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V JAVNI RAZPRAVI JE NOVELA ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI 
DELU 

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 9. julija 2010 dalo v javno 

razpravo novelo Zakona o varnosti in zdravju pri delu.  

Besedilo novele zakona je objavljeno na spletni strani ministrstva:  

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/ 

JAVNA RAZPRAVA poteka DO 9. septembra 2010. 

 

Ključni poudarki novele zakona: 

• Z zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z 
varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu.  

 
• Definicije: 

o Delavec: 
� oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo, na podlagi pogodbe o 

zaposlitvi, 
� oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo 

za delodajalca, ali opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali 
drugo dejavnost in oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi 
usposabljanja. 

o Delodajalec: 
� vsaka pravna ali fizična oseba ter drug subjekt, kot je 

državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter 
diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki na podlagi pogodbe 
o zaposlitvi zaposluje delavca,  

� oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi nudi delo 
delavcu, razen oseb, ki nudijo delo delavcem v gospodinjstvu, 

� kmet ali fizična oseba, ki s člani svojih gospodarstev oziroma z 
družinskimi člani opravlja kmetijsko, pridobitno ali drugo 
dejavnost.  

� uporabnik, h kateremu so v skladu s predpisi, ki urejajo 
delovna razmerja, napoteni delavci s strani delodajalca, ki 
opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu 
uporabniku.  
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• Nove so določbe o tako imenovanem predhodnem varstvu na podlagi 
katerih je delodajalec je dolžan že pri: 

o načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in 
tehnoloških postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme in 
uporabe nevarnih snovi zagotoviti, da so bili upoštevani vsi vplivi na 
varno in zdravo delo delavcev ter da so okolje, postopki,  prostori, 
oprema in snovi primerni in v skladu z namenom uporabe, 

o načrtovanju dela dolžan upoštevati duševne in telesne zmožnosti 
delavcev in preprečevati in zmanjševati tveganja zaradi delovnih 
obremenitev, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu.  

Na podlagi novele zakona bo smel delodajalec dati v uporabo objekt  le, 
če bo pridobil dokumentacijo v zvezi z nadaljnjim delom skladno s predpisi 
o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih. 
Delodajalec bo smel dati v uporabo delovno opremo ter ostala 
sredstva za delo delavcem le, če bo pridobil:  
o potrebno dokumentacijo, ki zagotavlja njihovo skladnost z bistvenimi 

zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami za sredstva za delo; 
o potrebno dokumentacijo po predpisih o varnosti in zdravju pri uporabi 

sredstev za delo. 
 

• Izjava o varnosti z oceno tveganja 
o Novela zakona ne predvideva več podzakonskega akta, ki bi 

opredeljeval vsebino in način izdelave tega pisnega dokumenta, pač pa 
zakon opredeljuje le najpotrebnejše elemente, ki jih mora delodajalec 
upoštevati glede na velikost podjetja in na vrsto dejavnosti, s katero se 
ukvarja. Novost je tudi določba, ki delodajalcu nalaga obveznost javne 
objave tega dokumenta ob vsaki spremembi in obveznost omogočiti 
delavcu vpogled, če ta to zahteva. 

 

• Pomembna novost so obvezni ukrepi delodajalca na delovnih mestih, 
kjer je večja nevarnost za nasilje tretjih oseb – npr. BLAGAJNIŠKA 
DELOVNA MESTA, recepcije !!! 

o Besedilo predloga 24. člena novele zakona določa, da mora 
delodajalec: 

� na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje s 
strani tretjih oseb, poskrbeti za tako ureditev delovnega mesta in 
opremo, ki tveganje za nasilje zmanjša oziroma omeji in ki 
omogoča dostop pomoči na ogroženo delovno mesto;  

� načrtovati postopke v primeru nasilja na delovnem mestu ter 
seznaniti z njimi delavce, ki na takih delovnih mestih delajo.  
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• Dolžnosti SAMOZAPOSLENIH delavcev (novo V. poglavje) 
o Samozaposleni delavec je delavec, ki opravlja poklicno, kmetijsko ali 

drugo dejavnost, pa ne zaposluje drugih delavcev in v delovni 
proces ne vključuje  drugih oseb. 

o Samozaposleni delavec je odgovoren za svojo varnost in zdravje 
ter za varnost  in zdravje drugih oseb, na katere njegova dejanja 
in opustitve vplivajo. 

o Obveznosti samozaposlenega delavca: 
� pisno oceniti tveganje in po potrebi določiti ukrepe za 

zagotovitev varnosti in zdravja pri delu; 
� uporabljati sredstva za delo in osebno varovalno opremo, ki 

ustreza tveganjem pri delu in predpisanim varnostnim in 
zdravstvenim zahtevam; 

� vključitev v pisni sporazum in izvajanje skupnih ukrepov za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v primerih kadar 
opravlja dela na deloviščih iz 39. člena predloga zakona; 

� sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom. 
 

Z novelo Zakona o varnosti in zdravju pri delu naj bi se tudi zaostrile kazenske 
sankcije za prekrške, ki jih storijo pravne osebe, posamezniki ali delavci, 

izvedena pa naj bi bila tudi revizija vseh podzakonskih aktov in prenos 

vsebine nekaterih- v neobvezujoče smernice. 

 

 


