
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 

1 mag. Borut Brezovar 



III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 

Delodajalec mora sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim 
navzočim osebam ter ukrepe za sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči. 
 
 
Delodajalec mora v skladu s posebnimi predpisi sprejeti ukrepe za zagotovitev 
varstva pred požarom in evakuacijo. 
 
 
Delodajalec mora na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih 
oseb, poskrbeti za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje 
zmanjša in ki omogoča dostop pomoči na ogroženo delovno mesto. 
 
 
Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje 
primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja 
na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev. 

PRVA POMOČ 

VARSTVO PRED POŽAROM IN EVAKUACIJA 

NASILJE, TRPINČENJE, NADLEGOVANJE, PSIHOSOCIALNO TVEGANJE 

2 mag. Borut Brezovar 

ODGOVORNOST ZA NASILJE TRETJIH OSEB 



III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 

Delodajalec sme dati v uporabo objekt le, če je pridobil dokumentacijo v zvezi z 

nadaljnjim delom skladno s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 

začasnih in premičnih gradbiščih ter pisno ocenil tveganja, katerim bi delavci lahko 

bili izpostavljeni pri delu. Delodajalec sme dati v uporabo delovno opremo in druga  

sredstva za delo delavcem le, če je pridobil:  

-potrebno dokumentacijo, ki zagotavlja njihovo skladnost z bistvenimi 

zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami za sredstva za delo; 

-potrebno dokumentacijo po predpisih o varnosti in zdravju pri uporabi sredstev za 

delo. 

 

 

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

opremljene z varnostnim listom, in če so zagotovljeni vsi varnostni ukrepi, ki 

izhajajo iz varnostnega lista. 

 

Delodajalec mora, kadar je to potrebno, zagotoviti prevod varnostnega lista iz 

prejšnjega odstavka v jezik, ki ga delavec razume.    

PREDHODNO VARSTVO 

UPORABA NEVARNIH SNOVI 
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III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 

Delodajalec mora takoj obvestiti vse delavce, ki so ali bi lahko bili izpostavljeni resni 

in neposredni nevarnosti, o vrsti tveganja in o varnostnih ukrepih.  

 

 

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti 

pri delu med svojimi delavci določiti enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri 

delu. 

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec, določi minister pristojen za 

delo in so odvisni od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za 

nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev. 

Delodajalec določi vrsto strokovne izobrazbe ter število strokovnih delavcev iz 

prejšnjega odstavka glede na: 

-organizacijo, naravo in obsežnost delovnega procesa;  

-število delavcev, ki sodelujejo v za varnost in zdravje tveganem delovnem procesu;  

-število delovnih izmen;  

-število krajevno ločenih delovnih enot.  

Strokovni delavec je za opravljanje strokovnih nalog neposredno odgovoren 

delodajalcu.  

RESNA, NEPOSREDNA IN NEIZOGIBNA NEVARNOST 

STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST PRI DELU 
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III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 

Delodajalec lahko opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in 

zagotavljanja varnosti pri delu poveri zunanjim strokovnim službam, ki imajo 

dovoljenje za delo po tem zakonu, kadar teh nalog  ne more zagotoviti s svojimi 

strokovnimi delavci. 

 

 

-svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo; 

-svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja; 

-usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj; 

-izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti; 

-opravlja obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju; 

-opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;  

-opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;  

-izdeluje navodila za varno in zdravo delo;  

-spremlja stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje in pripravlja --

poročila za delodajalca s predlogi ukrepov; 

-pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo; 

-sodeluje z izvajalcem medicine dela. 

NALOGE STROKOVNEGA DELAVCA 

STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST PRI DELU 
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III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 

Delodajalec lahko, če je usposobljen, sam pri sebi prevzame vodenje in 

zagotavljanje varnosti pri delu.  

 

 

Minister, pristojen za delo, predpiše pogoje, način in program za opravljanje 

strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu.  

 

 

 

Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo 

zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.  

Minister, pristojen za zdravje, izda smernice  

STROKOVNI IZPIT 

NAČRTOVANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
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III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 
Delodajalec mora zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem 

pri delu izvaja izvajalec medicine dela. 

-sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti; 

-izvaja zdravstvene preglede delavcev; 

-seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim 

-okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti; 

-spremlja in analizira  stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, 

povezanimi z delom, ter odkriva vzroke; 

-pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega 

stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih 

okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne 

invalidnosti. Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa 

z namenom dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu; 

-sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega 

ustreznega dela; 

-sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri 

usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve 

pomoči.   

