
V. DOLŽNOSTI SAMOZAPOSLENIH OSEB 

 

 

Samozaposlena oseba mora pri svojem delu uporabljati sredstva za delo in 

osebno varovalno opremo, ki ustreza tveganjem pri delu ter predpisanim 

varnostnim in zdravstvenim zahtevam. 

 

 

 

Kadar samozaposlene osebe opravljajo dela na skupnih deloviščih, se morajo 

vključiti v pisni sporazum ter izvajati skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in 

zdravja pri delu.  

 

 

 

Samozaposlena oseba mora inšpekciji dela prijaviti nezgodo pri delu, zaradi 

katere je nezmožna za delo več kot tri delovne dni, ugotovljeno poklicno bolezen 

in nevarni pojav.  

DOLŽNOST UPORABE USTREZNIH SREDSTEV ZA DELO 
IN OSEBNE VAROVALNE OPREME 

DOLŽNOST VKLJUČITVE V PISNI SPORAZUM 

PRIJAVE INŠPEKCIJI 

1 mag. Borut Brezovar 



VI. DOKUMENTACIJA 

 

 Delodajalec hrani vso dokumentacijo po tem zakonu in podzakonskih aktih, 

zlasti pa dokumentacijo, ki se nanaša na:  

 

- obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;  

- obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;  

- preglede in preizkuse osebne varovalne opreme; 

- opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkuse usposobljenosti;  

- zdravstvene preglede delavcev;  

- nezgode pri delu, kolektivne nezgode, nevarne pojave, ugotovljene poklicne bolezni 

in bolezni, povezane z delom ter  njihove vzroke; 

-  nevarne snovi, ki jih uporablja, če tako določajo posebni predpisi. 

 

Delodajalec trajno hrani to dokumentacijo. Delodajalec jo mora v primeru 

prenehanja predati  Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, če ta zakon ali 

podzakonski akti ne določajo drugače.  

HRAMBA DOKUMENTACIJE 

2 mag. Borut Brezovar 



VII. SVET ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

 

  

Minister, pristojen za delo, imenuje strokovno posvetovalno telo Svet za varnost in 

zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: svet), ki ga sestavljajo zlasti strokovnjaki 

za varnosti pri delu, medicino dela in socialno varnost ter strokovnjaki iz 

delodajalskih organizacij in sindikatov. Člane sveta iz delodajalskih organizacij in 

sindikatov imenuje minister na predlog Ekonomsko-socialnega sveta.  

 

Svet obravnava ter sprejema stališča in priporočila o stanju, strategiji in izvajanju 

enotne politike ter prednostnih nalogah varnosti in zdravja pri delu. 

STROKOVNO POSVETOVALNO TELO 

3 mag. Borut Brezovar 



VIII. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH 
NALOG 

 

Minister, pristojen za delo, izda za 7 let pravni osebi ali samostojnemu podjetniku 

posamezniku, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, 

dovoljenje za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:  

obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju; 

obdobne preglede in preizkuse delovne opreme. 
 

Minister, pristojen za delo, lahko izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka tudi tujim 

pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom posameznikom. 
 

Tuje pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki lahko v Republiki 

Sloveniji čezmejno opravljajo strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena, če 

izpolnjujejo kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje. 

 

 

Imetnik dovoljenja mora strokovne naloge opravljati skrbno in po pravilih stroke.  
 

Listine, izdane pri izvajanju strokovnih nalog, morajo omogočati sledljivost in 

preglednost.  

VRSTE DOVOLJENJ 

KAKOVOST DELA IN LISTIN 

4 mag. Borut Brezovar 



VIII. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH 
NALOG 

 
Imetnik dovoljenja mora v 15 dneh obvestiti ministrstvo, pristojno za delo o vsaki 

spremembi, ki lahko vpliva na opravljanje strokovnih nalog, in ministrstvu 

pristojnemu za delo, dajati letna poročila o nalogah, ki jih opravlja, najpozneje 

do konca februarja za preteklo leto.  

 

 

 

Nadzor opravlja inšpekcija za delo neposredno pri imetniku dovoljenja, pri 

naročniku strokovnih nalog ali pa pri obeh.  

