi delavci. Z metodo sinteze bom poskušala
sistematizirati ugotovitve in spoznanja, ki jih bom pridobila skozi analizo, v logično
zaključeno celoto.
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2 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Danes varnosti in zdravja pri delu ne pojmujemo samo kot tehnično varnost, ampak tudi
kot kurativno varovanje in ohranitev zdravja. To področje je postalo za uspešna podjetja
eno najpomembnejših načel dobrega poslovanja.
Varnost in zdravje pri delu zdruţuje znanja, postopke in ukrepe za zagotovitev varnega in
zdravega delovnega mesta, ki je pogoj za uspešnega delavca v vsej njegovi delovni dobi.
Potreba za varno in zdravo delovno mesto izhaja iz humanih ciljev, dobrega gospodarjenja
in splošne blaginje druţbe (KOSELJ et al, 2002, str. 23).
Namen sistema varnosti in zdravja pri delu je, da se zaposlenim, delavcem in vsem
drugim osebam, ki organizirano sodelujejo v delovnem procesu, zagotovijo taki pogoji
dela, da ne bo nevarnosti za nastanek zdravstvenih okvar, poškodb in obolenj (BubnovŠkoberne, 2001, str. 14).
Logično je, da mora biti zaposlen oziroma delavec zdrav, da lahko opravlja svoje delo.
Marksistični pogled na pojav bolezni poudarja socialno neenakost. Marx pravi, da na
zdravje vplivajo predvsem socialni, politični in ekonomski dejavniki, na katere posameznik
nima vpliva (Malnar, 2002, str. 5).
Varnost in zdravje pri delu sta dobrini, ki sta tudi širšega nacionalnega pomena, saj manj
nezgod in poškodb pri delu ter poklicnih bolezni pomeni tudi manjše narodne gospodarske
stroške (Vran, 2002, str. 629).
Varno in zdravo delo ima vpliv na delavce, delodajalce in drţavo. Drţava je na nacionalni
ravni uvedla preventivne ukrepe z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki imajo preteţno
preventivno funkcijo. Ti pravni predpisi so sicer podloga za uresničevanje skrbi za varnost
in zdravje pri delu, vendar so za uspešno poslovanje bolj oprijemljiv in prepričljiv za
delodajalce skrb za zaposlene ekonomske potrebe po zmanjšanju stroškov, ki so posledica
poškodb in zdravstvenih okvar (Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri
delu, 2003).
Posledic slabe varnosti in zdravja pri delu ne čutijo samo zaposleni sami, temveč tudi
njihovi delodajalci in celotno gospodarstvo.
Zakonsko urejeno področje varnosti in zdravja pri delu ter ukrepi predstavljajo za
delodajalca stroške, ki so sestavni del cene dela in to povečujejo. Vendar ti ukrepi število
nesreč in stroške, povezane z njimi, zmanjšujejo. Ukrepi povečajo uspešnost poslovanja
predvsem preko pozitivnih vplivov na produktivnost dela, večjo kakovost izdelkov ter
posledično večjo konkurenčnost in ugled na trgu. Prav zaradi naštetih razlogov je postala
s trţnim gospodarstvom vzročna zveza (Kapus, 1994, str. 16).
Za vlade je pomembno, saj s tem zmanjšajo stroške za druţbo, ki izhajajo iz poškodb in
bolezni, hkrati pa izboljšajo konkurenčnost in nacionalno učinkovitost. Na konkurenčnost
vpliva z večjimi razpoloţljivostmi dela in udeleţbe delovne sile, z zmanjšanjem števila
ljudi, ki se predčasno upokojijo ali ne morejo delati zaradi z delom povezane poškodbe in
bolezni, z zmanjšanjem socialnih stroškov poškodbe in bolezni, saj se s tem zmanjša deleţ
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bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) se porabi za zdravstveno varstvo za ljudi,
ki ne morejo delati. Poveča se število ur, ki so jih ljudje sposobni delati, delno z
zmanjšanjem števila ljudi, ki zapustijo delo, ker morajo skrbeti za druţinske člane. Poveča
se sposobnost starejših ljudi, da ostanejo zaposleni. Na produktivnost vpliva s
spodbujanjem učinkovitejših metod dela in tehnologij (Evropska agencija za varnost in
zdravje pri delu, 2010).
Skrb za varno in zdravo delo pogosto za delodajalca predstavlja predvsem strošek, pri
čemer se delodajalci še vedno ne zavedajo v zadostni meri posledic neupoštevanja načel
zagotavljanja varnega in zdravega dela. Stroški ne zajemajo samo glob, denarnih kazni in
drugih sankcij zaradi nespoštovanja predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu,
ampak tudi zahtevke za odškodnine za poškodbe pri delu, poklicne bolezni in nezgode, ki
imajo za posledico smrt delavca ter regresne zahtevke s strani zavarovalnic. Stroški
oziroma ekonomske posledice malomarnega odnosa do varnosti in zdravja pri delu so
neposredne in posredne. Neposredne ekonomske posledice so stroški nudenja prve
pomoči, stroški zdravljenja in zdravil, stroški rehabilitacije, bolezni, invalidnina, morebitna
denarna kazen in odškodnina ter regresni zahtevek. Posredne ekonomske posledice
predstavljajo stroški posredovanja ob nezgodi, izguba delovnih dni, usposabljanje novih
nadomestnih delavcev, odpravljanje poškodb na delovnih sredstvih in opremi, izpad
proizvodnje, izguba ugleda podjetja, neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in podobno
(Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 2010).
Dobra varnost in zdravje nista pomembna le z vidika, da pomagata zmanjševati poškodbe
in bolezni, ampak sta tudi način zagotavljanja, da so podjetja uspešna in trajna ter da
gospodarstva dolgoročno cvetijo. Če ima podjetje dobro urejeno to področje, se to izraţa
z »dobro podobo blagovne znamke« , zmanjša se odsotnost delavcev z dela in poveča se
njihova storilnost, poveča se tudi motivacija in predanost zaposlenih podjetju, logično se
tako zmanjšajo stroški podjetja, kot so zavarovalne premije in prekinitve poslovanja
(Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2010).
Z vidika produktivnosti in dobička je zdrav delavec bolj zanimiv za delodajalca, saj pomeni
zdrav delavec večjo storilnost v podjetju ter boljši poslovni in finančni rezultat (Gspan in
Jug, 1994, str. 24).
Podjetja imajo za posledico slabe varnosti in zdravja pri delu višje reţijske stroške, višje
stroške zavarovanj, večje potrebe po nadomestnih delavcih, stroške za prerazporeditve na
druga delovna mesta v primeru trajne poškodbe, motnjo in prekinitve proizvodnje, višje
stroške zaradi preiskav nezgod, civilne toţbe, odškodninske zahtevke, manjši ugled,
zmanjšane dohodke (Gspan in Jug, 1994, 94).
Za drţavo je pomembna dobra varnost in zdravje pri delu, saj vpliva na splošno blaginjo
drţave, bruto domači prihodek ter na neposredne stroške zdravljenj, stroške za socialno
varnost in posredno stroške zdravstvenega varstva. Posledično pa vpliva tudi na potrošnjo
in število zmoţnih davkoplačevalcev.
Z druţbenega vidika so ukrepi drţave nujni, saj zmanjšujejo negativne druţbene posledice
slabe varnosti in zdravja ter ob tem zagotavljajo določeno raven humanizacije delovnega
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procesa v trţnem gospodarstvu, kjer organizacije zasledujejo predvsem profitni motiv ter
pri analizi stroškov in koristi vlaganj v delovno varnost podjetja, ne da bi upoštevale
stroške in koristi na ravni druţbe (Tekavčič, 1994, str. 15).
Poklicne bolezni in poškodbe povzročajo tudi socialne posledice, saj le te lahko pripeljejo
do trajne ali kratkotrajne nezmogljivosti za opravljanje dela, npr. ko ţrtev preboli
poškodbo pri delu, ne more več opravljati istega dela, kar mnogokrat povzroči tudi
psihološke probleme, zaradi katerih pogosto ostanejo brez sluţbe in to pripelje do
brezposelnosti (Molohovsky, 2008, str. 20). Zato so se razvili tudi sistemi zdravstvenega
zavarovanja, ki obsega zavarovanje za zaposlene, samozaposlene in druge aktivne osebe
ter njihove druţinske člane, za primer bolezni in poškodbe pri delu ali izven dela,
invalidnosti, potrebe po negi in za primer brezposelnosti1.
Določene kategorije zaposlenih so še posebej občutljive, v svojem diplomskem delu sem
se osredotočila na varstvo mladih delavcev. Mladi delavci so specifična rizična skupina, ki
ji je treba še posebej zagotoviti varnost in zdravje ter upoštevati njene specifične potrebe
v razvoju.
Pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu igra pomembno vlogo tudi izobraţevanje
oziroma usposabljanje. Še posebej to velja za rizične skupine, kot so na primer mladi
delavci. V 13. členu ZVZD se uzakonja obveznost, da morata biti vzgoja in izobraţevanje
sestavni del vseh oblik splošnega in poklicnega izobraţevanja na šolah vseh vrst stopenj.
To pomeni, da morajo nosilci izobraţevalnega sistema v svoje izobraţevalne programe
vključiti vzgojo in izobraţevanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu (Ruţič, 2006, str.
5).
2.1

DELOVNO MESTO

Je prostor, ki je namenjen za izvajanje dela in se nahaja v zgradbah delodajalca, kot tudi
na začasnih in premičnih deloviščih, do katerih ima delavec dostop v času svoje zaposlitve
in je pod neposrednim ali posrednim nadzorstvom delodajalca (ZVZD, 3. člen).
Delovno mesto je prostor v zgradbah delodajalca, ki je namenjen za izvajanje dela
delavcev in vsak drugi prostor, do katerega ima delavec dostop v času dela. (Pravilnik o
zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Ur. l. RS, št.
89/99, 2. člen).
2.2

POŠKODBA PRI DELU

Poškodba pri delu je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega
ali kemičnega učinka na delovnem mestu. Lahko je posledica hitre spremembe poloţaja
telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma.

1

Socialno varstvene storitve (v nadaljnjem besedilu: storitve), namenjene preprečevanju socialnih
stisk in teţav (socialna preventiva), obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku,
druţini in skupinam prebivalstva (Zakon o socialnem varstvu , Ur. l. RS, št. 3/07, 32/07, 41/07, v
nadaljevanju ZSV-UPB2)
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Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, ki jo utrpi zavarovanec na poti od
stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, na sluţbeni poti ali na poti, na podlagi katere je
oboleli zavarovan. Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, ki je nastala na poti k
zdravniku ali na zdravljenje, če je bil zavarovanec tja napoten (ZPIZ-12, 63. člen).
Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (World health organization v nadaljevanju
WHO) je nezgoda dogodek, ki se je zgodil neodvisno od človekove volje, povzročila pa ga
je hitro delujoča zunanja sila ter se kaţe v fizični ali psihični poškodbi (WHO, 2010).
Definicija poškodbe pri delu v evropskem statističnem sistemu je oţja kot v večini
nacionalnih sistemov drţav članic. Poškodba ali nezgoda pri delu je nenaden dogodek v
toku dela, ki povzroči telesno ali duševno škodo. Izključene so namerne samopoškodbe,
poškodbe na poti na delo in z dela ter poškodbe, ki imajo samo medicinski razlog
nastanka ter poklicne bolezni. Vključeni so primeri, ki zahtevajo več kot tri koledarske dni
odsotnosti z dela. Kot smrtni primeri so opredeljeni vsi tisti, kjer je smrt nastopila znotraj
enega leta po poškodbi na delu (Kofol Bric, 2006, str. 5).
2.3

POKLICNA BOLEZEN

Je bolezen, ki jo je povzročil daljši neposredni vpliv delovnega procesa in delovnih pogojev
na določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na
podlagi katere je oboleli zavarovan. Poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo
bolezni in pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, določa s pravilnikom minister,
pristojen za delo, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za zdravstvo (ZPIZ-1, 65. člen).
Pri pojmu z delom povezane bolezni (star izraz: bolezni v zvezi z delom, angl. work related
diseases) velja precejšnja zmeda. Medtem ko anglosaška literatura v glavnem navaja z
delom povezane bolezni kot krovni izraz, pod katerega sodijo tako poklicne bolezni kot
tudi druge bolezni, ki jih delo sopovzroča, delimo pri nas bolezni, ki jih povezujemo z
delovnim okoljem, na poklicne bolezni, ki jih definiramo kot bolezni, povzročene z daljšim
neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih razmer na določenem delovnem
mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli
zavarovan, in so v registru poklicnih bolezni; bolezni v zvezi z delom, ki so dobile lepši
prevod z delom povezane bolezni, ki jih definiramo kot bolezni, kjer je vir obremenitev oz.
škodljivosti preteţno pri poklicnem delu in naj ne bi šlo za poklicno bolezen le s pravnega
vidika (bolezni ni na seznamu poklicnih bolezni); sum na poklicno bolezen, kjer naj bi šlo
za poklicno bolezen s seznama, vendar naj ne bi bili izpolnjeni vsi kriteriji (strokovni in
pravni) za priznanje poklicne bolezni (Čili za delo, 2010).

2

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99, 72/2000, 81/00, 124/00,
109/01, 83/02, 108/02, 110/02, 112/02, 26/03, 40/03, 63/03, 113/03, 135/03, 2/04(10/04), 20/04,
54/04, 63/04, 136/04, 68/05,, 72/05, 72/05, 104/05, 69/06, 109/06, 112/06, 114/06, 91/07,
10/08, 98/09, 27/10, 38/10, v nadaljevanju ZPIZ-1)
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3 PRAVNA UREDITEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Načeloma so standardi varnosti in zdravja pri delu določeni z zakonodajo, saj se le tako
lahko zagotovi njihovo spoštovanje in izvajanje. Poleg nacionalnih pravnih okvirov
moramo v Sloveniji upoštevati tudi mednarodne pravne smernice.
Od svojih začetkov so norme delovnega prava zaščitne norme, ki naj ščitijo delavce pred
izkoriščanjem s strani delodajalcev; gre za omejitev časa dela, za pravice do plačanih
odsotnosti z dela ipd. (Novak, 2008, str. 161).
3.1

MEDNARODNI PRAVNI OKVIR

V Evropi je na področju varnosti in zdravja pri delu vključenih veliko akterjev. Poleg EU in
pristojnih organov za varnost in zdravje pri delu v drţavah članicah pri doseganju
sodobne, uspešne in učinkovite varnosti in zdravja pri delu v Evropi sodelujejo ter k njima
prispevajo socialni partnerji, različne mreţe za varnost in zdravje pri delu in strokovne
organizacije ter tudi mednarodne organizacije, kot sta Mednarodna organizacija dela
(MOD) in Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) (Evropska agencija za varnost in
zdravje pri delu, 2009).
Mednarodne organizacije sprejemajo mednarodne pravne akte. Drţave, ki so članice
mednarodne organizacije, lahko te akte podpišejo in sprejmejo oz. ratificirajo. Ti
ratificirani pravni akti drţavo zavezujejo, da jih izpolni. V Sloveniji je treba upoštevati tiste
mednarodne akte, ki jih je Slovenija kot drţava ratificirala in jo zato obvezujejo.
Obvezujejo jo tudi mednarodni akti, ki jih je ratificirala nekdanja Jugoslavija, Slovenija pa
jih je potrdila z aktom o nostrifikaciji nasledstva. To so akti Organizacije zdruţenih
narodov (OZN), konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela (MOD) ter
direktive Evropske skupnosti oz. Evropske unije (EU).