IZVAJALEC MEDICINE DELA 
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III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 

- sodeluje z osebnim zdravnikom delavca 

 

Izvajalec medicine dela lahko po predhodni pisni privolitvi delavca od osebnega 

zdravnika delavca pridobi podatke o zdravstvenem stanju delavca  

 

 

 

 Izvajalec medicine dela je pravna ali fizična oseba, ki ima dovoljenje ministrstva, 

pristojnega za zdravje. 

 

Minister, pristojen za zdravje, določi kadrovske, prostorske in druge pogoje, ki jih 

mora izpolnjevati izvajalec medicine dela. 

 

Ministrstvo, pristojno za zdravje, vodi seznam izvajalcev medicine dela, ki ga objavlja 

na svoji spletni strani. 

IZVAJALEC MEDICINE DELA 

POGOJI ZA IZVAJANJE MEDICINE DELA 
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Delodajalec mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem 

za varnost in zdravje pri delu.  

 

Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, v 

podzakonskem aktu predpiše vrste, način, obseg in roke opravljanja zdravstvenih 

pregledov 

 

 

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

pisna obvestila in navodila. V izjemnih primerih, kadar jim grozi neposredna 

nevarnost za življenje in zdravje, so obvestila in navodila lahko tudi ustna.  

 

Delodajalec mora zagotoviti, da imajo na mesto, na katerem preti neposredna in 

neizogibna nevarnost, dostop le delavci, ki so za delo na takem mestu dobili 

njegova posebna navodila.  

 

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI 

OBVEŠČANJE IN SEZNANJANJE DELAVCEV 

9 mag. Borut Brezovar 
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Delodajalec, pri katerem na podlagi pogodbe opravljajo delo delavci drugega 

delodajalca, mora poskrbeti, da ti prejmejo vse informacije o tveganjih za 

varnost in zdravje pri delu. 

 

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

in za nevarnost ter z navodili za varno delo v skladu s posebnimi predpisi.  

 

 

 

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi 

delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove 

tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, 

ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.  

 

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po 

programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora 

spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.  

 

OBVEŠČANJE IN SEZNANJANJE DELAVCEV 

USPOSABLJANJE DELAVCEV 
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III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA 

 
Usposobljenost za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu.  

 

Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične 

usposobljenosti ( najmanj na dve leti ).  

 

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in 

zanje brezplačno.  

 

 

Na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in 

samozaposlenih delavcev, morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe 

za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 

 

Vsak delodajalec mora v sporazumu, iz prejšnjega odstavka določiti delavca za 

zagotovitev varnosti svojih delavcev.  

 

Delodajalci morajo sporazumno določiti delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje 

ukrepov, določenih s pisnim sporazumom.  

  

 

PISNI SPORAZUM NA SKUPNIH DELOVIŠČIH 

USPOSABLJANJE DELAVCEV 
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Delodajalec mora pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje 

nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni, o teh delih obvestiti inšpekcijo dela. 

 

 

 

Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim 

izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več 

kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno 

bolezen.   

 

 

 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo vodi evidenco prijav in je njen 

upravljavec.  

 

OBVESTILO INŠPEKCIJI 

PRIJAVE INŠPEKCIJI 

UPRAVLJAVEC EVIDENC 
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Delodajalec mora delavcem omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi o vseh 

vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela, v skladu s tem 

zakonom in drugimi predpisi.  

 

Pravico iz prejšnjega odstavka tega člena uresničujejo delavci neposredno, s svojimi 

predstavniki v svetu delavcev, v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje 

delavcev pri upravljanju ali z delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri 

delu.  

Za izvolitev delavskega zaupnika iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo 

predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju. 

 

 

Delodajalec se mora z delavci ali njihovimi predstavniki posvetovati o oceni 

tveganja, pa tudi o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri 

delu, o izbiri strokovnega delavca ,izvajalca medicine dela, delavcev za prvo 

pomoč, in delavcev oziroma pooblaščenih oseb po posebnih predpisih za 

varstvo pred požarom in evakuacijo, ter o obveščanju delavcev in 

organizaciji  usposabljanja.  