 

 

 

Minister, pristojen za delo, odvzame dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog:  

- če ugotovi, da imetnik dovoljenja ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev dovoljenja;  

- če imetnik dovoljenja ne začne opravljati nalog, ki so določene v dovoljenju, v enem 

letu od dneva njegove izdaje;  

- če je bilo dovoljenje izdano na podlagi neresničnih podatkov;  

OBVESTILA IN POROČANJE 

NADZOR NAD IZVAJANJEM STROKOVNIH NALOG 

ODVZEM DOVOLJENJA  

5 mag. Borut Brezovar 



VIII. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH 
NALOG 

 
- če na predlog inšpekcije dela ali na obrazložen predlog pravne osebe 

civilnega prava, ki združuje strokovne delavce in izvajalce medicine dela, 

ugotovi, da se naloge opravljajo nestrokovno; 

- če imetnik dovoljenja ne obvesti ministrstva, pristojnega za delo, o vsaki 

spremembi, ki vpliva na opravljanje strokovnih nalog, za katere je pridobil 

dovoljenje za delo, zlasti pa spremembe v zvezi s tehnično opremo in strokovnimi 

delavci; 

- če imetnik dovoljenja kljub pozivu ne predloži letnega poročila. 
 

Lahko ponovno zaprosi za dovoljenje  po preteku enega leta od odvzema . 

 

 

 

Minister, pristojen za delo, izda, obnovi in odvzame dovoljenje z odločbo v upravnem 

postopku, na podlagi ogleda in mnenja tričlanske komisije.  
 

Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.  

POSTOPEK ZA IZDAJO, OBNOVO IN ODVZEM DOVOLJENJA 

ODVZEM DOVOLJENJA  

6 mag. Borut Brezovar 



VIII. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH 
NALOG 

 
Dovoljenje, obnova ali odvzem dovoljenja se vpiše v vpisnik, ki ga vodi ministrstvo, 

pristojno za delo, razen dovoljenje za čezmejno opravljanje storitev, če so 

imetniki dovoljenja vpisani v vpisnik v svoji državi.  

 

 

 

 

Minister, pristojen za delo, določi kadrovske, organizacijske, tehnične in druge 

pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe ali samostojni podjetniki 

posamezniki za pridobitev ali obnovo dovoljenja, določi sestavo komisije in 

predpiše vodenje vpisnika.  

POSTOPEK ZA IZDAJO, OBNOVO IN ODVZEM DOVOLJENJA 

DOLOČITEV KADROVSKIH, ORGANIZACIJSKIH, TEHNIČNIH IN DRUGIH POGOJEV  

7 mag. Borut Brezovar 



IX. NADZOR 

 
 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona, predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in drugih 

predpisov o varnosti in zdravju pri delu, ter nad varnostnimi ukrepi, določenimi s 

splošnimi akti delodajalca in kolektivnimi pogodbami, opravlja inšpekcija dela. 

Izjeme: rudarstvo, pomorstvo, letalstvo, požar, evakuacija.  

NADZOR  

8 mag. Borut Brezovar 



X. KAZENSKE DOLČBE 

Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki:  
pisno ne oceni tveganj, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu (prvi odstavek 17. člena); 

ne popravi in ne dopolni ocene tveganja vsakokrat, ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni, ko se spremenijo podatki na katerih je ocenjevanje 

temeljilo, in ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja (drugi odstavek 17. člena); 

po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu ne izdela in ne sprejme izjave o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki (tretji odstavek 17. člena); 

v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne določi posebnih zdravstvenih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati delavci za delo v delovnem procesu ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na 

podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela (četrti odstavek 17. člena); 

v izjavi o varnosti k oceni tveganja ne predloži zapisnika o posvetovanju z delavci oziroma z njihovimi predstavniki (peti odstavek 17. člena); 

ne objavi izjave o varnosti z oceno tveganja na običajen način, ali jo v delu, ki se na njih nanaša, ne posreduje delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, prav tako pa novozaposlenim 

in vsem drugim navzočim na delovnem mestu in v delovnem procesu ob začetku dela (prvi odstavek 18. člen); 

ne omogoči delavcu na njegovo zahtevo vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja (drugi odstavek 18. člena); 

ne zagotavlja delavcem osebne varovalne opreme in njene uporabe, če sredstva za delo in delovno okolje, kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu (četrta alineja 