3.1.1 Konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela (MOD)
MOD je specializirana organizacija OZN za področje zaposlovanja, dela in socialne
varnosti. Njen najvišji organ je Generalna konferenca3. Slovenija je članica MOD od 29.
maja 1992, članica MOD pa je bila ţe Kraljevina SHS in kasneje Socialistična Federativna
Republika Jugoslavija (SFRJ). Jugoslavija je kot članica ratificirala 65 konvencij, Slovenija
pa je prevzela vse te ratificirane konvencije z Aktom o nostrifikaciji konvencij.
Ratifikacija konvencije je različna glede na pravno ureditev drţave članice. V Sloveniji Akt
o ratifikaciji z zakonom sprejme drţavni zbor. Zakon se nato skupaj s konvencijo objavi v

3

MOD je sestavljena po načelu tripartitnosti, kar pomeni, da v njej sodelujejo predstavniki drţave,
delavskih sindikalnih organizacij in delodajalcev iz vsake drţave članice. Generalna konferenca dela
sprejema konvencije in priporočila, v katerih so določeni minimalni pogoji in minimalne pravice
delavcev pri zaposlovanju, socialni politiki, delovnih razmerjih, varnosti in zdravju pri delu,
razmerjih med delavci in delodajalci, varstvo otrok in mladine, delu ţensk, delu posebnih kategorij
delavcev (pomorščaki, ribiči, kmetijski delavci, delavci migranti), socialni varnosti.
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Uradnem listu Republike Slovenije. Začne veljati po preteku roka, ki ga določa zakon, s
katerim se ratificirana konvencija objavi.
Za področje varnosti in zdravja pri delu so pomembne nekatere konvencije. Konvencija
MOD št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini ter konvencija MOD št. 129 o inšpekciji
dela v kmetijstvu. V konvenciji MOD št. 81 so določene obveznosti drţave v zvezi z delom
Inšpekcije dela. Konvencija določa organizacijo inšpekcije dela in kakšne pogoje mora
izpolnjevati inšpektor za delo ter njegove pristojnosti. Določa, naj bi s pomočjo nadzora
delovnih mest zagotovili uveljavitev zakonskih določil o varstvu delavcev. Določa sistem
inšpekcije dela in funkcioniranja sluţb inšpekcije dela, odgovornost centralnih sluţb,
njihovo sodelovanje z drugimi javnimi in zasebnimi sluţbami ter delodajalci in delavci ter
njihovimi organizacijami, zaposlovanja in status usluţbencev inšpektorjev dela, redni
nadzor nad delovnimi mesti, objavo poročil in letne statistike o delu inšpekcijskih sluţb.
Opredeljuje tudi funkcije inšpektorjev dela in njihova pooblastila (Končar, 1993, str 103).
Konvencija MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti določa 9 socialnih
primerov (zdravstveno oskrbo, za bolezen, brezposelnost, starost ugodnosti, koristne za
zaposlovanje škode, druţino, za materinstvo, za invalidnost, dajatve za preţivele osebe), v
katerih ima varovana oseba pravico do denarne dajatve ali zdravstvenih storitev.
Konvencija opredeljuje pravico do socialne varnosti kot pravico do materialne varnosti
(Cvetko, 2009, str. 21).
Pomembna je tudi konvencija MOD št. 121 o dajatvah v primeru poškodbe pri delu in
poklicne bolezni, ki določa,da mora vsaka drţava članica MOD določiti definicije poškodbe
pri delu in poklicne bolezni ter pogoje za izplačilo teh dajatev.
Konvencija MOD št. 161 o sluţbah medicine dela nalaga delovanje medicine dela kot
obveznost delodajalca, v skladu s specifičnimi tveganji. Nalaga odgovornost za zdravje pri
delu delavcev, ki so pri njem zaposleni, delodajalcu. Sluţba medicine dela je definirana kot
sluţba, ki opravlja preventivne funkcije. Delodajalcem in delavcem ter njihovim
predstavnikom pa mora svetovati glede pogojev in ukrepov za varno in zdravo delovno
okolje, ki omogoča optimalno telesno in duševno zdravje in prilagaja dela zmoţnosti
delavcem, upoštevajoče njihovo telesno in duševno stanje (Kalčič, 2010, str. 12).
Konvencija MOD št. 155 velja za vse vrste gospodarskih dejavnosti in za vse delavce,
vključno s tistimi v javnih sluţbah. Konvencija določa, da morajo vse drţave podpisnice
sprejeti predpise o varnosti in zdravju pri delu, ki morajo biti v skladu z nacionalnimi
pogoji in običaji ter oblikovani po posvetovanju z reprezentativnimi organizacijami
delodajalcev in delavskih sindikatov. Konvencija natančno določa temeljne obveznosti
drţave, delodajalcev in pravice ter obveznosti delavcev (Bubnov – Škoberne 2001, str.
18). Konvencijo dopolnjuje Priporočilo o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in
delovnem okolju (Ur. l. SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 7/87). V priporočilu so natančno
razčlenjeni tehnični ukrepi, obveznosti drţave, delodajalcev in delavcev.
Konvencija MOD št. 148 ravno tako velja za vse vrste gospodarske dejavnosti. Določa, da
je drţava dolţna z zakoni in drugimi predpisi določiti ukrepe za preprečevanje, nadzor in
varstvo pred poklicnimi riziki v delovnem okolju, ki nastajajo zaradi onesnaţevanja zraka,
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hrupa in vibracij. Vse prizadete osebe morajo biti na primeren način informirane o moţnih
poklicnih rizikih v delovnem okolju, ki nastajajo zaradi onesnaţevanja zraka, hrupa in
vibracij ter poučene o ukrepih, ki so na voljo za preprečevanje omenjenih tveganj
(Bubnov - Škoberne, 2001, str. 18).
Za področje varnosti in zdravja pri delu so pomembne tudi konvencija MOD št. 136 o
zaščiti pred zastrupitvijo z benzolom, konvencija MOD št. 139 o preprečevanju in kontroli
poklicnih rizikov, povzročenih s karcerogenimi substancami ter konvencija MOD št. 162 o
uporabi azbesta, ki določajo smernice varnosti pri specifičnih dejavnikih, ki povzročajo
bolezni ter poškodbe pri delu.

3.1.2 Evropska socialna listina (Ur. l. RS, št. 24/99, MP- 7/99)
Evropska socialna listina (v nadaljevanju listina) ureja pravice in svoboščine in vzpostavlja
nadzorni sistem, ki zagotavlja, da jih drţave pogodbenice spoštujejo. V skladu z
spremembami Listine spremenjena Evropska socialna listina iz leta 1996, ki je začela
veljati leta 1999, postopno nadomešča prvotno pogodbo iz leta 1961 (Informacijski urad
Sveta Evrope v Republiki Sloveniji, 2009).
Z zakonom o ratifikaciji Evropske socialne listine (Ur. l. RS, št. 7/99) je Republika
Slovenija prevzela obveznosti iz vseh 31. členov listine, izvzela pa je tri odstavke:


1. in 4. točko 13. člena Listine, ki določa pravico do socialne pomoči v enaki meri
tako za svoje drţavljane kot tudi za drţavljane drugih drţav pogodbenic.



2. točko 18. člena Listine, s katero se drţave pogodbenice zavezujejo, da bodo
poenostavile obstoječe formalnosti in zmanjšale ali ukinile sodne takse in druge
stroške, ki jih plačujejo tuji delavci ali njihovi delodajalci.

Evropska socialna listina je bila spremenjena zaradi posodobitve in razširitve z novimi
vrstami pravic.
Evropska socialna listina (spremenjena) opredeljuje osnovne socialne pravice delavcev,
kot so pravica do dela, do zdruţevanja delodajalcev in delojemalcev, do kolektivnih
pogajanj, varstva otrok in mladine, do socialne varnosti ter socialne in zdravstvene
pomoči, pravnega ekonomskega varstva, varstva zdomskih delavcev in pravica do enakih
zaposlitvenih in poklicnih moţnosti, ne glede na spol, ter tudi enake moţnosti med
spoloma, pravico otrok in mladih do socialnega varstva, varstvo ob kolektivnem odpustu,
dostojanstvo pri delu, enake moţnosti in obravnavo za delavce z druţinskimi obveznostmi,
varstvo pred revščino in socialno izključenostjo ter pravico do primerne nastanitve
(MDDSZ, 2009).
Vzpostavljen je mednarodni sistem za nadzor nad tem, kako uresničuje Listino drţave
pogodbenice, ki so jo ţe ratificirale. Vlade morajo letno pošiljati poročila o uporabi določb,
ki so jih sprejele. Pregleduje jih Odbor neodvisnih izvedencev, ki poda pravno oceno
skladnosti stanja z Listino. V luči teh ugotovitev izda Odbor ministrov vladam priporočila in
jih zaprosi, da spremenijo svojo notranjo zakonodajo ali prakso, da bi zagotovile skladnost
z Listino. Njegove sklepe pripravi tako imenovani Vladni odbor, v katerem so zastopane
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vse pogodbenice in kot opazovalci tudi socialni partnerji (Informacijski urad Sveta Evrope
v Republiki Sloveniji, 2009).
Dodatni protokol k Evropski socialni listini, v katerem je predviden sistem kolektivnih
pritoţb, je bil sprejet leta 1995 in omogoča določenim organizacijam delavcev in
delodajalcev ter nevladnim organizacijam, da se ob domnevnih kršitvah pritoţijo
Evropskemu odboru za socialne pravice (Informacijski urad Sveta Evrope v RS, 2009).

3.1.3 Akti evropske skupnosti in Evropske unije
Primarni pravni akt v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) je Pogodba o evropski skupnosti.
Pogodba o Evropski skupnosti se neposredno uporablja v vseh drţavah članicah.
Sekundarni pravni akti v EU so uredbe in direktive. Uredbe se neposredno uporabljajo v
drţavah članicah. Če pride do konflikta med uredbo in nacionalnim zakonom, prevlada
uredba. Direktiv ni moţno neposredno uporabljati v drţavah članicah, temveč jih je treba
z ustrezno zakonodajo ''preliti'' v nacionalne pravne sisteme.
Najbolj pomembne direktive s področja varnosti in zdravja pri delu so:


Direktiva o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev
pri delu (89/391/EGS), imenovana tudi Okvirna direktiva:

Ta direktiva vsebuje tri glavna načela. Prvič, splošno obveznost delodajalca, da
zagotovi varno in zdravo delo delavcev. Delodajalec se mora izogniti tveganju pri delu,
ocenjevati tveganja za varnost in zdravje pri delu ter jih obvladovati z ukrepi. Delo
mora prilagajati delavcu, slediti tehničnemu napredku in posodabljati tehnologijo.
Drugič, obveznost slehernega delavca, da prispeva k zdravju in varnosti sebe in drugih
s tem, da uporablja delovne pripomočke v skladu s pravili. In tretjič, črtanje omejene
odgovornosti delodajalca za stvari, ki so jih povzročile nenormalne in nepredvidljive
okoliščine (Glazer et al, 2002, str. 68).
Okvirna direktiva določa številne standarde sistema varnosti in zdravja pri delu in je
dosledno povzeta v Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99, 64/01).


Direktiva o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na delovnem mestu –
delovna mesta (prva posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive
(89/391/EGS) (89/654/EGS):

Namen direktive je z minimalnimi zahtevami glede delovnih mest zagotoviti višjo raven
varnosti in zdravja pri delu, ob hkratnem prizadevanju, da ne bi s predpisovanjem
administrativnih, finančnih in pravnih obveznosti ovirala nastanek ter razvoj malih in
srednjih podjetij. Direktiva opredeljuje nekatere splošne zahteve glede delovnih mest,
na primer prometne poti, tehnično vzdrţevanje, higienske ukrepe, varnostno opremo
in naprave. Delovno mesto je v direktivi prostorsko definirano. Ne uporablja se za
transportna sredstva zunaj podjetij, začasna in premična delovišča, rudarska delovna
mesta, ribiško industrijo ter za polja in gozdove zunaj kmečkih ali gozdarskih
gospodinjstev (Evropsko delovno pravo, 2005, str. 63).

- 19 -



Direktiva 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju
varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali
dojile – noseče delavke:

Direktiva določa pogoje in preprečevanje zdravju škodljivih rizičnih delovnih razmer za
nosečnice, ţenske, ki so rodile in doječe matere. Direktiva predvideva delo podnevi,
neprekinjen porodniški dopust najmanj 14 tednov in čas za zdravniške preglede pred
porodom. Direktiva noseče delavke in delavke, ki so pred kratkim rodile ščiti tudi s
prepovedjo odpuščanja teh delavk, v vsem obdobju pa mora delavka dobiti tudi
denarno nadomestilo v skladu z nacionalnimi predpisi (Glazer et al , 2002, 414).
3.2

NACIONALNI PRAVNI OKVIR

Veljavna ureditev varnosti in zdravja pri delu je v številnih zakonskih in podzakonskih
predpisih , ki sestavljajo Slovensko delovno pravo. Pravni viri so vnaprej določene oblike,
v katerih nastajajo pravna pravila.
Obveznost, da drţave članica postavi pravni okvir, nalaga tudi evropska direktiva
89/391/EGS iz leta 1989. Na osnovi navedene direktive so drţave članice odgovorne za
pospeševanje varnosti in zdravja pri delu. To pa urejajo z internimi zakoni in
podzakonskimi določili.

3.2.1 Ustava Republike Slovenije ( Ur.l. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00,
24/03, 69/04, 68/06)
V Slovenski ustavi ni izrecno navedena pravica do varnega in zdravega dela, se pa le-to
da vsebinsko črpati iz Ustave. Ustavo RS je sprejel in razglasil drţavni zbor decembra
1991. V ustavi so poglavja o splošnih določbah, človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, drţavni ureditvi, samoupravi, javnih
financah, ustavnosti in zakonitosti, ustavnem sodišču, postopki za spremembo ustave in
prehodne ter končne določbe.
Za področje varnosti in zdravja pri delu je pomemben 2. člen ustave RS, ki pravi, da je
Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) socialna drţava, kar pomeni, da zagotavlja
»druţbeno blagostanje«. Iz tega člena ustave izhajajo razne pravice, kot so pravica do
dela, pravica do socialne varnosti, pravice varstva dela ipd.
49. člen ustave določa svobodo dela. Vsak posameznik lahko prosto izbere zaposlitev, saj
morajo biti delovna mesta dostopna vsem posameznikom pod enakimi pogoji, prav tako
pa mora biti vsakomur omogočena moţnost pridobivanja ustrezne izobrazbe oziroma
usposabljanja, da izpolnijo kriterije za zasedbo ţelenega poloţaja. Vsem posameznikom
mora biti omogočeno, da dostopajo do vsakega delovnega mesta, ne glede na raso,
barvo, spol, vero, politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo. S to določbo je
prepovedana diskriminacija pri zaposlovanju, določa tudi , da drţavljani v delo ne smejo
biti prisiljeni, ampak se zanj odločajo prostovoljno (Šturm et al, 2002, str. 566).
V 50. členu ustave je poskrbljeno za socialno varnost drţavljanov RS, saj ta člen določa,
da imajo drţavljani pravico do socialne varnosti in pravico do pokojnine, obvezna socialna
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zavarovanja pa ureja drţava. Drţava mora poskrbeti, da je drţavljanom omogočeno
preţivetje in dostojno ţivljenje v primeru, da si tega iz različnim razlogov ne morejo
omogočiti sami. Eden izmed razlogov za takšno stanje drţavljana je tudi poškodba in
poklicna bolezen (Šturm et al, 2002, str. 567).
Ustava v 50. členu določa tudi obveznost drţave, da uredi sistem obveznega
zdravstvenega pokojninskega zavarovanja ter drugih socialnih zavarovanj ter da skrbi za
njihovo delovanje (Vodovnik, 2006, str. 50). S tem členom drţava skrbi za delavce, ki se
poškodujejo.

3.2.2 Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur.l. RS, št. 56/99, 64/01 - v
nadaljevanju ZVZD)
Namen zakona je zagotoviti varno in zdravo delovno okolje. S tem zakonom se določajo
pravice in dolţnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. (ZVZD Uradni list RS, 1999).
Zakon je bil sprejet leta 1999 in je nadomestil zakon o varstvu pri delu iz leta 1976. Novi
zakon temelji na določbah Konvencije MOD št. 155 o varnosti pri delu, zdravju in
delovnem okolju in je usklajen z zahtevami Direktive ES št. 89/391/EEC o uvedbi ukrepov
za spodbujanje izboljšanja varnosti pri delu s sistemom varovanja zdravja pri delu. Zato
ureja ukrepe in obveznosti, ki se nanašajo na tehnično varnost, in ukrepe za zagotavljanje
pogojev za zdravje delavcev (Bubnov - Škoberne, 2001, str. 21).
Zakon zavezuje vse akterje delovnega procesa k ukrepom zagotavljanja varnega in
zdravega dela, saj določa tako pravice in dolţnosti delodajalca kot tudi pravice in
obveznosti delavcev. Iz vsebine pravnega urejanja razmerij med delodajalcem in
delavcem izhaja načelo, določeno v 7. členu, da so vse dolţnosti delodajalca po zakonu in
drugih predpisih s področja varnosti in zdravja pri delu hkrati pravice delavca v zvezi z
varnim in zdravim delom. Iz tega načela izhaja, da ima delavec po 8. členu zakona,
pravico do takega delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu ter do
takega dela, ki je prilagojeno njegovim telesnim in duševnim zmoţnostim. Neločljiv del te
pravice delavcev je obveznost delavcev, da spoštujejo in izvajajo varstvene ukrepe, da
delo opravljajo pazljivo, da ne bi ogroţali svojega ţivljenja in zdravja ter ţivljenja in
zdravja drugih oseb. Tako delavec s pridobitvijo navedene pravice prevzame tudi določene
obveznosti in odgovornosti (Vakselj, 2001, str. 89).

3.2.3 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l.
RS, 72/2006-UPB3, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 118/2008, v
nadaljevanju ZZVZZ)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ureja sistem zdravstvenega
varstva in zdravstvenega zavarovanja, določa nosilce druţbene skrbi za zdravje in njihove
naloge, zdravstveno varstvo z zvezi z delom in delovnim okoljem, ureja odnose med
zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanje pravic iz
zdravstvenega zavarovanja (ZZVZZ, 1. člen).
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Poznamo obvezno zavarovanje, katerega nosilec je Zavod za zdravstveno zavarovanje, in
prostovoljno zavarovanje, katerega nosilec so zavarovalnice (ZZVZZ, 12. člen).
Obvezno zavarovanje obsega zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela ter
zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (ZZVZZ, 13. člen).

3.2.4 Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS,
45/2008, v nadaljevanju ZDR)

št. 42/2002, 103/2007,

Novi zakon o delovnih razmerjih je stopil v veljavo 1. januarja 2003. ZDR ureja delovna
razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Cilji
zakona so vključevanje delavca v delovni proces, zagotavljanje usklajenega poteka
delovnega procesa ter preprečevanje brezposelnosti, pri čemer se upošteva pravica
delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in varuje interese delavcev v delovnem
procesu (2. odstavek 1. člena ZDR).
Ena od značilnosti novega Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) je
tesna povezanost (kar je seveda posledica evropskih podlag obeh zakonov) z Zakonom o
varnosti in zdravju pri delu (Brezovar Borut, 2005, str. 3).
Povezanost področja varnosti in zdravja pri delu z delovnimi razmerji se kaţe zlasti tam,
kjer Zakon o delovnih razmerjih določa pravila v zvezi s posebnim varstvom (mladine,
materinstva, starševstva, invalidov, otrok itd.) in se naslanja na pojme in institute iz
Zakona o varnosti in zdravja pri delu (izjava o varnosti, ocena tveganja) (Brezova Borut,
2005, str. 3).