 

DOLŽNOST POSVETOVANJA 

SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU 
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Delodajalec mora predstavnikom delavcev in sindikatom, ki so organizirani pri 

njem, posredovati na običajen način izjavo o varnosti z oceno tveganja in 

dokumentacijo o nezgodah pri delu, ki jo delodajalec hrani v skladu s predpisi. 

 

Če pri delodajalcu ni izvoljenih predstavnikov delavcev in ni organiziranih sindikatov, 

mora delodajalec listine iz prejšnjega odstavka javno objaviti na običajen način. 

 

 

 

Svet delavcev ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu lahko od delodajalca 

zahteva sprejetje ustreznih ukrepov ter pripravi predloge za odpravo in 

zmanjšanje tveganj za varnost in zdravje pri delu. Lahko zahtevajo: 

- nadzor pristojne inšpekcije, 

- prisostvovati inšpekcijskemu nadzoru, 

- seznaniti z ugotovitvami, predlogi ali ukrepi, 

 Delodajalec mora zagotavljati ustrezne oblike usposabljanja.  

 

DOLŽNOST POSVETOVANJA 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI SVETA DELAVCEV ALI DELAVSKEGA ZAUPNIKA 

14 mag. Borut Brezovar 
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Delavec ima pravico in dolžnost, da je seznanjen z varnostnimi ukrepi in ukrepi 

zdravstvenega varstva ter usposobljen za njihovo izvajanje.  

 

Delavec ima pravico dajati predloge, pripombe in obvestila  

 

 

 

- pravilno uporabljati delovno opremo in druga sredstva za delo vključno z 

varnostnimi napravami;  

 

- pravilno uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z njenim namenom;  

 

- takoj obvestiti delodajalca o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari  

 

- sodelovati z delodajalcem, dokler se ne vzpostavijo varno delovno okolje in 

delovne razmere ter izvedejo ukrepi inšpekcije za delo.  

 

PRAVICE DELAVCEV 

DOLŽNOSTI DELAVCEV 
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Delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali 

drugih prepovedanih substanc. 

 

Delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične 

sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za 

nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. 

 

Delodajalec ugotavlja stanje iz prvega odstavka tega člena po postopku in na način 

določenima z internim aktom delodajalca. 

  

Delodajalec mora odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa 

delavca, ki je delal ali je bil na delovnem mestu v nasprotju z določili prvega in 

drugega odstavka tega člena. 

 

PREPOVED DELA POD VPLIVOM ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH SUBSTANC 
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Delavec ima pravico odkloniti delo, če ni bil predhodno seznanjen z vsemi 

nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu in sprejetimi varnostnimi ukrepi ter 

usposobljen za varno in zdravo delo ali če delodajalec ni zagotovil predpisanega 

zdravstvenega pregleda.  

 

Delavec ima pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali 

zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni ukrepi, ter zahtevati, da se 

nevarnost odpravi.  

 

Če delodajalec ne odpravi nevarnosti, lahko delavec zahteva posredovanje 

inšpekcije dela ter o tem obvesti svet delavcev ali delavskega zaupnika za 

varnost in zdravje pri delu. 

 

 

 

Delavec ima v primeru resne in neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje 

pravico zapustiti nevarno delovno mesto, delovni proces oziroma delovno okolje.  

PRAVICA ODKLONITI DELO 

PRAVICA DO ZAPUSTITVE DELOVNEGA MESTA 

17 mag. Borut Brezovar 
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Delavec ima pravico do zdravstvenih pregledov, ki ustrezajo tveganjem za varnost in 

zdravje pri delu, s katerimi se delavci srečujejo pri delu. 

 

Delavec se mora odzvati in opraviti zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za 

varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu. 

PRAVICA DO ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV 

18 mag. Borut Brezovar 



V. DOLŽNOSTI SAMOZAPOSLENIH OSEB 

 

 

Oseba, ki opravlja pridobitno ali drugo  poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic, 

pa ne zaposluje drugih delavcev in v delovni proces ne vključuje drugih oseb je 

odgovorna za svojo varnost in zdravje ter za varnost in zdravje drugih oseb, 

na katere vplivajo njena dejanja ali opustitve. ( tudi kmetje z družino ) 

 

 

 

 

Samozaposlena oseba mora oceniti tveganje. 

 

 Če ugotovi, da obstajajo nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, 

povezane z delom, mora izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja ter 

določiti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu.  

OPREDELITEV SAMOZAPOSLENE OSEBE 

DOLŽNOST OCENITI TVEGANJE 

19 mag. Borut Brezovar 


