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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

S tem 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.  
 
S tem zakonom se vsebinsko prenaša v pravni red Republike Slovenije relevantne 
evropske direktive.  
 
Ta zakon določa tudi organe, pristojne za varnost in zdravje pri delu.  
 
Podzakonske predpise s področja varnosti in zdravja pri delu izdaja po posvetovanju 
s socialnimi partnerji v Ekonomsko-socialnem svetu minister, pristojen za delo, in 
minister, na čigar pristojnost se podzakonski predpis nanaša. 
 
Delodajalec zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu s tem zakonom, drugimi 
predpisi in smernicami. 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
Določbe tega zakona se uporabljajo v vseh dejavnostih za vse osebe, ki so navzoče v 
delovnem procesu. 
  
IZJEME: vojaške dejavnosti, policijsko dela, zaščita, reševanje,  rudarstvo, kjer so 
posamezna vprašanja varnosti in zdravja pri delu urejena s posebnimi predpisi. 

VELJAVNOST ZAKONA 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 
 
Delavec je oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, 
ter 
 
Tudi oseba, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali 
oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja. 
  
Delodajalec je vsaka pravna ali fizična oseba in drug subjekt, kakršen je državni 
organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno 
predstavništvo, ki zaposluje delavca ( tudi uporabnik ) 

POMEN IZRAZOV 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 
Nezgoda pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem 
mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki 
povzroči poškodbo delavca.  
  
Nevarni pojav je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala premoženjska škoda, 
je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje delavca oziroma bi lahko prišlo do 
nezgode delavca zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo. 
  
Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu je predstavnik delavcev, ki ima 
položaj in vlogo sveta delavcev. 
  
Preventivni ukrep je vsak ukrep delodajalca ali delavca, ki je namenjen 
zmanjševanju ali obvladovanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. 
 

POMEN IZRAZOV 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

Delovni proces je organiziran in voden proces, ki poteka pri opravljanju dela in je 
pod neposrednim ali posrednim nadzorom delodajalca. 
  
Sredstvo za delo je objekt namenjen za delovne in pomožne prostore, delovna 
oprema, sredstvo in oprema za osebno varnost pri delu ter snovi in pripravki. 
  
Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, 
ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja 
delavcev.  
  
Strokovni delavec je oseba, ki mu delodajalec poveri opravljanje strokovnih nalog 
varnosti pri delu.  
 

POMEN IZRAZOV 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 
  
Zunanja strokovna služba je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
ima dovoljenje ministra, pristojnega za delo, za opravljanje strokovnih nalog in 
kateri delodajalec poveri  opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog varnosti 
pri delu. 
  
Izvajalec medicine dela je izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki opravlja dejavnost 
medicine dela, prometa in športa in mu delodajalec poveri izvajanje zdravstvenih 
ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu.  
 

POMEN IZRAZOV 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 
Državni zbor Republike Slovenije sprejme nacionalni program varnosti in 

zdravja pri delu (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program). 

 

Predlog nacionalnega programa pripravi Vlada Republike Slovenije po 
posvetovanju s strokovno javnostjo in socialnimi partnerji.  

NACIONALNI PROGRAM 
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II. TEMELJNA NAČELA 

 

Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen 
mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter 
drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, 
odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in 
usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi 
materialnimi sredstvi. 

 

Delodajalec mora posebno skrb je potrebno nameniti mladim, nosečim delavkam, 
in starejšim delavcem ter delavcem z zmanjšano delovno zmožnostjo. 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA DELAVCEV PRI DELU 
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II. TEMELJNA NAČELA 

 
Delodajalec mora izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in 

proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven 
varnosti in zdravja pri delu. 

 

 

Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.  

 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

 
Delodajalec mora pri načrtovanju delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih 

in tehnoloških postopkov, uporabe delovne in osebne varovalne opreme in 
uporabe nevarnih kemičnih 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. 

  
Delodajalec mora pri načrtovanju dela upoštevati duševne in telesne zmožnosti 

delavcev ter zmanjševati tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko 
vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu.  