3.2.5 Avtonomni pravni viri
Avtonomnih pravnih aktov ne sprejema drţava, temveč jih oblikujejo same fizične ali
pravne osebe, praviloma v medsebojnih razmerjih. Za varnost in zdravje pri delu so
najpomembnejši akti, ki jih sklepajo socialni partnerji, in akti, ki jih izdaja delodajalec.
Socialni partnerji so predstavniki delavcev, predstavniki delodajalcev in predstavniki
drţave (Bubnov - Škoberne, 2001, str. 11).
Predstavniki delavskih sindikatov, delodajalcev in drţave sklepajo socialne pakte za
določeno leto ali daljše obdobje. V paktu določijo temeljne pogoje dela in z njimi
povezane obveznosti socialnih partnerjev in pravice delavcev. Delavski sindikati in
predstavniki delodajalcev sklepajo kolektivne pogodbe. S kolektivnimi pogodbami se lahko
določijo ugodnejše pravice, kot so določene z zakonom ali uredijo vprašanja, ki niso
urejena z zakonom (Bubnov - Škoberne, 2001, str. 11).
V kolektivnih pogodbah so urejene obveznosti in pravice delodajalcev in pravice in
obveznosti delavcev v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačami,
nadomestili plač in drugimi prejemki in nagradami, delovnimi razmerami, zlasti v zvezi z
omejitvami delovnega časa, nočnega dela, nadurnega dela in pravicami do počitka ter
posebnega varstva ţensk, mladine, invalidov in starejših delavcev (Bubnov - Škoberne,
2001, str. 11).
Kolektivna pogodba ne more določiti manj pravic ali naloţiti več odgovornosti, kot je
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določil zakon, njene določbe pa je treba upoštevati pri sklepanju posamičnih delovnih
pogodb (Grilc et al, 2001, str. 30).

3.2.6 Podzakonski pravni akti
Podzakonski pravni akti so: uredbe, navodila in odredbe. S podzakonskimi akti, ki jih
izdaja Vlada ali ministri, se določijo način in postopki za uresničevanje posamezne pravice,
obveznosti ali ukrepov, ki jih določa zakon.
Vsi podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi zakona, sledijo temeljnim načelom pri
ureditvi pravic in obveznosti delodajalcev in delavcev ter pri določitvi ukrepov za
zagotavljanje varnega in zdravega dela (MDDSZ, 2009).
Za področje varnosti in zdravja pri delu so najpomembnejši pravilniki, ki jih izdaja minister
za delo, druţino in socialne zadeve samostojno ali skupaj z drugimi ministri, na primer z
ministrom za zdravstvo. Pravilniki določajo poseben sistem organiziranja varnosti pri delu
V različnih dejavnostih (gospodarskih panogah – gozdarstvu, energetiki, livarski industriji,
..), v določenem delovnem okolju, z določenimi sredstvi za delo, z določeno delovno
opremo ter z nevarnimi snovmi( Bubnov - Škoberne, 2001, str. 10).
Pravilniki tudi določajo, na kakšen način mora delodajalec postopati, da bo izpolnil
določeno zakonsko obveznost. Zdravje pri delu je urejeno s posebnimi pravilniki, ki urejajo
zlasti preventivne zdravstvene preglede delavcev nasploh in posebej delavcev, ki
opravljajo teţka in zdravju škodljiva dela (Bubnov - Škoberne, 2001, str. 10).
3.3

SODNA PRAKSA

Sodna praksa v Sloveniji ni formalen vir prava. Sodna praksa predstavlja sekundaren vir
prava, ki zagotavlja enotno uporabo formalnih virov prava. Sodna praksa sluţi kot
posvetovalno orodje, ki ga sodišče sicer ni dolţno upoštevati kot absolutno referenco.
Posamezen sodnik mora namreč v specifičnih in konkretnih primerih "ravnati vselej tako,
kot bi imel pred seboj nedoločeno število primerov iste vrste," njihovo dejansko stanje pa
je v praksi tudi sicer le redko ponovljivo. Prav tako ne more biti absolutna obravnava
pravnih vprašanj v odločbah, saj najpogosteje izhaja iz analize omejenega niza
argumentov, kot so jih predstavile stranke v (z različnimi okoliščinami omejenem)
konkretnem postopku (Sodstvo RS, 2010).
Ob pregledovanju sodne prakse sem ugotovila, da največkrat prihaja do nejasnosti in
posledično do toţb v naslednjih primerih: ko pride do delovne nesreče oziroma nezgode,
pri odškodninskih zahtevkih, odgovornosti za nezgodo, poklicnih boleznih. V nadaljevanju
sem navedla nekaj primerov iz sodne prakse. Pri obravnavi vsakega primera posebej je
potrebno analizirati vse okoliščine in ne le prenesti ugotovitve iz enega na drugi primer.
Vendar pa lahko pomagajo obrazloţiti nekatere pojme, ki v zakonu ponujajo različne
razlage.
Sodba ll lps 792/2006, ki se nanaša na ZVZD, člene 5, 6, in 9, ki govorijo o pravicah in
dolţnostih delodajalca ter obveznosti delavca. Jedro Sodbe pravi, da mora delodajalec
izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s
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preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno
organizacijo ter potrebnimi materialnimi sredstvi. Izvajati mora tudi take preventivne
ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo
varnosti in zdravja pri delu. Delodajalec mora tako stalno nadzorovati, ali delavec pred in
med delovnim procesom ravna po ustreznih varstvenih ukrepih, normativih, standardih in
tehničnih predpisih in ali jih pravilno uporablja. Navedene zakonske obveznosti se ne
razbremeni zgolj s tem, da nabavi varovalno opremo oziroma pripomočke za varno delo,
pač pa mora poskrbeti za uporabo le-teh, saj le z uporabo varnih pripomočkov zagotovi
varno delo. Obrazloţitev sodišča: Res je, da je delavec dolţan delo opravljati s takšno
pazljivostjo, da s tem varuje svoje ţivljenje in zdravje ter ţivljenje in zdravje drugih oseb
(9. člen ZVZD), vendar pa je predvsem delodajalec tisti, ki mora skrbeti za varno delo. V
ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja
delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem
delavcev, z ustrezno organizacijo ter potrebnimi materialnimi sredstvi. Izvajati mora tudi
take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo
zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu (5. in 6. člen ZVZD). Delodajalec
mora tako stalno nadzorovati, ali delavec pred in med delovnim procesom ravna po
ustreznih varstvenih ukrepih, normativih, standardih in tehničnih predpisih in ali jih
pravilno uporablja. Navedene zakonske obveznosti se ne razbremeni zgolj s tem, da
nabavi varovalno opremo oziroma pripomočke za varno delo, pač pa mora poskrbeti za
uporabo le-teh, saj le z uporabo varnih pripomočkov zagotovi varno delo (Sodba ll lps
792/2006).
VDSS sodba Pdp 703/2008 se nanaša na 9. člen ZVZD. Jedro sodbe pravi, da je toţenec
kot delodajalec dolţan zagotoviti sredstva in material za varno delo, v nasprotnem
primeru pa bi moral toţnik od njega zahtevati, da nevarnost odstrani oziroma bi imel
pravico odkloniti opravljanje dela. Sodišče prve stopnje je ob sklicevanju na ugotovitev
izvedenca, da iz spisa ne izhaja, da bi toţenec dal dovoljenje za uporabo takšnega
improviziranega odra ter ob nadaljnjih ugotovitvah, da toţenec ni ravnal v skladu z
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56/99 in nasl.,) in uredbo,
pravilno zaključilo, da je toţenec tudi krivdno odgovoren za škodo, ki je nastala toţniku
(VDSS sodba Pdp 703/2008).
VDSS sodba Pdp 1647/2008 se nanaša na 5. in 9. člen ZVZD. Jedro sodbe pravi, da sta
usposabljanje in preizkus iz varstva pri delu namenjena poučitvi delavca o varnem načinu
dela. Ravnanje toţene stranke, ki toţniku usposabljanja in preizkusa ni zagotovila, je
protipravno, zato je podana krivdna odgovornost za škodo, ki jo je pri opravljanju dela
utrpel. V obrazloţitvi so napisali, da sta usposabljanje in preizkus iz varstva pri delu
namenjena poučitvi delavca o varnem načinu dela. Opustitev te dolţnosti pomeni
protipravno ravnanje, to je ravnanje v nasprotju z določbo 43. člena ZDR, ki določa, da
mora delodajalec delavcu zagotavljati pogoje za varnost in zdravje v skladu s posebnimi
predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Po 5. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu
mora delodajalec v ta namen izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja
delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem
delavcev z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi. Toţena stranka
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je svoje delavce sicer usposabljala in testirala njihovo znanje iz varstva pri delu, očitno pa
je pri toţniku to opustila, saj ni dokazala, da mu je omogočila usposabljanje (VDSS sodba
Pdp 1647/2008).
Ravno tako se sodno prakso uporablja na področju varnosti in zdravja pri delu na njenem
zdravstvenem varstvu. Takšen je primer sodbe U 166/2002; v jedru piše, da za
opravljanje zdravstvene dejavnosti opravljanja preventivnih zdravstvenih pregledov
delavcev po ZVZD si je toţeča stranka kot pravna oseba, ki ni javni zdravstveni zavod, v
skladu z določbo 21. člena ZVZD dolţna predhodno pridobiti koncesijo za opravljanje
dejavnosti v mreţi zdravstvene sluţbe za zdravstveno dejavnost s področja zdravstvenega
varstva pri delu.
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4 OBVEZNOSTI DELODAJALCA
Delodajalec je dolţan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta namen
mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev,
vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev,
z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi.
Delodajalec je dolţan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in
proizvajalne naloge, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu. Če
delodajalec prenese strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu na
strokovnega delavca ali sluţbo, ga to ne odvezuje odgovornosti na tem področju (ZVZD,
5. člen). Velja pravilo, da so vse obveznosti delodajalca tudi pravice delavca.
ZVZD definira delodajalca zelo na široko, kot osebo, ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi
zaposluje delavca, kot delodajalec pa se v smislu ZVZD šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli
drugi pravni podlagi zaposluje delavca4 (ZVZD, 3. člen).
4.1

OBVEŠČANJE DELAVCEV

ZVZD natančno določa obveznosti, ki jih ima delodajalec z obveščanjem delavcev za varno
delo. Naloge obveščanja bo praviloma opravil notranji strokovni delavec ali pooblaščeni
strokovni delavec ali sluţba (Bubnov - Škoberne, 2001, str. 34).
ZVZD nalaga delodajalcem, da mora delavce obveščati o varnem delu tako, da izdaja
pisna obvestila in navodila. V izjemnih primerih, kadar delavcem grozi neposredna
nevarnost za ţivljenje in zdravje, so obvestila in navodila lahko tudi v ustni obliki.
Delodajalec mora delavce obvestiti o vrstah nevarnosti na delovnem mestu ter o
varnostnih ukrepih, potrebnih za preprečevanje in zmanjšanje škodljivih posledic.
Zagotoviti mora tudi obveščenost nosečih delavk, mladih delavcev, starejših delavcev in
delavcev z zmanjšano delovno zmoţnostjo o rezultatih ocenjevanja tveganja ter o ukrepih
delodajalca za varnost in zdravje teh delavcev pri delu. Zakon nato nalaga delodajalcu, da
mora zagotoviti, da imajo na mesto, kjer preti neposredna in neizogibna nevarnost,
dostop le tisti delavci, ki so za delo na takem mestu dobili posebna navodila delodajalca.
Delodajalec, pri katerem na podlagi pogodbe opravljajo delo delavci drugega delodajalca,
mora skrbeti, da delavci prejmejo vse informacije o tveganjih za varnost in zdravje pri
delu, kakor tudi informacije o delavcu, ki je določen za prvo pomoč, poţarno varstvo in
evakuacijo delavcev (ZVZD, 23. člen).
4.2

USPOSABLJANJE DELAVCEV

Usposabljanje se razume predvsem kot razvijanje znanja, spretnosti in sposobnosti, ki so
nujno potrebni pri opravljanju določenega dela. Usposabljanje sestavljajo načrtovani
programi, namenjeni povečanju uspešnosti posameznikov, skupin in same organizacije.
Ker je večina formalnih izobraţevalnih programov namenjena več delovnih situacijam
4

Na primeru študenta ali dijaka na podlagi napotnice agencije za zaposlovanje
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hkrati, je strokovno usposabljanje nadaljevanje procesa poklicnega izobraţevanja (Jereb,
1998, str. 178).
Usposabljanje delavcev (ZVZD, 24. člen) za varno opravljanje dela mora delodajalec
zagotoviti med delovnim časom in mora biti za delavce brezplačno (Bubnov – Škoberne,
2001, str. 34).
Usposabljanje je obvezno ob sklenitvi delovnega razmerja oziroma pričetku dela, ob
razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo in ob
spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
Usposabljanje je obvezno tudi za delavce drugih delodajalcev, ki morajo dobiti ustrezna
navodila za varno delo (ZVZD, 24. člen).
Ustrezne oblike usposabljanja mora delodajalec zagotoviti tudi članom delavskih svetov in
delavskim zaupnikom.
Usposabljanje mora potekati po posebnem programu. Vsebina usposabljanja mora biti
prilagojena posebnostim delovnega mesta ter vrsti in intenziteti tveganj in nevarnosti.
Usposobljenost delavca za varno delo se preizkuša na delovnem mestu in obsega preizkus
teoretične in praktične usposobljenosti. Za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na
katerih so večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare, so obvezni občasni
preizkusi teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo v določenih rokih, ki ne
smejo biti daljši od dveh let (Bubnov - Škoberne, 2001, str. 34).
Zakon pred delodajalca postavlja zahtevo, da delavce usposobi za varno in zdravo delo.
Spet je poudarek na tem, da jih usposobi (cilj), ne pa usposablja (pot k cilju). Pri tem
usposabljanju je pomembno to, da delavec v njem zares pridobi tista znanja, ki jih
potrebuje za varno in zdravo delo na svojem delovnem mestu, ne pa zgolj to, da pridobi
sicer tudi koristna, vendar le splošna znanja s področja varnosti in zdravja pri delu. Ocena
tveganja za konkretno delovno mesto mora biti vir podatkov o tem, kakšna znanja in
sposobnosti so temu delavcu potrebna, da bo svoje delo lahko varno opravljal. Za varno
in zdravo delo se morajo seveda usposobiti tudi vodilni delavci. V zvezi z usposabljanjem
izpostavljam tudi obvezo delodajalca, da zagotovi posebno usposabljanje s področja
varnosti in zdravja pri delu tudi za delavske predstavnike, zadolţene za varnost in zdravje
pri delu, torej tiste, ki so v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu izvoljeni in izbrani za to nalogo (Borut Brezovar,
2001, str. 4).
Usposabljanje zaposlenih je danes veliko bolj razvito, kot je bilo pred nekaj leti, saj se
pojavljajo tudi vedno večje potrebe po usposabljanju. Vseţivljenjsko učenje in nenehno
usposabljanje zaposlenih imata vedno večji vpliv tudi na produktivnost zaposlenih, njihovo
zadovoljstvo in ne nazadnje tudi na dobiček podjetja. Vendar pa je glavni namen
usposabljanja zaposlenih povečati njihovo produktivnost in učinkovitost. Management
počasi začenja gledati na usposabljanje zaposlenih kot na nekaj, kar lahko poveča tudi
donosnost investicij v izobraţevanje oziroma uspešnost podjetja (Hughey, Mussnug,
1997, str. 52).
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4.3

SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

Delavsko soupravljanje na področju varnosti in zdravja pri delu je ključni element sistema
varnosti in zdravja pri delu. Zelo pomembno je, da se v procese urejanja delovnih razmer
in dela v korist varnosti in zdravju vključijo vsi zaposleni oziroma njihovi predstavniki svet delavcev ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu (čili za delo, 2010).
Zaposlene delavce v določeni organizaciji in njihove interese v razmerju do delodajalca
zastopajo predstavniki delavcev. Ustava v 75. členu določa, da delavci sodelujejo pri
upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih, na način in pod pogoji, ki jih določa
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. RS, št. 42/93, 61/00, 56/01, 26/07,
42/07, 23/09, v nadaljevanju ZSDU). ZVZD ureja pravice predstavnikov delavcev in
obveznosti delodajalcev v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu (28. – 31. člen).
ZSDU se nanaša na načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih
druţb, ne glede na obliko lastnine. V bistvu se nanaša na vse gospodarske subjekte, kot
jih definira Zakon o gospodarskih druţbah (Ur.l. RS, št. 42/06, 60/06, 36/07, 33/07,
67/07, 100/07, 10/08, 68/08, 23/09, 42/09, 65/09) ( v nadaljevanju ZGD), razen na
samostojnega podjetnika. Poleg tega pa se nanaša še na zadruge, podjetja, ki opravljajo
gospodarske javne sluţbe, banke in zavarovalnice.
Delavci sodelujejo pri upravljanju s pravico do pobude in s pravico do odgovora na to
pobudo, s pravico do obveščenosti, s pravico dajanja mnenj in predlogov ter s pravico do
odgovora nanje. Imajo tudi moţnost ali obveznost skupnih posvetovanj z delodajalcem.
Sodelovanje se odraţa tudi s pravico soodločanja ter s pravico zadrţanja odločitev
delodajalca. (ZSDU, 2. člen).
Delodajalec mora delavcem ali njihovim predstavnikom omogočiti, da sodelujejo pri
obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela, v skladu
s tem zakonom in drugimi predpisi.
Pravice v zvezi s sodelovanjem delavci uresničujejo kot posamezniki ali kolektivno prek
sveta ali delavskega zaupnika, zbora delavcev ter predstavnikov delavcev v organih
druţbe (ZSDU, 3. člen).

