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ŠTIRJE NOVI PRAVILNIKI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 
DELU 

 
V Uradnem listu RS, številka 109/2011 so objavljeni štirje novi pravilniki s 
področja varnosti in zdravja pri delu in sicer: 

 Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri 
delu 

 
Pravilnik določa program strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu za 
strokovne delavce in delodajalce, ki sami prevzamejo opravljanje strokovnih 

nalog varnosti pri delu, postopek prijave k strokovnemu izpitu, sestavo in 
oblikovanje izpitnih komisij, postopek opravljanja strokovnega izpita, 

izdajanje potrdil o strokovnem izpitu, stroške strokovnega izpita in izpitne 
komisije, vodenje evidence o strokovnih izpitih ter druga vprašanja v zvezi z 
opravljanjem strokovnega izpita. 

 
 Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju 

varnosti pri delu 
 
Pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati domače ali tuje pravne 

osebe iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in 
Švicarske konfederacije ali samostojni podjetniki posamezniki za pridobitev ali 

obnovitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu ter 
postopkovne pogoje za pridobitev, obnovitev ali odvzem dovoljenja, 
imenovanje komisij in vodenje vpisnika. 
 

 Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za 

varnost pri delu 
 
Pravilnik ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec pri 

delodajalcu, ki opravlja strokovne naloge varnosti pri delu. 
Strokovni delavec mora biti usposobljen za opravljanje strokovnih nalog 

varnosti pri delu in se mora v skladu z akti delodajalca stalno strokovno 
usposabljati in izpopolnjevati. 

Usposobljenost za opravljanje strokovnih nalog se presoja glede na vrsto 
dejavnosti, ki jo opravlja delodajalec ter vrste in stopnje tveganj za nastanek 
nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom ter glede na 

število zaposlenih delavcev pri delodajalcu. 
 

 Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na 
področju varnosti in zdravja pri delu 
 

Pravilnik ureja način po katerem se strokovnim delavcem, ki opravljajo naloge 
varnosti pri delu, omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, 

kakor tudi prilagojeno usposabljanje delodajalcev, ki sami prevzamejo 
strokovne naloge. 



 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Institucionalna in 
administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega 

in socialnega dialoga. 

 

Pravilnik ureja tudi vrste programov izpopolnjevanja in usposabljanja, 

potrditev in točkovanje programov ter izdajo potrdil o izpopolnjevanju in 
usposabljanju iz prejšnjega odstavka tega člena. 

 
Vsi štirje pravilniki stopijo v veljavo 14. januarja 2012. 
Z dnem njihove uveljavitve prenehajo veljati: 

 Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (UL 
RS, št. 35/04), 

 Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih 
nalog varnosti pri delu (UL RS, št. 42/03, 35/11), 

 Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih 

delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu (UL RS, št. 112/06). 
 

Pravilniki so sprejeti na podlagi novega Zakona o varnosti in zdravju pri 
delu (ZVZD-1), ki je začel veljati 3. 12. 2011. 

 
 