NAČRTOVANJE TER VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
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II. TEMELJNA NAČELA 

 

Delodajalec izvaja ukrepe iz 5. člena tega zakona tako, da upošteva naslednja 
temeljna načela:  
- izogibanje nevarnostim; 
- ocenjevanje tveganj; 
- obvladovanje nevarnosti pri viru; 
- prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in 
delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, - izbiro  
delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti 
pa tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale 
zdravju škodljive okoliščine (humanizacija dela); 
- prilagajanje tehničnemu napredku; 
- nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim; 
- razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo  dela, 
delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja; 
- dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi; 
- dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem. 

TEMELJNA NAČELA PRI IZVAJANJU UKREPOV 
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II. TEMELJNA NAČELA 

 

 Vse dolžnosti delodajalca po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi 
podlagi, so hkrati pravice delavca v zvezi z zagotavljanjem njegove varnosti in 
zdravja pri delu. 

 

 

 

Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje 
pri delu. 

 

DOLŽNOSTI DELODAJALCEV IN PRAVICE DELAVCEV 

PRAVICA DO VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

 
Če delodajalec prenese strokovne naloge ga to ne odvezuje odgovornosti na tem 

področju.  

ODGOVORNOST DELODAJALCA 
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II. TEMELJNA NAČELA 

 

Delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki se morajo o vprašanjih varnosti 
in zdravja pri delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati v 
skladu s tem zakonom in predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju. 
 
 
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih 
obveznosti, 

MEDSEBOJNO OBVEŠČANJE IN SKUPNO POSVETOVANJE 

FINANČNE OBVEZNOSTI DELODAJALCA 
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II. TEMELJNA NAČELA 

 

Socialni partnerji v Ekonomsko - socialnem svetu, zavarovalnice in zavodi s področja 
zdravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
sodelujejo pri načrtovanju skupnih dejavnosti za dosego višje ravni varnosti in 
zdravja pri delu ter za splošen razvoj varnostne kulture. Navedene 
zavarovalnice in zavodi zagotavljajo sredstva, ki so za ta namen potrebna. 

Obveznost delodajalca iz zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni je odvisna od ravni varnosti in zdravja pri delu. 

NAČRTOVANJE SKUPNIH AKTIVNOSTI 

Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu sta sestavni del 
programov izobraževanja na univerzah in šolah vseh vrst in stopenj.  
  
Usposabljanje za varno in zdravo delo je sestavni del uvajanja v delo. 
 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
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III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 

Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi 
lahko bili izpostavljeni pri delu, po postopku, ki obsega zlasti:  
- identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti; 
ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim; 
- oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, 
poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic; 
- odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo; 
- odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja. 
  
Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat: 
ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni; 
- ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo; 
- ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja. 
 

OCENJEVANJE TVEGANJA IN IZJAVA O VARNOSTI 
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III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 

Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu 
izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki glede na vrsto 
in obseg dejavnosti vsebuje zlasti: 
načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov;  
načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti; 
opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev 
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 
  
V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene 
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali 
za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca 
medicine dela.  
  
V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o 
posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki. 
 

OCENJEVANJE TVEGANJA IN IZJAVA O VARNOSTI 
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III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 

 
Delodajalec mora izjavo o varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način in jo 
v delu, ki se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni in 
dopolni, prav tako pa tudi novo zaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem 
mestu ob začetku dela.  
  
Delodajalec mora delavcu na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v veljavno izjavo 
o varnosti z oceno tveganja. 
 

OBJAVA, POSREDOVANJE IN VPOGLED V IZJAVO O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA 
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III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 

 Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti 
z oceno tveganja zlasti tako, da:  
- poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu, izvajanje 
zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu medicine dela; 
- obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih 
za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter - izdaja navodila za 
varno delo; 
- usposablja delavce za varno in zdravo delo; 
- zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva za 
delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja 
pri delu; 
- z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne delovne 
razmere; 
- z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo -skladnost s 
predpisi o varnosti in zdravju pri delu; 
- zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme. 

OBVEZNOSTI DELODAJALCA 
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