4.3.1 Svet delavcev oz. delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu
Delavci imajo pravico izvoliti svet delavcev, ki se oblikuje, če je v druţbi zaposlenih več
kot 20 delavcev z aktivno volilno pravico (ZSDU, 8. člen). Aktivno volilno pravico pa imajo
tisti delavci, ki so nepretrgoma zaposleni v druţbi najmanj 6 mesecev.
Svet delavcev ali delavski zaupnik lahko v primeru, kadar meni oz. ugotavlja, da
delodajalec ni zagotovil varnostnih ukrepov, zahteva inšpekcijsko nadzorstvo Inšpekciji za
delo. V tem primeru lahko (ima pravico) predstavnik sveta delavcev ali delavski zaupnik za
varnost in zdravje pri delu prisostvuje inšpekcijskemu nadzoru ali nadzorstvu kakršnega
drugega organa, kadar ta opravlja nadzor nad zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu
(ZVZD, 31. člen).
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Svet delavcev preneha z delom, če se število delavcev z aktivno volilno pravico zmanjša
pod 20, razen če ni v dogovoru drugače določeno (ZSDU, 11. člen).
V podjetjih, kjer niso izvolili sveta delavcev, izvolijo delavci delavskega zaupnika za
varnost in zdravje pri delu.
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5 PRAVICE IN DOLŢNOSTI DELAVCA
ZVZD od 32. člena do 37. člena določa pravice in dolţnosti delavcev pri izvajanju ukrepov
varnosti in zdravja pri delu. Pri izvajanju ukrepov varnosti in zdravja pri delu delavec ne
more biti samo pasiven opazovalec. Delavec mora aktivno sodelovati pri izvajanju ukrepov
in skrbeti, da se ukrepi dejansko izvajajo (Bubnov - Škoberne, 2001, str. 36).
ZVZD definira delavca kot osebo, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o
zaposlitvi ali na podlagi kakršnekoli druge pravne podlage, opravlja delo za delodajalca ali
opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost in oseba,ki pri delodajalcu
opravlja delo zaradi usposabljanja (ZVZD, 3. člen).
5.1

PRAVICE DELAVCEV

Delavci imajo pravico delati na delovnem mestu, v delovnem procesu in uporabljati
sredstva za delo, za katerega izpolnjujejo pogoje, na temelju strokovne ocene
pooblaščenega zdravnika, da izpolnjujejo zdravstvene zahteve (ZVZD, 16. člen). Pravico
imajo biti seznanjeni z varnostnimi ukrepi in z ukrepi zdravstvenega varstva in se
usposabljati za izvajanje varnostnih ukrepov. Delavec ima pravico dajati strokovnemu
delavcu in pooblaščenemu zdravniku predloge, pripombe in obvestila o vprašanjih glede
varnosti in zdravja pri delu (ZVZD, 32. člen).
Pravico imajo delati na delovnem mestu oziroma v razmerah, v katerih so večje nevarnosti
poškodb ali okvar, samo na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika, da so za
to delo zmoţni (ZVZD, 35. člen).
Delavec ni dolţan opravljati dela, če ugotovi, da bi bilo delo zanj nevarno. ZVZD mu daje
pravico odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi nevarnostmi in škodljivostmi
in če ni opravil predpisanega zdravstvenega pregleda. Delo lahko odkloni tudi če mu grozi
neposredna nevarnost za ţivljenje in zdravje, ker niso bili izvedeni varnostni ukrepi in
zahtevati, da se nevarnost odpravi. Pravico ima tudi odkloniti delo v primeru, da dela več
kot polni delovni čas (nadurno) ali ponoči, če bi mi po mnenju zdravnika tako delo
poslabšalo zdravstveno stanje (ZVZD, 33. člen)
Delavec ima pravico ustrezno ukrepati, če ugotovi, da gre za neposredno nevarnost za
ţivljenje in zdravje in zapustiti delovno mesto, delovni proces oziroma delovno okolje. Če
je zaradi njegovega delovanja nastala škoda, za škodo ne odgovarja, razen če jo je
povzročil naklepno ali iz velike malomarnosti (ZVZD, 34. člen)
Če delodajalec ne odkloni nevarnosti ali ne ravna v skladu z mnenjem pooblaščenega
zdravnika, lahko delavec zahteva posredovanje inšpekcije dela. O zahtevi je dolţan
obvestiti svet delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu (ZVZD, 33.
člen).
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5.2

DOLŢNOSTI DELAVCEV

Delavec ima dolţnost storiti vse, kar je v njegovi moči, zato da se bodo pravilno izvajali
ukrepi za varnost in zdravje pri delu. Po ZVZD se je delavec dolţan seznanjati z ukrepi o
varnosti in zdravju pri delu, usposabljati se za izvajanje ukrepov o varnosti in zdravju pri
delu, upoštevati predloge, pripombe in obvestila o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu,
upoštevati predpisane varnostne ukrepe, uporabljati predpisana sredstva in opremo za
osebno varnost pri delu, odzvati se na zdravstvene preglede, na katere je napoten v
skladu s predpisi (ZVZD, 32. in 36. člen).
Če delavec ne ravna v skladu z obveznostmi iz 36. člena ZVZD5, se šteje, da ogroţa svojo
varnost in zdravje ter zdravje drugih in huje krši svoje obveznosti iz delovnega razmerja.
V tem primeru se delavcu po izvedenem disciplinskemu postopku, v katerem se ugotavlja
kršitev in stopnja odgovornosti delavca, lahko izreče kazen prenehanja delovnega
razmerja in pogodbe o zaposlitvi oz. delovno razmerje preneha (Bubnov -Škoberne, 2001,
str. 38).
Poleg konkretnih dolţnosti delavca, ki so navedene v zakonu, določa zakon tudi splošno
dolţnost delavca, da stalno aktivno sodeluje z delodajalcem in strokovnimi delavci pri
zagotavljanju primernega sistema varnosti in zdravja pri delu. Delavec mora delodajalca
sam pisno, ustno ali preko svojega predstavnika obvestiti o pomanjkljivosti, škodljivosti,
okvari ali drugem pojavu, ki bi lahko pri delu ogrozilo njegovo zdravje in varnost ali
zdravje in varnost drugih delavcev. Če delodajalec ne upošteva opozoril delavca, lahko
delavec zahteva posredovanje inšpekcije dela in o tem obvesti svet delavcev ali
delavskega zaupnika za varnost pri delu (Bubnov - Škoberne, 2001, str. 38).

5

36. člen ZVZD navaja da mora delavec upoštevati predpisane varnostne ukrepe, uporabljati
predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in se odzvati na zdravstvene preglede.
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6 UKREPI ZA VARNOST
Delodajalec zagotavlja varnost in zdravje pri delu z ukrepi, kot so: seznanitev delavcev z
vsemi nevarnostmi in škodljivostmi pri delu in navodili za varno opravljanje dela,
obveščanje in usposabljanje delavcev, zagotovitev predpisanih predhodnih in rednih
zdravniških pregledov, zagotovitev zaščitne opreme, izvajanje zaščitnih ukrepov ipd.
6.1

DOKUMENTACIJA

Delodajalec je dolţan voditi evidence s podatki in dokumentacijo o varnosti in zdravju pri
delu. Evidence je treba voditi na način, ki ga predpiše minister, pristojen za delo.
Delodajalec mora tudi hraniti vso dokumentacijo (ZVZD, 38. člen).
Zakon o varnosti in zdravju pri delu navaja, da mora delodajalec za opravljanje strokovnih
nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določiti strokovnega delavca, ki je za
izvajanje strokovnih nalog neposredno odgovoren delodajalcu. Odgovornost delodajalca
se zato nič ne zmanjša, ampak je enaka. Naprej zakon določa, da mora delodajalec glede
na številne kriterije (organizacijo, naravo in obseţnost delavnega procesa, število
zaposlenih delavcev, št. delovnih izmen ter št. krajevno ločenih delovnih enot), določiti
vrsto, stopnjo in smer strokovne izobrazbe in tudi število strokovnih delavcev.
Delodajalec mora strokovnemu delavcu za izvajanje njegovih nalog omogočiti strokovno
opravljanje nalog, dostop do vseh potrebnih podatkov in omogočiti izpopolnjevanja
znanja.
Strokovni delavec zaradi svojega dela ne sme biti postavljen v takšen poloţaj, ki bi bil zanj
manj ugoden ali zaradi katerega bi utrpel druge škodljive posledice. Opravljanje vseh ali
posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu lahko delodajalec
zagotovi z zunanjimi strokovnimi delavci ali zunanjimi strokovnimi sluţbami, ki imajo
dovoljenje za delo, ki ga določa 46. člen6 zakona. Kadar delodajalec zaupa opravljanje
vseh ali posameznih nalog varnosti pri delu delavcem ali zunanjim sluţbam, jih je dolţan
seznaniti z vsemi dejavniki, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na varnost in zdravje delavcev
pri delu ter jim omogočiti dostop do podatkov o tveganjih in o varnostnih ukrepih,
potrebnih za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic (ZVZD, 18. člen).
Bistvene naloge strokovnega delavca so, da svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri,
nakupu in vzdrţevanju sredstev za delo ter glede opreme delovnih mest in glede
delovnega okolja, da izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti, da opravlja
periodične preiskave kemijskih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju,
periodične preglede in preizkuse delovne opreme, notranji nadzor na izvajanjem ukrepov
za varno delo. Izdeloval naj bi tudi navodila za varno delo, spremljal stanje v zvezi s
poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkrival vzroke

6

ZVZD, 46. člen določa, da minister, pristojen za delo izda dovoljenje za delo, če le-ta izpolnjuje
kadrovske, organizacijske, tehnične ali druge pogoje.
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zanje in pripravljal poročila za delodajalca s predlogi ukrepov ter pripravljal in izvajal
usposabljanje delavcev za varno delo (ZVZD, 46. člen).
Delodajalec mora voditi devet vrst evidenc, ki so povezane s periodičnimi preiskavami oz.
meritvami, ali pa s časovnimi verigami dogodkov. Te so periodične preiskave kemičnih,
fizikalnih in bioloških škodljivosti. Skladno z veljavno zakonodajo mora delodajalec
zagotavljati, da je delovna oprema, ki jo uporablja delavec v delovnem procesu,
pregledana s strani pristojne osebe oz strokovnega delavca in to pred prvim zagonom
opreme in v periodičnih rokih po začetku obratovanja opreme, po premestitvi opreme na
drugo delovno mesto ali po morebitnih izjemnih okoliščinah ( poplava, poţar ipd.). Voditi
mora tudi evidenco o periodičnih preizkusih in pregledih delovne opreme, preizkusih in
pregledih sredstev in opreme za osebno varnost pri delu, opravljenem usposabljanju za
varno delo in preizkusih praktičnega znanja, posebnih zdravstvenih zahtevah za določena
dela, preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, poškodbah pri delu, kolektivnih
nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom
ter o njihovih vzrokih, obvestilih inšpekcije dela o pričetku opravljanja del, kjer so večje
nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare, nevarnih snoveh, ki jih uporablja, če tako
določajo posebni predpisi (ZVZD, 39. člen).
Delodajalec je dolţan voditi in hraniti tudi evidence o delavcih, ki delajo v hrupnem
delovnem okolju, ocenah in meritvah hrupa na delovnih mestih in v delovnih prostorih ter
o zdravstvenih pregledih sluha delavcev, ki delajo v hrupnem delovnem okolju.
Vsebina evidenc je predpisana z Pravilnikom o evidencah in prijavah s področja varstva pri
delu (Uradni list SRS št. 1/84 in 18/87). Delodajalec je dolţan tudi pripraviti poročilo o
stanju varstva in zdravja pri delu in o izvedenih varnostnih ukrepih, če to zahteva
inšpekcija dela (ZVZD, 40 člen).
Po pravilniku mora evidenca o preizkusih znanja vsebovati podatke o delavcu (ime,
priimek, datum in kraj rojstva, strokovna izobrazba), opis nalog in del z vidika varnosti in
zdravja ter roke za pridobivanje in preverjanje znanja. Vsebuje tudi podatke o
predstavitvah delavca in dodatna usposabljanja.
6.2

PRIJAVA POŠKODBE NA DELOVNEM MESTU

Na podlagi določila 27. člena ZVZD mora delodajalec prijaviti na Inšpektoratu republike
Slovenije za delo (IRSD) vsako smrtno nezgodo, vsako nezgodo pri delu, katere posledica
je več kot tri dni odsotnosti delavca z dela, vsako kolektivno nezgodo pri delu
(poškodovanih več delavcev, ne glede na število dni odsotnosti z dela), vsak nevarni pojav
(to je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala premoţenjska škoda večje vrednosti, je
ali bi lahko bilo ogroţeno zdravje in ţivljenje delavca oziroma bi lahko prišlo do poškodbe
delavca, zaradi katere bi bil delavec nezmoţen za delo).
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Zaradi olajšanja izvajanja te obveznosti ter tudi zato, da so na IRSD posredovani vsi
podatki, ki so potrebni za nadaljnjo računalniško obdelavo, je bil izdelan obrazec ER-87.
Uporaba tega obrazca je z uvajanjem ESAW (European Statistics on Accidents at Work)
metodologije postala obvezna tudi v Republiki Sloveniji. Metodologija ESAW je obvezna za
vse članice EU na osnovi direktive 89/391/EEC ( Inšpektorat RS za delo, 2008).
S strani delodajalca izpolnjen obrazec mora dopolniti izbrani zdravnik poškodovanca ali
izjemoma drugi zdravnik, ki ima podatke o zdravstvenem stanju poškodovanca. Prijavo je
potrebno izpolniti čim prej, saj ta poškodovancu daje podlago za koriščenje pravic, ki mu
pripadajo po zakonodaji.
Štirje potrjeni izvodi obrazca so namenjeni:


en izvod se vrne delodajalcu,



en izvod se hrani v medicinski dokumentaciji poškodovanca pri izbranem osebnem
zdravniku,



dva izvoda izbrani zdravnik posreduje izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, od katerih en izvod prejme Inštitut za varovanje zdravja RS preko
Zavodov za zdravstveno varstvo za vodenje zdravstvene statistike.

7

Obrazec ER-8 je obrazec za prijavo poškodbe pri delu. V uporabi je od 1. januarja 2007. prijava
na obrazcu je podlaga za uveljavljanje pravic poškodovane osebe iz zavarovanja, ki so v primeru
poškodbe pri delu za poškodovanca bolj ugodne.
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Slika 1: Pot prijave po obrazcu

Vir: inšpektorat RS za delo (2009)
Slika 2: Število dni od dogodka do prijave na IRSD

Vir: Inšpektorat RS za delo (2005)
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Na podlagi zgornje slike lahko sklepamo, da je prijavljanje poškodb v Republiki Sloveniji
dosledno in aţurno, saj jih je največ prijavljenih prvi oziroma drugi dan, najmanj pa je
prijavljenih po 10 dnevih od časa nesreče, in to samo 1%.
6.3

IZJAVA O VARNOSTI

Izjava o varnosti je urejena v ZVZD in v Pravilniku o načinu izdelave izjave varnosti z
oceno tveganja (Ur. l. RS, št:30/00, v nadaljevanju Pravilnik o izdelavi varnosti). Izjava o
varnosti je po ZVZD listina, ki vsebuje opis delovnega procesa, oceno tveganj za poškodbe
in zdravstvene okvare ter sistem varnostnih ukrepov.
Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, z njo se
zaveţe, da izvaja vse organizacijske ukrepe ter potrebna materialna sredstva, ki
zagotavljajo varnost in s tem preprečuje nevarnosti in tveganja.. To je listina, s katero
delodajalec pisno izjavi, da uvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu,
glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu. Ocena tveganja delodajalcem
omogoča, da sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotavljanje varnosti in zdravja svojih
delavcev.

6.3.1 Vsebina izjave z oceno tveganja
Izjava o varnosti temelji na ugotovitvi moţnih vrst nevarnosti in škodljivosti na vsakem
delovnem mestu, ugotovitvi moţnih vrst nevarnosti in škodljivosti v delovnem okolju ter
oceni tveganj za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar na delovnem mestu in v
delovnem okolju (ZVZD 14. člen, 2. odstavek).
Izjava na začetku vsebuje splošne podatke o samem dokumentu, to so datum in kraj
izdaje ter podatke o osebah, ki so pri izdelavi sodelovali. Nato navaja splošne podatke o
pravni ali fizični osebi (organizaciji) ter njenem zakonitem zastopniku ter način
organiziranosti izvajanja varnosti in zdravja pri delu (strokovna oseba, pooblaščeni
zdravnik). Vsebuje natančen in dejanski opis delovnih mest. Predstavljene so vse moţne
nevarnosti, ki lahko ogroţajo varnost in zdravje delavcev pri delu, metodologija oziroma
vsaj osnovni princip ocenjevanja tveganja, predvideno izvajanje vseh predpisanih splošnih
(delovna mesta, delovni procesi, tehnološki postopki, delovno okolje, delovna oprema,
nevarne snovi in pripravki, električni tok, interni in drugi transport, sevanja, poţarna
varnost, ...) in posebnih (strokovnost, usposobljenost s področja varnosti in zdravja pri
delu, zdravstvena sposobnost, osebna zaščitna oprema, higiena, ...) varnostnih zahtev in
ukrepov. Izvedeno ocenjevanje preostalega tveganja za posamezno delovno mesto ali za
skupine sorodnih delovnih mest po tem, ko so izvedeni vsi pod prejšnjo točko predvideni
ukrepi. Navedeni morajo biti vsi še morebitni dodatni ukrepi, ki so bili v zadnjem
izvedenem ocenjevanju tveganj predvideni in potrebni za zagotovitev ustreznega nivoja
varnosti in zdravja pri delu. Tudi tukaj morajo biti navedeni roki (datumsko), postopki in
dejanske odgovorne osebe za njihovo izvedbo. Navedene morajo biti obveznosti in
odgovornosti vseh odgovornih oseb organizacije ter tudi delavcev v zvezi z varnostjo in
zdravjem pri delu, predvideni morajo biti roki in postopki za revizijo izjave o varnosti.
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Predvideni in določeni morajo biti načini in postopki za sodelovanje delavcev in njihovih
predstavnikov pri urejanju zadev s področja varnosti in zdravja pri delu.
Pomembna vsebina izjave o varnosti je proces ocenjevanja tveganja, s katerim
ocenjujemo tveganja, ki jim je izpostavljena delovna populacija. Tveganje se ocenjuje
predvsem z resnostjo potencialne poškodbe ali bolezni zaradi nevarnosti (Vakselj 2001,
str. 36). To je proces, v katerem se na podlagi ali objektivno ali subjektivno opredeljene
verjetnosti, da pride do neţelenega dogodka (npr. nezgode pri delu ali poklicne bolezni)
ter moţne resnosti posledic, ki jih lahko povzroči ta dogodek, določi tveganje, ki ga ta
neţeleni dogodek predstavlja za vse vpletene (IRSD, Ruţič, 2007).
V Izjavi je treba oceniti tveganja in jih opredeliti tako, da mora takšna izjava vsebovati
opredelitev nevarnosti, opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni
tveganjem, ocenitev ravni oz. stopnjevanja tveganja, določitev ravni oz. stopnje tveganja,
potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja oz. zmanjšanje tveganja, revizijo v primeru
sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih tehnologij. V pravilniku je
nevarnost opredeljena kot stanje, ki lahko ogrozi ali poškoduje delavca ali vpliva na
njegovo zdravje. Pove dejavnike, ki so moţni za nastanek poškodb, navaja jih štirinajst.
Tveganje pa se ocenjuje predvsem z resnostjo potencialne poškodbe ali bolezni zaradi
nevarnosti. Po drugi strani pa se stopnjo tveganja oceni tudi z verjetnostjo nastale
poškodbe, ki je odvisna predvsem od pogostosti in časovne izpostavljenosti določeni
nevarnosti (Vakselj, 2001, str. 36). Ocenjevanje tveganj obsega opredelitev nevarnosti,
opredelitev delovnih mest, ki so izpostavljena tveganju, ocenitev ravni oziroma stopnje
tveganja, določitev ukrepov za preprečevanje tveganj oziroma zmanjševanje tveganj ter
revizijo v primeru sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih tehnologij.
Če delodajalec ne izdela in sprejme izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in
ukrepe za zagotavljanje varnosti v pisni obliki ali je ne izdela na predpisan način in v
predpisani vsebini, se ta smatra kot prekršek in se ga kaznuje z denarno kaznijo (56. člen,
ZVZD). Izjavo o varnosti mora delodajalec dopolniti ob vsaki novi nevarnosti in ob
zvišanju ali zniţanju ravni tveganja, dolţan je tudi trajno hraniti dokumentacijo za izdelavo
izjave o varnosti (Pravilnik o izdelavi varnosti, 15. člen)

6.3.2 Posebne oblike izjave o varnosti
Pravilnik o načinu izdelave izjave določa tri posebne oblike izjave o varnosti:


izjavo o varnosti za noseče delavke in za delavke, ki so pred nedavnim rodile ali ki
dojijo. To področje natančno ureja Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih
delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Ur. l. RS št. 82/2003).
Na seznam delovnih pogojev, pri katerih je izpostavljenost nosečih in doječih
ţensk prepovedana po zgoraj navedem pravilniku, uvrščamo fizične dejavnike
(npr:delo v hiperbarnem ozračju, …), biološke dejavnike (npr: toksoplazma, razni
virusi, …)ter kemične dejavnike (npr: svinec in svinčevi derivati, če človeški
organizem te dejavnike lahko vsrka) in teţje delovne pogoje, kot so na primer
podzemna rudarska dela.
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6.4



izjavo o varnosti za male delodajalce. Za male delodajalce se smatra tiste, ki
zaposlujejo manj kot 10 delavcev in napišejo izjavo o varnosti z oceno tveganja v
posebni obliki, namenjeni malim delodajalcem.



izjavo o varnosti za kmeta. Za kmeta se šteje osebo, ki sam ali s člani svojih
gospodarstev oziroma druţinskimi člani opravlja kmetijsko dejavnost. Za njih je
razpisana posebna oblika obrazca izjave o varnosti z oceno tveganja, ker jih
ogroţajo drugačne nevarnosti. Izjava se mora nanašati na stroje, poţar oziroma
eksplozijo, kemikalije, elektriko, pritrjeno opremo, orodja, ţivino, transport,
varnosti objektov na kmetiji.
SISTEM TEHNIČNE VARNOSTI

Zakon o varnosti in zdravju pri delu navaja le nekatere izmed obveznosti delodajalcev pri
organiziranju tehnične varnosti. Način organiziranja je natančneje določen v Pravilniku o
zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS št.
89/99, popravek Ur. l. RS št. 39/05, v nadaljevanju Pravilnik o zahtevah). V tem pravilniku
so določene zahteve, ki jih mora delodajalec upoštevati pri načrtovanju, oblikovanju,
opremljanju in vzdrţevanju delovnih mest.
V tem Pravilniku o Zahtevah je definirana tudi definicija delovnega mesta, ki pravi, da je
delovno mesto prostor v zgradbah delodajalca, ki je namenjen za izvajanje dela delavcev
in vsak drug prostor, do katerega ima delavec dostop v času dela. Sem sodijo tudi osebni
prehodi, prometne ter evakuacijske poti, skladišča, prostori za počitek in aktivni odmor ter
deţurne sobe. Ravno tako spadajo v to kategorijo garderobe, kopalnice, umivalnice in
sanitarni prostori in prostori za prvo pomoč ter druge zahteve v zvezi z delovnim mestom,
ki se nanašajo na obveščanje delavcev, posvetovanje in sodelovanje z delavci.

6.4.1 Organizacija strokovnega dela za tehnično varnost
Delodajalec je dolţan organizirati strokovno delo v organizaciji zaradi organiziranja in
izvajanja ukrepov tehnične varnosti. Po ZVZD ima delodajalec več različnih moţnosti za
organizacijo strokovnega dela. Izbira lahko med tem, da mu strokovno delo opravlja en ali
več strokovnih delavcev, ki so pri njem zaposleni, lahko mu to delo opravlja zunanji
strokovni delavec, ki pri delodajalcu ni zaposlen. Ima tudi moţnost, da to delo zanj
opravlja zunanja strokovna organizacija. Pri določanju vrste, stopnje in smeri strokovne
izobrazbe ter števila strokovnih delavcev mora upoštevati različne kriterije. Po ZVZD se ti
kriteriji nanašajo na organizacijo, naravo in obseţnost delovnega procesa, število
delavcev, ki sodelujejo v delovnem procesu, število delovnih izmen ter število krajevno
ločenih delovnih enot.
Vsak strokovni delavec, ki mu je delodajalec poveril opravljanje vseh ali posameznih
strokovnih nalog, mora imeti opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu.
Strokovni izpit se opravlja v skladu z Pravilnikom o opravljanju strokovnega izpita varnosti
in zdravja pri delu (Ur. l. RS št. 21/01). V kolikor delodajalec ne določi strokovnih delavcev
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za opravljanje strokovnih nalog, odgovarja po 56. členu8 ZVZD in se ga kaznuje z denarno
kaznijo. Strokovni delavci imajo tudi pravice, katere jim mora zagotoviti delodajalec zato,
da bo strokovni delavec lahko uspešno opravljal svoje naloge. Delodajalec mu mora
zagotoviti strokovno neodvisnost (ni odvisen od delodajalca), primeren čas za delo,
dostop do podatkov, ki jih potrebuje ter moţnost za strokovno usposabljanje. Strokovni
delavec ne sme biti zaradi svojega dela in odločitev postavljen v manj ugoden poloţaj
(npr. v zvezi z plačo) in ne sme trpeti drugih škodljivih posledic v zvezi s svojim delom.
Delodajalec lahko za strokovno delo najame zunanjega strokovnega delavca ali zunanjo
strokovno organizacijo, vendar mora le-ta imeti po ZVZD (46.- 48. člen) dovoljenje za delo
za opravljanje določenih vrst strokovnih nalog. To dovoljenje izda minister za delo,
druţino in socialne zadeve, če so izpolnjeni zakonski pogoji in pogoji, ki jih določa
Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih
nalog varnosti pri delu (Ur. l. RS št. 42/2003). Pravilnik določa kadrovske, organizacijske
in tehnične pogoje, ki jih morajo zunanji strokovni delavci izpolnjevati za pridobitev
dovoljenja za delo. Pravna oseba (organizacije) ali samostojni podjetnik lahko pridobi
dovoljenje za delo za opravljanje periodičnih preiskav kemičnih, fizikalnih in bioloških
škodljivosti v delovnem okolju, za opravljanje periodičnih in drugih pregledov in
preizkusov delovne opreme, opravljanje periodičnih strokovnih podlag za izjavo o varnosti
ter pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo. Dovoljenje za delo
lahko obsega vse naštete strokovne naloge ali le posamezne naloge. Delodajalec, ki bo
najel zunanjo osebo ali organizacijo, bo s pogodbo določil, za katere strokovne naloge jih
bo najel (Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanja
strokovnih nalog varnosti pri delu, Ur.l. RS, 42/2003, v nadaljevanju Pravilnik o
opravljanja strokovnih nalog, 2. člen).
Glavne naloge, ki jih mora opravljati strokovni delavec, so svetovanje delodajalcu pri
načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrţevanju sredstev, svetujejo mu tudi glede opreme
delovnih mest in glede delovnega okolja. Naloga strokovnega delavca je tudi izdelava
strokovnih podlag za izjavo o varnosti in izdelava navodil za varno delo ter priprava in
izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo. Izvaja periodične preiskave kemijskih,
fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju ter periodične preglede in preizkuse
delovne opreme. Njegova naloga je tudi notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno
delo, spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter
boleznimi v zvezi z delom, odkrivanje vzrokov zanje in priprava poročila za delodajalca s
predlogi ukrepov(ZVZD, 16. člen).
6.5

SISTEM ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Delodajalec mora v skladu s predpisi skrbeti za zdravo in varno delovno okolje, v katerem
zaposleni opravljajo delo. Poloţaj zaposlenih z vidika zdravja in varstva pri delu celovito
urejajo različni predpisi. Gre zlasti za posebne predpise o zdravju in varstvu pri delu ter za
8

ZVZD, 65. člen, točka ., pravi, da če delodajalec ne določi enega ali več strokovnih delavcev za
opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu, se ga kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 300.000 tolarjev.
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predpise o zdravstvenem varstvu, zdravstveni delavnosti in zdravstvenem zavarovanju
(Vodovnik, 2006, str. 226).
Po ZVZD je delodajalec dolţan zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, določiti posebne
zdravstvene zahteve, ki jih mora delodajalec izpolnjevati za določeno delo, v delovnem
procesu, ali za porabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene
pooblaščenega zdravnika. Zagotoviti in ustvariti mora pogoje za delo pooblaščenega
zdravnika ter zagotoviti delo in delovno okolje, ki delavcu zagotavlja varnost in zdravje pri
delu in prilagoditi delovni proces telesnim in duševnim zmoţnostim delavca. Delovno
okolje in sredstva za delo pa morajo glede na naravo dela zagotavljati delavcu varnost in
ne smejo ogroţati njegovega zdravja.
Naloge pooblaščenega zdravnika lahko opravlja javni zdravstveni zavod ali druga
zdravstvena organizacija (pravna oseba) ali zasebni zdravnik (fizična oseba) pod pogojem,
da imajo koncesijo za opravljanje dejavnosti v mreţi zdravstvene sluţbe v skladu s
zdravstvenimi predpisi (ZVZD, 21. člen).
Delodajalec napoti delavca na preventivni zdravstveni pregled z napotnico za predhodni
preventivni zdravstveni pregled ali za usmerjeni obdobni in druge usmerjene preventivne
zdravstvene preglede z napotnico (Ur. l. RS št. 87/2002, 29/2003- popravek, 124/2006, v
nadaljevanju Pravilnik o preventivnih pregledih, 14. člen).

6.5.1 Pooblaščeni zdravnik
Glavne naloge pooblaščenega zdravnika določa ZVZD ter Pravilnik o preventivnih
zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS, 87/2002, 124/2006).
Pooblaščeni zdravnik sodeluje pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu v delovnem
okolju, seznanja delavce s tveganji za zdravje, ki so povezana z njihovim delovnim
mestom. Opravlja tudi naloge zdravstvene vzgoje delavcev, ugotavlja in preučuje vzroke
za nastanek poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom ter opravlja preventive
zdravstvene preglede delavcev v skladu s posebnimi predpisi in izvaja zdravstveno
varstvo poklicno obolelih delavcev. Organizira prvo pomoč, reševanje in evakuacijo v
primeru poškodb pri delu in kolektivnih nezgod, ugotavlja vzroke za nastanek delovne
invalidnosti ter predlaga ukrepe za njihovo obvladovanje in preprečevanje, sodeluje v
procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela. Delodajalcu
predlaga tudi ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni večjim
nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare ter glede poteka delovnega procesa.
Naloga pooblaščenega zdravnika je tudi vodenje evidenc in zbiranje podatkov (ZVZD, 20.
člen).
Pooblaščeni zdravnik potrebuje za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za
določeno delo v delovnem okolju ustrezno medicinsko dokumentacijo delavca, ki mu jo na
njegovo pisno ali ustno zahtevo posreduje delavčev izbrani osebni zdravnik v roku treh dni
po predhodnem soglasju delavca, ki je v postopku ocene izpolnjevanja posebnih
zdravstvenih zahtev. Pooblaščeni zdravnik dokumentacijo vrne izbranemu osebnemu
zdravniku najpozneje dan po prejemu dokumentacije. Pooblaščeni zdravnik uporabi ţe
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opravljene laboratorijske izvide, ki niso starejši od enega meseca (Pravilnik o preventivnih
pregledih, 13. člen).
Po vsakem opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik izda
zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno
delo v delovnem okolju in z obrazloţitvijo potrebnih predlaganih ustreznih ukrepov za
boljše varovanje zdravja, ki ga posreduje delodajalcu. O ugotovitvah preventivnega
zdravstvenega pregleda mora pooblaščeni zdravnik obvestiti tudi delavca in njegovega
izbranega osebnega zdravnika (Pravilnik o preventivnih pregledih, 12. člen).
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7 NADZOR
Inšpekcija je dobra preventiva za nadzor varnosti in zdravja pri delu. Nadzoruje izvajanje
zakonov, predpisov, izdanih na podlagi zakonov in drugih predpisov o varnosti in zdravju
pri delu, poleg pa opravlja še vrsto dodatnih nalog.
Inšpektorat RS za delo je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, druţino in socialne
zadeve. Delovno področje organa je določeno z Zakonom o inšpekciji dela (Ur.l. RS, št.
38/94, 32/97, 36/2000 v nadaljevanju ZID ), katerega dopolnjuje Zakon o inšpekcijskem
nadzoru (Ur. l. RS, št. 56/2002 v nadaljevanju ZIN), Slovenijo pa obvezuje tudi
Konvencija MOD št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini (Ur.l. FLRJ . Mednarodne
pogodbe št. 5/56 . Akt o notifikaciji nasledstva, Ur.l RS št. 15/92). Inšpektorat za delo
vodi glavni inšpektor za delo (Bubnov - Škoberne, 2001, str. 59).
Inšpektorat mora ministrstvu predloţiti poročilo o aktivnosti , ki jih je izvedel v preteklem
letu. Poročilo mora vsebovati statistične podatke o številu delodajalcev, nad katerimi so
izvajali inšpekcijski nadzor. Pri tem je potrebno navesti število kršitev, kaznivih dejanj in
podatke o ukrepih, ki so jih izrekli inšpektorji. Poročilo mora vsebovati tudi podatke o
številu smrtnih in hujših poškodb ter podatke o ugotovljenih poklicnih boleznih po
dejavnostih, navesti morajo tudi predloge in predvidene ukrepe za reševanje tovrstnih
vprašanj. Poročilo obravnava vlada RS, nato še Drţavni zbor RS.
7.1

NALOGE INŠPEKCIJE

Inšpektorat za delo opravlja nadzorstvo nad delodajalci pri uresničevanju predpisov, ki jih
je določila drţava. Inšpektorat nadzira izvajanje ZVZD in drugih zakonov, ki vsebujejo
določbe o varnosti delavcev, pravilnikov, pravil in drugih drţavnih aktov ter splošne akte
delodajalca in kolektivne pogodbe, s katerimi je urejena varnost in zdravje pri delu,
nadzoruje izvajanje ZDR aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke.
Skrbi za enotno uresničevanje politike in ukrepov varnosti in zdravja pri delu, daje
delodajalcem in delavcem strokovno pomoč v zvezi z uresničevanjem zakonov in drugih
predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, sodeluje z drugimi inšpekcijami in z
zavodi za zaposlovanje, za zdravstveno zavarovanje, za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Sodeluje s sindikalnimi oziroma strokovnimi zdruţenji delavcev in
delodajalcev in z raziskovalnimi, izobraţevalnimi organizacijami in s strokovnjaki s
področja dela. Poroča ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve o svojem delu v
preteklem koledarskem letu.
Inšpektor ima pri izvajanju nadzora pravico pregledati prostore, objekte, stroje, naprave,
delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in
druge dokumente ter poslovanja in dokumentacijo drţavnih organov, gospodarskih druţb,
zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov, zaslišati stranke in priče v
upravnem postopku, pregledati listine, s katerimi se ugotovi istovetnost oseb, brezplačno
pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk
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podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega
nadzora, brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev ter vzeti vzorce
materialov in opreme za potrebe preiskav. Pravico ima tudi fotografirati ali posneti na
drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, stroje, napeljave in druge
predmete, reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente, zaseči
predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov ter opraviti druga dejanja, ki so v
skladu z namenom inšpekcijskega nadzora (Urad RS za kemikalije, 2009).
Posebnost Inšpekcijskega nadzorstva 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.
Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor odvzame dokumentacijo, ki
jo potrebuje za obravnavanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da
obstaja utemeljen sum kršitev zakonov ali drugih predpisov, in če s tem ne ovira
dejavnosti fizične ali pravne osebe. O odvzemu dokumentacije izda inšpektor potrdilo, iz
katerega mora biti razvidno, katera dokumentacija je bila odvzeta (ZID, 13. člen).
Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja zavezanca oziroma
njegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter k
opremi in napravam, če z zakonom ni drugače določeno. Zavezanec pa lahko inšpektorju,
ki nima odločbe pristojnega sodišča, odkloni vstop v stanovanjske prostore (ZID, 13.
člen).

7.1.1 Posebne sluţbe inšpekcije
V sklopu inšpekcijskega nadzora varnosti in zdravja pri delu delujejo tri sluţbe. Njihove
naloge so vodenje in organiziranje sluţbe, priprava gradiv, evidenc in poročil s področja
dela sluţbe in inšpekcije ter spremljanje zakonodaje in standardov s pripravo informacij za
inšpektorat. Nadzorujejo tudi organe javnega sektorja ( drţavne organe uprave, organe
lokalnih upravnih skupnosti, javnih agencij, skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih
zavodov) ter drugih oseb javnega prava v skladu s predpisi in posebnimi pooblastili.
Poleg nadzorovanja pa tudi nudijo strokovno pomoč območnim enotam in inšpektorjem
ter pripravljajo gradiva za interno usposabljanje, sodelujejo pri najzahtevnejših projektih
in drugih nalogah, povezanih z delovanjem Inšpektorata s področja dela inšpekcije.
Poleg opisanih funkcij pa imajo te tri sluţbe tudi vsaka svoje specifične naloge:
1. Sluţba nadzora zdravja pri delu
Njegove naloge so poleg zgoraj naštetih tudi opravljanje inšpekcijskega nadzora varnosti
in zdravja pri delu, predvsem zdravstveni pregledi delavcev, nevarne snovi, hrup,
vibracije, sevanje, ročno dviganje bremena, prva pomoč, evakuacije v primeru
ogroţenosti ter osebna varovalna oprema. Aktivno sodeluje v mednarodnih organizacijah
s področja dela inšpekcije in inšpektorata.
2. Sluţba nadzora varnosti na stalnih delovnih mestih

- 43 -

Opravlja inšpekcijski nadzor varnosti in zdravja pri delu na področjih gostinstva, trgovine,
industrije, telekomunikacij ter drugih storitvenih dejavnosti kot tudi opravljanje
inšpekcijskega nadzora poţarnega varstva v okviru pristojnosti inšpekcije.
3. Sluţba nadzora varnosti na začasnih in premičnih delovnih mestih
Poleg osnovnih opravlja še inšpekcijski nadzor varnosti in zdravja pri delu na področju
gradbeništva, transporta, kmetijstva, gozdarstva ter drugih podobnih dejavnosti. Poleg
opravlja tudi nadzor nad usposabljanjem koordinatorjev za varnost na začasnih in
premičnih delovnih gradbiščih ter izvajanje preizkusov usposobljenosti koordinatorjev.
7.2

UKREPI INŠPEKTORJEV

Inšpektor po opravljenem nadzorstvu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati podatke o
dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva, o delodajalcu, ugotovljenem stanju, ukrepih ter
o pravni podlagi za izrečene ukrepe. Vsebovati mora tudi podatke o odvzemu
dokumentacije, ki jo potrebuje za ugotavljanje resničnega stanja v obravnavani zadevi.
Zapisnik se vroči delodajalcu, pri katerem je bil opravljen inšpekcijski pregled (ZID,14.
člen).
Po končanem inšpekcijskem nadzoru ima inšpektor pravico izdati pisno odločbo9. S pisno
odločbo lahko inšpektor odredi delodajalcu, da v določenem roku opravi določena dejanja
ali preneha z določeno prakso ali sprejme določene akte zato, da bo zagotovljeno
izvajanje zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov ali pa mu
prepove opravljanje delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave
nepravilnosti (ZID, 16. in 17. člen).
Prepoved opravljanja delovnega procesa oziroma uporabe sredstev za delo lahko
inšpektor izreče v treh primerih. Prvi v primeru kršitev varnosti in zdravja pri delu: če
delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo, ustreznega delovnega okolja ter
delovnega procesa, oziroma da grozi nevarnost poškodb ali zdravstvenih okvar zaradi
sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega okolja ali zaradi nezavarovanega
območja. Drugi v primeru, da grozi delavcem neposredna nevarnost za ţivljenje in zdravje
ter tretji v primeru kršitve predpisov ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu ali
če ni prijavil delavca oziroma zanj ne plačuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za brezposelnost ali če je omogočil
delo tujcu v nasprotju s predpisi (Bubnov - Škoberne, 2001, str. 62).
V nujnih primerih lahko inšpektor na kraju samem izreče ustno odločbo. Z ustno odločbo
lahko odredi delodajalcu, da nemudoma ravna na določen način ali mu prepove
opravljanje delovnega procesa ali uporabo delovnih sredstev za delo do odprave
nepravilnosti. V primeru, ko inšpektor izda ustno odločbo, mora najkasneje v osmih dneh
od dneva, ko je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo, izdati delodajalcu tudi pisno
odločbo (Bubnov - Škoberne, 2001, str. 63).

9

ZID, 15. člen, inšpektor mora izdati pismeno odločbo delodajalcu najkasneje v osmih dneh od
dneva, ko je opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.
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Inšpektor lahko, če ugotovi nepravilnosti in meni, da je potrebno, odredi pečatenje. Pečati
se lahko sredstva za delo, delovne prostore ali druge prostore, v katerih se opravlja
gospodarska ali negospodarska dejavnost; pečat označi z ţigom inšpekcije. Lahko pa
ukaţe ustavitev dobave električne energije, vode, plina ter prekinitev telekomunikacijskih
zvez. Ustavitev dobave izvede s sklepom, ki se izda distribucijskim podjetjem, ki morajo
sklep izvršiti najkasneje v treh dneh od dneva vročitve sklepa (ZID, 20. člen).
Inšpektor ima tudi pravico in dolţnost predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška, izreči
mandatno kazen ali prijaviti kaznivo dejanje, če ugotovi, da je kršen zakon, drug predpis,
kolektivna pogodba ali splošni akt (Bubnov - Škoberne, 2001, str. 63).
Po ZIN-nu mora delodajalec inšpektorju v roku 8 dni poročati o izvršitvi njegove odločbe,
lahko se tudi pritoţi zoper odločbo ali od inšpektorja zahteva odloţitev odločbe.
Slika 3: Število pregledov v obdobju 1996 - 2004

Vir IRSD (2009)

Kot je razvidno na zgornji tabeli, je število izdanih odločb v letu 2004 473, kar je nekoliko
več kot v letu 2003, ko je bilo izdanih 3411 odločb. Več je bilo v tem letu izrečenih
mandatnih kazni in vloţenih kazenskih ovadb, manj pa je bilo podanih predlogov
sodnikom za prekrške.
7.3

VRSTE DELOVNIH NEZGOD

Pri preučevanju varnosti in zdravja pri delu ločimo dve veliki kategoriji za nastanek
nezgod. Prva kategorija so nevarnosti za poškodbe, kamor štejemo mehanske nevarnosti
in izpostavljenost različnim vrstam energije, druga kategorija pa so škodljivosti za zdravje
(Vaksel, 2001, 11-14). Kot posledica mehanske nevarnosti je fizična poškodba delavca. Pri
poškodbah, ki nastanejo zaradi izpostavljenosti različnim vrstam energije, poznamo dve
tipični, to sta toplotna in električna (opekline, oţganine).
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Druga kategorija pa so škodljivosti za zdravje, le te ponavadi nastanejo zaradi dolgoletne
izpostavljenosti določenim vplivom, ki so škodljivi za naše zdravje. Okvare na zdravju
zaposlenega povzročijo fizikalne, kemijske in biološke škodljivosti (Vaksel, 2001, str. 13).
Fizikalne škodljivosti so hrup, vibracije in razna sevanja. Kemijske škodljivosti povzročajo
razne nevarne spojine, biološke škodljivosti pa povzročajo razni mikrobi.
Slika 4: Najpogostejše oblike poškodb, Slovenija 2008

Vir: Urad RS za delo, statistični urad Slovenije

Po statističnih podatkih za Slovenijo, ki jih kaţe slika št. 4, so najpogostejše mehanske
delovne nezgode, 3% vseh poškodb pa so izpostavljenosti različnim vrstam energije
oziroma termične poškodbe. Največ, kar 31% je površinskih poškodb, sledijo jim odprte
rane z 16% ter izvini in nategi z 13%.
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8 MLADI DELAVCI
Za posebne kategorije delavcev je tudi v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri
delu določeno še posebno varstvo, kot so delavci, mlajši od 18 let, noseče delavke,
invalidi, doječe matere. V tem poglavju diplome se bom osredotočila na posebno
kategorijo delavcev. To so mladi delavci, ki so specifična rizična skupina, zato ji je treba
še posebej zagotoviti varnost in zdravje ter upoštevati njene specifične potrebe v razvoju.
V širši definiciji mladih delavcev bi lahko šteli sem vse mlajše od 18 let, vendar pa ZDR
definira mlade delavce za tiste, ki so starejši od 15 let in mlajši od 18 let ter zaposleni s
pogodbo o zaposlitvi. Pravilnik o varovanju zdravja otrok, mladostnikov in mladih oseb
(Ur. l. RS, št. 82/2003, 2. člen) pa definira:
Mlado osebo kot vsako osebo pod 18. letom starosti, ki je v delovnem razmerju na podlagi
pogodbe o zaposlitvi. Otroka kot vsako osebo pod 15. letom starosti ali osebo, ki je
vključena v obvezno redno šolanje. Mladostnik pa je opredeljen kot vsaka oseba, stara
vsaj 15 let ter ne več kot 18 let in ki ni vključena v obvezno redno šolanje
Pravilnik nalaga delodajalcem, da morajo tem delavcem prilagoditi obremenitve, ki so jih
pri delu deleţni ter delovno opremo, ki jo uporabljajo v delovnem procesu, pozorni pa
morajo biti tudi na njihovo usposabljanje.
ZDR določa posebne varstvene določbe za delavce in dijake ter študente, ki še niso
dopolnili 18 let starosti, te se nanašajo na prepoved opravljanja določenih del, dodatne
omejitve glede delovnega časa, odmorov in počitkov, prepoved opravljanja nočnega dela
in povečan letni dopust (ZDR, 194. člen).
8.1

DELAVCI, STAREJŠI OD 15 LET IN MLAJŠI OD 18 LET, KI SO ZAPOSLENI S
POGODBO O ZAPOSLITVI

Po ZDR-ju lahko sklenejo pogodbo o zaposlitvi le osebe, ki so ţe dopolnile starost 15 let,
v nasprotnem primeru se šteje pogodba za nično (ZDR, 19. člen). Delavci, starejši od 15
let in mlajši od 18, pa uţivajo posebno varstvo.
Po zakonu imajo prepoved opravljanja dela, ki se opravljajo pod zemljo ali pod vodo, dela,
ki objektivno presegajo njihove telesne ali psihološke sposobnosti, dela, ki vključujejojo
škodljivo izpostavljanje dejavnikom, ki so strupeni, karcinogeni, ki povzročajo dedne
genske poškodbe ali škodujejo nerojenemu otroku ali kako drugače kronično vplivajo na
človekovo zdravje ter dela, ki vključujejo tveganje glede nesreče, ki ga mlada oseba ne
more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali pa
zaradi pomanjkanja izkušenj ali usposobljenosti. Prepoved imajo tudi za opravljanje dela,
ki vključujejo tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij in
dela, ki se podrobneje določijo z izvršilnim predpisom (ZDR, 194. člen).
Ne sme se mu tudi naloţiti dela, pri katerem je izpostavljen dejavnikom tveganja in
postopkom, ter del, ki se podrobneje določijo z izvršilnim predpisom, če iz ocene tveganja
izhaja nevarnost za varnost, zdravje in razvoj delavca. V izvršilnem predpisu se določijo
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tudi pogoji, pod katerim lahko delavec, ki še ni dopolnil 18 let, izjemoma opravlja dela, ki
so po prejšnjih dveh odstavkih prepovedana, in sicer v primerih izvajanja praktičnega
izobraţevanja v okviru izobraţevalnih programom, če se delo opravlja pod nadzorom
pristojnega delavca.
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb določa prepoved
izpostavljenosti dejavnikom tveganja in prepoved opravljanja del. Mlada oseba ne sme biti
izpostavljena naslednjim dejavnikom tveganja. Fizikalnim ( ioniziranem sevanju, atmosferi
z visokim tlakom, hrupu, ki presega opozorilno mejno vrednost, vibracijam, ki presegajo
opozorilno mejno vrednost), biološkim ( dejavniki, ki lahko povzročajo teţje bolezni pri
ljudeh in predstavljajo resno tveganje za delavce ter za katere v večini primerov obstaja
učinkovita preventiva ali zdravljenje, in dejavniki, ki povzročajo teţje bolezni pri ljudeh in
predstavljajo resno tveganje za delavce ter za katere običajno ne obstaja učinkovita
preventiva ali zdravljenje) ter kemični (snovem in pripravkom, ki so razvrščeni kot zelo
strupeni, karozivni ali eksplozivni – ne glede na izmerjene vrednosti v zraku in azbestu)
(Pravilnik o varovanju zdravja otrok, mladostnikov in mladih oseb, 5. člen).
Mladostnik pa po zgoraj navedenem Pravilniku ne sme opravljati del, ki se opravljajo pod
zemljo ali pod vodo, ki vključujejo izpostavljenost zgoraj naštetim dejavnikom tveganja,
del, ki vključujejo tveganja za nezgode, ki ga mlada oseba oz. mladostnik ne more
prepoznati ali se mu ne more izogniti zaradi nezadostne pozornosti do varnosti ali zaradi
pomanjkanja izkušenj ali usposobljenosti ali zato ker objektivno presega njegove telesne
in duševne sposobnosti (to so npr dela na višini, s tveganji zaradi elektrike visoke
napetosti, nakladanje in razkladanje tovornih ladij, v kamnolomih, ki vključuje tveganja
zaradi nasilja, z nevarnimi ali strupenimi ţivalmi, na ţelezniških ali drugih tirih, s traktorji
ali drugimi mobilnimi priključki, mobilnimi napravami, delo z dvigalnimi napravami,
ţičnicami ali transportnimi trakovi, ki so gnane z različnimi agregati, z napravami,
priključki ali orodjem, ki so gnani z različnimi agregati, nadzorna, vzdrţevalna in
popravljalna dela, kjer obstaja nevarnost rušenja konstrukcij, proizvodnja in delo z
napravami, umetnim ognjem ali drugimi predmeti, ki vsebujejo eksplozivne snovi, dela, ki
zajemajo rokovanje z opremo za proizvodnjo, skladiščenje ali uporabo stisnjenih,
utekočinjenih ali raztopljenih plinov, negovanje oseb na intenzivni negi, oddelkih z
nalezljivimi boleznimi, urgentnem bloku, psihiatričnih oddelkih, dializnih oddelkih, skrb za
duševno prizadete osebe, delo s škodljivimi odpadki, delo v servisih za nego duševno
bolnih, alkoholikov in odvisnikov zaradi droge na domu, delo, pri katerih obstaja tehtna
nevarnost stika s krvjo ali kuţnimi materiali osebe, ki prenaša infekcijo ali obstaja
nevarnost, da jo prenaša ter delo, pri katerih masa bremena v kilogramih presega eno
tretjino telesne teţe), ter dela kjer se z normo ali s stopnjevanjem delovnega tempa
doseţe večje plačilo (Pravilnik o varovanju zdravja otrok, mladostnikov in mladih oseb, 5.
člen).
Prepoved dela pa ne velja v primerih, če delo predstavlja del obveznega šolanja, ki se
izvaja pod nadzorom učiteljev v šolskih objektih ali na drugih mestih, ki so posebej
prirejena za učenje. To je dopuščeno v primeru, če je mladostnik končal obvezno šolanje
in je dopolnil najmanj 15 let starosti v tekočem koledarskem letu in delo predstavlja
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poklicno izobraţevanje, ki poteka pod nadzorom posebej usposobljenih inštruktorjev,
oziroma če je mlada oseba ţe zaključila poklicno izobraţevanje (Pravilnik o varovanju
zdravja otrok, mladostnikov in mladih oseb, 5. člen).
Mlada oseba tudi ne sme opravljati drugih del, pri katerih iz ocene tveganja izhaja, da
lahko škodljivo vplivajo na njegovo varnost, zdravje in razvoj (Pravilnik o varovanju
zdravja otrok, mladostnikov in mladih oseb, 6. člen).
Delovni čas delavca, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme biti daljši od osem ur na dan
in 40 ur na teden, če dela najmanj štiri ure in pol na dan, ima pravico do odmora med
delovnim časom v trajanju najmanj 30 minut. Če njegovo delo traja 12 ur, ima pravico do
počitka med dvema dnevoma. Poleg teh pravic ima delavec, ki ni dopolnil 18 let, pravico
do tedenskega počitka v trajanju 48 neprekinjenih ur (ZDR, 196. člen).
ZDR navaja, da delavec, ki še ni dopolnil 18 let, ne sme delati ponoči med 22. uro in 6.
uro naslednjega dne, v primerih opravljanja dela s področja kulture, umetniške, športne in
oglaševalne dejavnosti pa med 24. in 4. uro naslednjega dne. Izjemoma se lahko odredi,
da takšen delavec dela ponoči v primeru višje sile, ko tako delo traja določen čas in mora
biti izvršeno takoj, polnoletni delavci pa niso na razpolago v ustreznem številu. V takšnem
primeru mora delodajalec zagotoviti nadzor s strani polnoletnega delavca ter mu
zagotoviti ustrezen počitek v naslednjih treh tednih (ZDR, 197. člen).
Po ZDR-ju ima delavec, ki še ni dopolnil 18 let, pravico do letnega dopusta, povečanega
za sedem delovnih dni (ZDR, 198. člen).
8.2

DELO OTROK, MLAJŠIH OD 15 LET

Delo otrok, mlajših od 15 let, je v skladu z ZDR načeloma prepovedano. Izjemoma je
dovoljeno v dveh primerih.
Prva izjema je, ko otrok, mlajši od 15 let, sodeluje pri pripravi in izvajanju umetnostnih,
scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalske dejavnosti
(ZDR, 214. člen).
Druga je, ko otrok, ki je dopolnil 13 let, opravlja laţje delo najdalj 30 dni v posameznem
koledarskem letu v času šolskih počitnic tudi v drugih dejavnosti, na način, v obsegu in
pod pogojem, da dela, ki jih bo opravljal, ne ogroţajo njegove varnosti, zdravja, morale,
izobraţevanja in razvoja. Te vrste laţjih del so določene v Pravilniku o varovanju zdravja
otrok, mladostnikov in mladih oseb (Ur. l. RS, št 60/2004, 3. člen).
Ta dela so: delo v pisarnah, tipkanje in računanje s pomočjo kalkulatorja, posodabljanje
zapisov, razvrščanje, urejanje in polnjenje zbirk, laţja kurirska dela, urejanje pošte in
fotokopiranje, zaposlitev v trgovini (lahke naloge pomočnikov, urejanje izloţb, etiketiranje
s cenami), delo v restavracijah, kavarnah in podobnih lokalih (lahko delo, npr.
pripravljanje in pospravljanje miz), delo v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu (lahko delo
pri hranjenju ţivali, lahko ročno delo pri setvi in sajenju, odstranjevanje plevela s
cvetličnih gred in majhnih nasadov, pobiranje sadja in jagod). Pod ta dela se štejejo tudi
raznašanje ali podobno delo (lahko kurirsko delo ali delo raznašalca), krojaštvo, šiviljstvo
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(osnovno ročno šivanje, vozlanje niti, enostavna streţba šivalnim strojem ter delo na
strojih), osnovno ročno sestavljanje, ročno sestavljanje majhnih delčkov (ne spajkanje,
varjenje, preizkušanje ali delo na vklopljenih električnih napravah, niti lepljenje, če je
lahko nevarno za zdravje). Sem sodi tudi delo na električnih napravah (ne spajkanje,
varjenje, preizkušanje ali delo na vklopljenih električnih napravah, niti lepljenje, če je
lahko nevarno za zdravje), predelava lesa: ročno sestavljanje majhnih sestavnih delov (ne
smejo delati s trdimi lesi – bukev, hrast, ne smejo lepiti, če je lepilo nevarno za zdravje),
barvanje (ne pršenje barv ter z barvami, ki niso škodljive za zdravje), tiskanje in podobne
dejavnosti (razvrščanje, izbiranje itd. lahkih tiskarskih izdelkov, ročno zlaganje krtačnih
odtisov ali kopij), steklarstvo, lončarstvo (ročno zlaganje izdelkov iz stekla, porcelana in
lončarskih izdelkov), embaliranje (vlaganje, pakiranje, zavijanje majhnih izdelkov,
merjenje (ne strojno), ročno zgibanje in spenjanje lepenke, lahko delo z lepili, ki niso
škodljiva za zdravje). Delo v skladišču in shrambi (sprejemanje, spravljanje in oddajanje
lahkih izdelkov, merjenje in štetje), čiščenje (npr. čiščenje pisarn), laţje čiščenje notranjih
prostorov, nega in kozmetika (pomoţne aktivnosti v frizerskih salonih), delo v pralnicah
(lahko razvrščanje perila ali čiščenje (ne smejo delati z nevarnimi snovmi) in fotografsko
delo (okvirjanje ali zlaganje kopij) ( Pravilnik o varovanju zdravja otrok, mladostnikov in
mladih oseb (Ur. l. RS, št. 60/2004, 3. člen).
To je delo, ki po svoji naravi ter glede na delovne razmere, v katerih se opravlja, ni
škodljivo za varnost, zdravje in razvoj otroka ter ni tako, da bi negativno vplivalo na
otrokovo prisotnost v šoli, na njegovo vključitev v programe poklicnega usposabljanja ali
usposabljanja, ki ga je odobril pristojni organ ali na njegovo sposobnost, da pozitivno
izkoristi prejeto izobrazbo (J. Rakita, 2006, str. 2).
V obeh primerih je predpogoj za opravljanje takšnega dela otrok predhodno dovoljenje
inšpektorja za delo, ki ga ta izda na podlagi pisnega zahtevka zakonitega zastopnika
otroka (Pravilnik o izdaji dovoljenja za delo otrok, mlajših od 15 let, Ur. l. RS, št. 60
/2004).
V vlogi za izdajo dovoljenja za delo otroka mora vlagatelj navesti podatke o vlagatelju
(zakonitem zastopniku), podatke o otroku, podatke o delodajalcu, podatke o osebi, ki bo
pri delodajalcu odgovorna za otroka med delovnim časom, podatek ali bo otrok opravljal
delo, sodelovanja pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in
drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti ali laţje delo
najdalj 30 dni v posameznem koledarskem letu v času šolskih počitnic tudi v drugih
dejavnostih, na način, v obsegu in pod pogojem, da dela, ki jih bo opravljal, ne ogroţajo
njegovo varnost, zdravje, moralo, izobraţevanje in razvoj, podatek o vrsti dela, ki ga bo
otrok opravljal, natančen opis dela, ki ga bo otrok opravljal, natančen podatek o času in
kraju, kjer se bo delo dejansko opravljalo ter koliko časa bo otrok opravljal to delo
(Pravilnik o izdaji dovoljenja za delo otrok, 5. člen).
Obvezno je potrebno priloţiti poleg te vloge tudi notarsko overjeno kopijo ali prepis
pogodbe, na podlagi katere bo otrok opravljal delo. Vlagatelj lahko to pogodbo predloţi
kot fotokopijo, vendar mora sočasno inšpektorju za delo predloţiti na vpogled tudi izvirnik
listine (Pravilnik o izdaji dovoljenja za delo otrok, 6. člen).
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V skladu s Pravilnikom o izdaji dovoljenja za delo otrok, mlajših od 15 let, mora inšpektor
za delo opraviti ogled pri delodajalcu, kjer bo otrok opravljal delo na podlagi dovoljenja za
delo. Ob ogledu oceni, ali delo, ki ga bo otrok opravljal, lahko ogroţa njegovo varnost,
zdravje, moralo, izobraţevanje in razvoj. Svojo oceno utemelji na ugotovitvah o vrstah in
stopnji tveganja na delovnih mestih, ki so povezana z delom otroka in ki so opredeljena v
izjavi o varnosti delodajalca. Kadar inšpektor za delo na podlagi vloge zakonitega
zastopnika, izjave o varnosti delodajalca in ogleda, ocene ogroţenosti otroka glede
morale, izobraţevanja in razvoja iz prejšnjega odstavka ne more opraviti, zahteva pred
izdajo dovoljenja za delo mnenje pristojnega centra za socialno delo ali šolske svetovalne
sluţbe ali drugih pristojnih organizacij. Z zaprosilom za mnenje mora inšpektor za delo
poslati pristojnemu centru za socialno delo ali šolski svetovalni sluţbi ali drugi pristojni
organizaciji tudi vlogo zakonitega zastopnika, iz katere je razviden razpis dela otroka in
obsega njegovega dela. Dovoljenje za delo se izda za opravljanje dela otroka pri
delodajalcu, pri katerem se bo delo tudi dejansko opravljalo. Inšpektor za delo pošlje
odločbo, izdano v postopku za izdajo dovoljenja za delo otroka v vednost tudi delodajalcu
(Pravilnik o izdaji dovoljenja za delo otrok, mlajših od 15 let, 8. člen).
Dovoljenje za delo otroka po zgoraj naveden pravilniku se izda za čas, ki ne sme biti daljši
od enega leta. Dovoljenje velja, dokler obstajajo pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano,
le te pa preverja inšpektor za delo (Pravilnik o izdaji dovoljenja za delo otrok, mlajših od
15 let, 10. člen). Delovni čas otrok, mlajših od 15 let, ki opravljajo delo v času šolskih
počitnic, ne sme trajati več kot sedem ur na dan in 35 ur na teden. Delo, ki ga otrok
opravlja v šolskem letu izven časa, določenega za pouk, ne sme trajati več kot dve uri na
dan in ne več kot 12 ur na teden. V vsakem primeru pa je tem otrokom prepovedano
opravljati nočno delo med osmo uro zvečer in šesto zjutraj. Potrebno jim je tudi zagotoviti
v vsakem 24-urnem obdobju dnevni počitek najmanj 14 zaporednih ur (ZDR, 217. člen).
8.3

VAJENCI TER ZAČASNA IN OBČASNA DELA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

Delodajalec se je dolţan, glede praktičnega izobraţevanja, v sklopu izobraţevalnih
programov vajencev, dijakov in študentov, ravnati po Zakonu o poklicnem in strokovnem
izobraţevanju (Ur. list RS, št. 79/06; v nadaljevanju: ZPSI) ter po ZDR-ju. Vajenec mora
biti star najmanj 14 let, uporabljajo pa se določbe ZDR, ki določajo posebno varstvo
delavcev, ki še niso dopolnili 18 let. Vajenec, ki se praktično izobraţuje pri delodajalcu na
podlagi učne pogodbe, sklenjene v skladu z zakonom, ima delovno knjiţico (ZDR, 215.
člen).
Začasno in občasno delo dijakov ter študentov je v praksi precej razširjeno. Zakonsko to
področje ureja Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS,
št. 5/91, 2/94, 12/92, 12/93, 71/93, 38/94, 80/97, 69/98, 97/01, 67/02, 2/04, 10/04,
63/04, 107/06, 114/06, 59/07, 63/07, v nadaljevanju ZZZPB). ZZZPB določa, da
pooblaščena organizacija oziroma delodajalec, ki na podlagi koncesijske pogodbe
posreduje začasna in občasna dela za dijake in študente, lahko ta dela opravlja le za
dijake, ki so ţe dopolnili 15 let, študente in za udeleţence izobraţevanja odraslih, ki so
mlajši od 26 let in se izobraţujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega,
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srednjega in višje strokovnega izobraţevanja. Pooblaščena organizacija oziroma
delodajalec, ki na podlagi koncesijske pogodbe opravlja strokovne naloge posredovanja
zaposlitve in posredovanja dela, ali na podlagi vpisa v register agencij za zagotavljanje
dela opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu, lahko opravlja
dejavnost za drţavljane Republike Slovenije, drţavljane drţav članic Evropske unije ali
Evropske gospodarske skupnosti in so pridobile dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki
Sloveniji, če z mednarodnim sporazumom ni drugače določeno. Te osebe lahko opravljajo
začasno in občasno delo le na podlagi napotnice zavoda RS za zaposlovanje ali
pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
(ZZZPB, 6. b člen). Če dijak ali študent preseţe posebno olajšavo za rezidenta10, ki se
izobraţuje in ima status dijaka ali študenta, se prekine obračun koncesijske dajatve na
podlagi napotnice, delodajalec pa je dolţan dijaka ali študenta pokojninsko in invalidsko
zavarovati11.
ZVZD določa vrsto obveznosti, ki jih mora delodajalec zagotoviti delavcu za varno in
zdravo delo. Delodajalcu nalaga, da pri izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja posebej
opredeli delovna mesta, na katerih lahko opravljajo začasna in občasna dela dijaki in
študentje. Zagotoviti jim mora zdravstvene preglede ter usposabljanje za varno
opravljanje dela. ZVZD ne predvideva nikakršnih posebnosti glede obveznosti delodajalca
do dijakov in študentov v primerjavi z obveznostmi, ki jih ZVZD predvideva za ostale
delavce. S stališča inšpekcije za delo je za delo dijaka oz. študenta v celoti odgovoren tisti,
pri katerem teče delovni proces oz. se pri njem izvaja delo (Rakita, 2006, str. 5).
Enako kot za vsakega delavca veljajo predpisani ukrepi zdravstvenega varstva tudi za
dijaka oz. študenta, ki je z napotnico koncesionarja napoten na delo k delodajalcu. Zato
se mora za njega zagotoviti, da je zdravstveno sposoben za opravljanje del, na katera je
napoten. Ta sposobnost pa se potrdi samo z ustreznim zdravniškim spričevalom oz.
potrdilom. Zdravniški pregled je dijakom in študentom zagotovljen v okviru programa
njihovega preventivnega zdravstvenega varstva in obsega anamnezo, klinični pregled z
osnovno biometrijo, osnovne laboratorijske preiskave, radiografijo prsnih organov, če za
to obstajajo zdravstveni razlogi ter testiranje osnovnih vidnih funkcij in preiskavo sluha s
šepetom (Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS št.
87/02,29/03, 124/2006)). Za delo na enostavnih oz. manj zahtevnih delovnih mestih je
takšno spričevalo zadovoljivo.
Kadar pa ocena tveganja za določeno delovno mesto pokaţe nevarnost izpostavljenosti
delavcev specifičnim tveganjem pri delu, pa mora delodajalec zagotoviti pregled v
celotnem obsegu, torej tudi druge usmerjene preglede in preiskave, ki so potrebni za
ugotovitev zdravstvenega stanja delovne zmoţnosti glede na dejavnike tveganja pri delu
10

Določeno je v Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS št. 54/04, 80/04, 139/04, 17/05, 70/05, 115/05,
21/06, 43/06, 47/06, 59/06, 69/06, 117/06, 33/07, 45/07, v nadaljevanju Zdoh-1)
11
Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS št. 106/99, 72/00, 81/00,
124/00, 109/01, 108/02, 110/02, 112/02, 26/03, 40/03, 63/03, 133/03, 135/03, 2/04, 20/04,
54/04, 63/04, 136/04, 68/05, 72/05, 104/05, 69/06, 109/06, 112/06, 114/06, 91/07, 10/08,
98/09,26. člen, v nadaljevanju ZPIZ), ki pravi o posebnih primerih zavarovanj.
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(1. do 6. točka 6. člena pravilnika). Zdravniško spričevalo o sposobnosti za opravljanje
dela je ustrezno, če je izdano od pooblaščenega zdravnika specialista medicine dela
delodajalca ali tudi drugega specialista medicine dela in je iz njega razvidno, da je
pregledani dijak oz. študent sposoben za opravljanje dela.
Zdravniško spričevalo je veljavno 60 mesecev, če dijak ali študent opravlja dela, kjer ne
preti posebna nevarnost za zdravje oziroma kjer ne obstajajo specifična tveganja pri delu.
V primerih, ko dijak oz. študent opravlja delo na delovnem mestu, kjer je zahtevano tudi
izpolnjevanje nekih posebnih zdravstvenih zahtev in za katerega iz ocene tveganja izhaja,
da je pri zdravniškem pregledu potrebno izvesti tudi druge usmerjene preglede in
preiskave, je veljavnost zdravniškega spričevala opredeljena v izjavi o varnosti z oceno
tveganja konkretnega delodajalca. V tem primeru je veljavnost zdravniškega potrdila
lahko tudi krajša od 60 mesecev (MDDSZ, 2010).
8.4

STANJE V SLOVENIJI

Na svetu ţe dlje obstajajo razne organizacije, ki se ukvarjajo s statistiko delovnih nezgod
in poklicnih bolezni. V Sloveniji za statistične podatke delovnih nezgod skrbi Statistični
urad RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Inštitut za varovanje zdravja
Slovenije, na področju Evropske unije pa organizacije, kot so Evropska agencija za
varnost in zdravje pri delu, Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna organizacija
dela ter Evropski statistični sistem ( Eurostat, 2010).
Tudi glavni cilj Evropske Lizbonske strategije je doseči nepretrgano, trajnostno in
homogeno zmanjšanje nesreč pri delu in poklicnih bolezni v EU, natančneje 25- odstotno
zmanjšanje pogostosti nesreč pri delu in poklicnih bolezni na ravni EU v obdobju 2007 do
2012 (European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities).
Slovenija po zgledu EU uvaja program promocije zdravja na delovnem mestu Čili za delo,
ki bi kot posledica sodelovanja med ministrstvom za zdravje in ministrstvom za
gospodarstvo ter vključevanje širšega kroga podjetij prinesla izboljšanje poslovanja
slovenskih podjetij in ognitev dodatnemu bremenu vse večjega zdravstvenega
primanjkljaja (Basle, 2003, str. 54).
Inšpektorat RS za delo podatke o delovnih nesrečah zbira v skladu z ESAW metodologijo
Eurostata – (European Statistics Accidents at Work) od leta 2004. Glede na analizo
delovnih nesreč med letoma 1998 in 2009, ki so jo pripravili na inšpektoratu in je
prikazana na sliki št. 5, je bilo v zadnjih 4 letih kar velik odstotek nezgod s smrtnim
izidom, vendar trend pada. Največ smrtnih nezgod se je zgodilo v letu 2007 in to kar 28,
najmanj pa v letu 2004.
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Slika 5: Število nezgod, ki so imele za posledico smrt delavca v Sloveniji 2004-2009

Vir: IRSD

Republika Slovenija ţe vrsto let izstopa in opozarja nase po visokih koeficientih t.i.
negativnih kazalnikov zdravja nasploh pa tudi po njihovi visoki vrednosti na področju
zdravja pri delu (MDDSZ, Statistični podatki o nezgodah pri delu, 2008).
Inšpektorat je v letu 2008 obravnaval 27 nesreč s smrtnim izidom, ki so se zgodile
neposredno pri delu. Nezgode pri delu, ki imajo za posledico smrt delavca, so bile v letu
2008 najpogostejše v gradbeništvu, proizvodnji kovinskih izdelkov brez strojev in naprav
ter v dejavnosti obdelave in predelave lesa. Po statističnih podatkih je največji vzrok
nezgode s smrtnim izidom padec na ţrtev ter padec osebe.
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Slika 6: Najpogostejši vzrok smrtnih nezgod 2004-2009

Vir: IRSD

Zgornja slika št. 6 nam kaţe najpogostejše vzroke za nezgodo. Lahko bi rekli. da je
najpogostejši vzrok za nezgodo padec na ţrtev. Na drugem mestu je padec osebe,
kateremu tesno sledi oprema na delovnem mestu. Najmanjkrat pa je vzrok za nezgodo
elektrika, rušenje ali eksplozija.
Tudi na področju smrtnih izidov delovnih nesreč Slovenija še vedno presega večino
razvitih drţav EU in je nad povprečjem EU. Povprečje skandinavskih drţav presega za kar
100 %. Ob tem je potrebno poudariti, da Svetovna zdravstvena organizacija izkazuje
zadnje podatke za večino drţav za leto 2003 pa tudi to, da upošteva drugo metodologijo
prikazovanja nezgod pri delu - upošteva vse nezgode, t.j. neposredno pri delu, na poti na
delo oz. na poti z dela - ter da prikazuje nezgode na število prebivalcev. (Ministrstvo za
delo, druţino in socialne zadeve, Statistični podatki o nezgodah pri delu, 2007).
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Slika 7: Nezgode pri delu, ki so imele za posledico smrt delavca, na 100.000
prebivalcev (Norveška, Švedska, EU in Slovenija)

Vir: Svetovna zdravstvena organizacija
Tabela 1: število in vrsta ukrepov inšpektorjev na področju varnosti in zdravja pri delu
2000-2008

Leto

Odločbe
po ZUP

Odločbe o Ovadbe Prijave
prekršku
sodniku
prekrške

2000

2.973

/

34

193

2001

3.028

/

29

2002

3.386

/

2003

3.411

2004

Obdolţilni
za predlogi

Mandatne
kazni

Plačilni
nalogi

/

528

/

161

/

465

/

26

197

/

503

/

/

33

254

/

475

/

3.473

/

37

229

/

565

/

2005

3.341

132

25

7

/

/

505

2006

3517

194

40

/

33

/

739

2007

3413

153

19

/

18

/

678

2008

3246

123

13

/

7

/

699

Vir. IRSD, 2009

Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega varstva
delavcev, in sicer glede zagotavljanja preventivnih zdravstvenih pregledov. Inšpektorji so
v zvezi s tem ugotovili, da več kot 8 % nadzorovanih delodajalcev vseh svojih delavcev ni
v določenih periodičnih rokih napotilo na preventivne zdravstvene preglede. Po številu
ugotovljenih kršitev sledijo kršitve v zvezi z usposabljanjem delavcev za varno delo. V
skoraj 8 % primerov delodajalci ne zagotavljajo ustreznega teoretičnega in praktičnega
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usposabljanja svojih delavcev za varno delo, pregledov in preizkusov delovne opreme,
pregledov in meritev električnih in strelovodnih inštalacij, vsebina Izjave o varnosti z
oceno tveganja, obveščanje delavcev o varnem delu itd. Vzpodbudna je ugotovitev, da
nekatere zahteve v zvezi z zagotavljanjem varnega dela niso več tako pogosto kršene, kot
se je to dogajalo v preteklih letih. To velja predvsem za ustreznost izvajanja postopkov
ocenjevanja tveganj, kjer je število kršitev padlo z dobrih 7 % v letu 2007 na slaba 2 %.
Tudi število neustreznosti glede vsebine Izjave o varnosti z oceno tveganja se je
zmanjšalo z dobrih 5 % na 4,3 %. Tako se je tudi število kršitev v zvezi z obveščanjem
Inšpektorata RS za delo o nezgodah pri delu v letu 2008 pomembno zmanjšalo in se v
zvezi s tem ugotavlja le 0,4 % deleţ glede na vse ugotovljene kršitve. V preteklem letu je
bilo takšnih kršitev 2,7.
8.5

STANJE MLADIH DELAVCEV

Mladi delavci so posebna skupina delavcev, ki so zelo ranljivi. Kot novincu na delovnem
mestu manjka izkušenj, povezanih s delom, manjka mu ozaveščenosti o tveganjih za
varnost in zdravje ter znanja o tem.
Po številu smrtnih poškodb na 100 000 zaposlenih je opazna večja verjetnost poškodb
zlasti pri mladih delavcih, poškodbe spet narastejo pri starejših delavcih. Iz tega se da
sklepati, da so mladi delavci poleg starejših delavcev zelo ranljiva skupina delavcev, zato
je potrebno nameniti še več skrbi za njihovo varnost in zdravje pri delu.
Po sliki št. 8 se da sklepati, da je bil v letu 2008 najvišji odstotek smrtnih nezgod med
mladimi delavci, v letu 2009 pa je nekoliko upadel. Še vedno pa je glede na druga
starostna obdobja zelo visok.
Slika 8: Število smrtnih nezgod po starostnih skupinah 2006-2009

Vir: IRSD, 2010

Spodnja slika, ki kaţe raziskavo za leto 2007, in jo je izpeljal Inšpektorat RS za delo,
prikazuje, da je največ delovnih nezgod pri mladih delavcih, v starosti od 15 do 19 let.
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Slika 9: Teţje poškodovani delavci na 1000 prebivalcev po starostnih skupinah 2007

Vir: IRSD
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9 ZAKLJUČEK
Varnost in zdravje pri delu je preventivno varovanje varnosti in zdravja zaposlenega, je
skupek znanj, postopkov in ukrepov. Varnost in zdravje pri delu sta enakovredna in
nedeljiva pojma, saj v delovnem okolju predstavljata nujnost za uspeh v podjetju,
nezgode pri delu pa resen problem. Druţba skuša to področje urejati s preventivnimi
normativnimi ukrepi, ki zagotavljajo minimalne standarde varnosti in zdravja v podjetju.
Podjetje pa, poleg upoštevanja teh minimalnih standardov, lahko tudi samo z različnimi
prijemi, s podjetniško politiko ter z uvajanjem različnih programov vpliva na varnost in
zdravje pri delu. Mislim, da se odgovoren delodajalec zaveda, kako pomembno je imeti
dobro, zdravo in visoko motiviranega delavca, ki dela v varnem ter zdravem in
vzpodbudnem delovnem okolju, saj je edino takšno podjetje lahko ugledno ter uspešno.
Zdrav delavec na urejenem delovnem mestu je najbolj produktiven delavec. Zato je v
času neusmiljene konkurence neizogibno potrebno vlagati v varnost in zdravje pri delu,
saj je le-to pogosto eden od ekonomskih parametrov uspešnosti podjetja (Vran, 2002, str.
629). Skrb za zdravje in varnost zaposlenih je po eni strani koristna zaradi zmanjšanja
bolniške odsotnosti, kar pomeni manj bolniških nadomestil za delodajalca, prav tako pa
vpliva na zmanjševanje nezgod pri delu in s tem manj odškodnin, po drugi strani pa
mislim, da je zdrav delavec bolj zadovoljen, ima več delovne energije, kar pomeni večjo
delovno produktivnost in pozitivno vpliva na uspešnost, učinkovitost in konkurenčnost
podjetja.
Na podlagi teoretičnih konceptov, deskriptivne analize stanja ter lastnega opazovanja
lahko zaključim, da sta varnost in zdravje enakovredna in med seboj povezana pojma, ki
predstavljata nujnost za uspeh podjetja, poškodbe pri delu pa resen problem tako za
podjetje kot druţbo.
Druţba skuša to področje regulirati s preventivnimi ukrepi in zakonskimi določili, ki po
mojem mnenju zagotavljajo minimalno raven varnosti in zdravja v podjetjih
Za nadzor nad izvajanjem teh minimalnih ukrepov je zadolţena Inšpekcija za delo. Ker gre
tehnologija in celoten napredek z veliko hitrostjo naprej, s tem prihajajo tudi nove
nevarnosti, katere je dobro takoj oziroma čim prej predvideti. Vedeti moramo, da čisto
vseh nevarnosti ne moremo preprečiti. Vedno je prisoten tudi človeški faktor, kot sta na
primer nepazljivost ali malomarnost delavca. Brez teh ukrepov in predpisov za
zagotavljanje varnosti bi bilo teh nezgod še več. Pomembno je tudi izobraţevanje
delavcev, saj se delavec, ki je informiran o dejavnikih tveganja ter o svojem delovnem
mestu, teţje poškoduje, ker se zaveda nevarnosti, ki povzročijo poškodbo oz. nezgodo na
delovnem mestu.
Iz statističnih podatkov inšpektorata RS za delo sem prikazala stanje na področju varnosti
in zdravja pri delu. Zanimal me je trend poškodb glede na vzrok, starost zaposlenih ter
število nezgod in najpogostejše poškodbe. Ugotovila sem, da je v Republiki Sloveniji še
vedno največ poškodb med mladimi delavci, da so najpogostejši vzroki za smrtne nezgode
padec na ţrtve in da je RS glede na ostale drţave članice EU zelo visoko nad povprečjem.
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Poloţaj mladih ni obetaven, saj večina delodajalcev izkorišča mladega delavca iz zgoraj
navedenih razlogov, nekateri pa se jih izogibajo, češ da nimajo dovolj izkušenj. Tako
pridemo do začaranega kroga visoke stopnje brezposelnosti med mladimi ter visoko
stopnjo nezgod.
Podjetjem in drţavi bi svetovala, naj tehnični urejenosti delovnih mest in zagotavljanju
varnosti in zdravja delovnega okolja v prihodnosti posveča še več pozornosti ter skuša na
tem področju izboljšati poloţaj mladih delavcev.
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PRILOGE:
Priloga 1: Obrazec R-8
A) PODATKI O DELODAJALCU

Izpolni delodajalec

NAZIV DELODAJALCA:
01.

NASLOV DELODAJALCA (ULICA, HIŠNA ŠT., POŠTNA KODA IN KRAJ):
02.

03. MATIČNA ŠTEVILKA DELODAJALCA:
04. ŠIFRA (KLASIFIKACIJA) DEJAVNOSTI DELODAJALCA:

05.

REGISTRSKA
DELODAJALCA:



ŠTEVILKA

06. ŠTEVILO ZAPOSLENIH: (glej šifrant 6 v navodilih)
B) PODATKI O POŠKODOVANCU
07. IME IN PRIIMEK:
08. SPOL: 1 - moški, 2 - ţenski, 9 - ni podatka
DRŢAVLJANSTVO: 0 - neznano, 1 - slovensko,
2
–
neslovensko
iz
EU
09. ……………………………….………………………………..………..)

(Vpiši:

3 – neslovensko izven
……………………………….……………………………………..)

(Vpiši:

EU

Če nimamo
EMŠO
DATUM

10. EMŠO:
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rojstva:
11. ZAPOSLITVENI STATUS: (glej šifrant 11 v navodilih)

12.

VRSTA ZAPOSLITVE: 0 - ni podatka, 1 - nedoločen čas, 2 določen čas, 9 - drugo

12a.

DELOVNI ČAS:
0 - ni podatka,
skrajšani delovni čas, 9 - drugo

1 - poln delovni čas,

2 -

13. POKLIC, KI GA OPRAVLJA: (glej šifrant 13 v navodilih)
14. KOLIKO UR JE DELAL TA DAN PRED NEZGODO:
C) PODATKI O NEZGODI

15.

DATUM
LETO):

PRIJAVE

(DAN,

MESEC,

16.

DATUM
LETO):

NEZGODE

(DAN,

MESEC,

17.

URA NEZGODE: vpišite uro od 00 do 23 brez minut, 99 - čas
neznan

KJE SE JE NEZGODA PRIPETILA: 0 - ni podatka, 1 - na običajnem
delovnem mestu, 2 - začasno delovno mesto v isti enoti, 3 18.
sluţbena pot ali delovno mesto v drugi enoti, 4 - pot na delo, 5 pot z dela, 9 - drugo

19.

VRSTA POŠKODBE:
smrtna

1 - laţja,

2 - hujša,

3 - kolektivna,

KRAJ NEZGODE (ULICA, HIŠNA ŠT., POŠTNA KODA IN KRAJ):
20.

21. NARAVA POŠKODBE: (glej šifrant 21 v navodilih)
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4 -

22. POŠKODOVANI DEL TELESA: (glej šifrant 22 v navodilih)
23. DELOVNO OKOLJE: (glej šifrant 23 v navodilih)
24. DELOVNI PROCES: (glej šifrant 24 v navodilih)

25.

SPECIFIČNA AKTIVNOST V ČASU NEZGODE: (glej šifrant 25 v
navodilih)

26. VZROK NEZGODE: (glej šifrant 26 v navodilih)
27. NAČIN POŠKODBE: (glej šifrant 27 v navodilih)
28. MATERIALNI POVZROČITELJ: (glej šifrant 28 v navodilih)



KRATEK OPIS NEZGODE:

29.

30.

ALI JE BILA NUDENA PRVA POMOČ:
podatka

31.

PRIČAKOVANI BOLNIŠKI STALEŢ:
dni in več

1 - da,

2 - ne,

1 - do vključno 3 dni,
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3 - ni

2 - 4

INTERNO RAZISKAVO JE OZIROMA JO BO OPRAVIL:
32.

D) PODATKI O PRIJAVITELJU
33. IME IN PRIIMEK:

TELEFON:

34. DELOVNO MESTO:
PODPIS ODGOVORNE OSEBE DELODAJALCA:

Obr. Prijava nezgode pri delu, IRSD, verzija 02
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Ţig:

Priloga 2: Vloga za izdajo dovoljenja mlajšim od 15 let
VLOGA ZA IZDAJO
DOVOLJENJA ZA DELO OTROKA, MLAJŠEGA
OD 15 LET
Podpisani vlagatelj _________________________________________________, prosim
za izdajo Dovoljenja za delo otroka, mlajšega od 15 let (Zakon o delovnih razmerjih,
Uradni list RS, št. 42/02 in Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let).
I. Podatki o vlagatelju – zakonitem zastopniku
1. Naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča (kraj, ulica, hišna številka)
____________
_________________________________________________________________________
2.
EMŠO
oziroma
v
primeru
tujca
rojstni
datum
____________________________________
3.
Razmerje
do
otroka
________________________________________________________
II. Podatki o otroku
1.
Ime
in
priimek
_____________________________________________________________
2. Naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, če ni enak kot vlagateljev (kraj, ulica,
hišna
številka)
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
3.
Rojstni
datum
in
spol
_______________________________________________________
III. Podatki o delodajalcu
1.Ime
in
priimek,
naziv
pravne
osebe_____________________________________________
_________________________________________________________________________
__
2. Naslov sedeţa ter v kolikor bo otrok delo opravljal v podruţnici - naslov podruţnice
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
3.
Matična
številka
za
sedeţ
in
morebitno
podruţnico________________________________
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
4.
Dejavnost,
katero
delodajalec
dejansko
opravlja
_________________________________
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_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
IV. Podatki o osebi, ki bo pri delodajalcu odgovorna za otroka med delovnim časom
1.
Ime
in
priimek
_____________________________________________________________
4. Delovno mesto oziroma pooblastila in odgovornosti, ki jih ima ta oseba v delovnem
procesu
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
V. Podatek o tem, ali bo otrok opravljal delo po (ustrezno obkroţi)
��2. odstavku 214. člena Zakona o delovnih razmerjih (sodelovanje proti plačilu pri
snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja
kulturne, umetniške, športne in oglaševalske aktivnosti) ali po
��3. odstavku 214. člena Zakona o delovnih razmerjih (opravljanje laţjih del najdalj 30
dni v posameznem koledarskem letu v času šolskih počitnic v drugih dejavnostih, na
način, v obsegu in pod pogojem, da dela, ki jih bo opravljal, ne ogroţajo njegovo
varnost, zdravje, moralo, izobraţevanje in razvoj)
VI. Podatek o vrsti dela, ki ga bo otrok opravljal _________________________________
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
VII. Natančen opis dela, ki ga bo otrok opravljal _________________________________
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
VIII. Podatki o času in kraju, kjer se bo delo dejansko opravljalo
1.
Datum
začetka
opravljanja
dela
_______________________________________________
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2.
Datum
zaključka
opravljanja
dela
______________________________________________
3.
Obdobje
opravljanja
dela
tekom
dneva
__________________________________________
4.
Lokacija
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
IX. Podatki o tem, koliko časa bo otrok opravljal delo
1.
Število
ur
na
dan
___________________________________________________________
2.
Število
dni
________________________________________________________________
3.
Število
ur
skupaj
___________________________________________________________
X. Izjavljam, da sem otrokov zakoniti zastopnik.
XI. Izjavljam, da sem seznanjen o moţnih tveganjih ter o vseh ukrepih za otrokovo
varnost in zdravje in ocenjujem, da dela, ki jih bo otrok opravljal ne ogroţajo njegovo
varnost, zdravje, moralo, izobraţevanje in razvoj.
XII. Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in točni.
Priloge:
1. Notarsko overjen prepis kopije pogodbe, na podlagi katere bo otrok opravljal delo
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________
4.
_________________________________________________________________________
Kraj in datum: Podpis vlagatelja:
V skladu z zakonom o upravnih taksah (Ur. l. RS. št. 8/2000, z nadaljnjimi spremembami)
se
upravna taksa za to vlogo obračuna po tarifni številki 1 (v vrednosti 50 točk), za odločbo
pa
po tarifni številki 3 (v vrednosti 200 točk).
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