19. člena); 

ne opravlja obdobnih preiskav škodljivosti delovnega okolja in tako ne preverja ustreznih delovnih razmer (peta alineja 19. člena); 

ne opravlja obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme in tako ne preverja njihove skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu (šesta alineja 19. člena); 

ne zagotavlja varnega delovnega okolja in uporabe varne delovne opreme (sedma alineja 19. člena); 

ne sprejme ukrepov za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam ter ukrepov za sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči (prvi odstavek 20. člena); 

ne določi ukrepov iz 20. in 21. člena ter števila delavcev oziroma pooblaščenih oseb po posebnih predpisih za njihovo izvajanje prilagojenih naravi dejavnosti in številu zaposlenih delavcev 

ter upoštevaje druge navzoče osebe v delovnem procesu (22. člen);  

ne poskrbi za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje zmanjšata, in ki omogočata dostop pomoči na ogroženo delovno mesto, na tistih delovnih mestih, kjer obstaja 

večja nevarnost za nasilje tretjih oseb (prvi odstavek 23. člena); 

ne načrtuje postopke za primere nasilja na delovnem mestu ter ne seznani z njimi delavce, ki na takih delovnih mestih delajo (drugi odstavek 23. člena);  

ne sprejme ukrepov za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo 

zdravje delavcev (24. člen); 

da v uporabo objekt, ne da bi pridobil dokumentacijo v zvezi z nadaljnjim delom po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih ter ne da bi pisno ocenil 

tveganje, katerim bi delavci lahko bili izpostavljeni (prvi odstavek 25. člena); 

da v uporabo delovno opremo in druga sredstva za delo, ne da bi pridobil potrebno dokumentacijo, ki zagotavlja njihovo skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami 

oziroma potrebno dokumentacijo po predpisih o varnosti in zdravju pri uporabi sredstev za delo (drugi odstavek 25. člena); 

da nevarne kemične snovi v uporabo delavcem, ki niso opremljene z varnostnim listom, v katerem je proizvajalec oziroma dobavitelj navedel vse varnostno-tehnične podatke, ki so pomembni 

za ocenjevanje tveganja pri delu s temi snovmi in ne zagotovi vseh varnostnih ukrepov, ki izhajajo iz varnostnega lista (prvi odstavek 26. člena);  

ne zagotovi varnostnega lista v slovenskem jeziku, razen izjemoma, ko je lahko varnostni list tudi v tujem jeziku, v skladu s pogoji, ki jih določa predpis o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 

omejevanju kemikalij (drugi odstavek 26. člena); 

ne zagotovi, kadar je to potrebno, prevod varnostnega lista v jezik, ki ga delavec razume (tretji odstavek 26. člena);  

ne obvesti takoj vseh delavcev, ki so ali bi lahko bili izpostavljeni resni in neposredni nevarnosti, o navzočem tveganju in varnostnih ukrepih (prvi odstavek 27. člena); 

ob resni, neposredni in neizogibni nevarnosti z ukrepi in navodili delavcem ne omogoči, da ustavijo delo in se napotijo na varno (drugi odstavek 27. člen); 

razen v izjemnih primerih in iz utemeljenih razlogov pozove delavce na delo, ko še obstaja resna in neposredna nevarnost (tretji odstavek 27. člena); 

za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu ne določi enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri delu (prvi odstavek 28. člena); 

strokovnemu delavcu ne omogoči strokovno neodvisnega opravljanja nalog po tem zakonu ali mu ne zagotovi primernega časa in dostopa do vseh potrebnih podatkov ali mu ne omogoči 

izpopolnjevanja znanja, ali strokovnega delavca zaradi njegovega dela postavi v manj ugoden položaj ali v položaj, da trpi druge škodljive posledice v zvezi s svojim delom (peti 

odstavek 28. člena); 

v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev, pa tudi načina spremljanja njenega izvajanja (prvi 

odstavek 32. člena); 

PREKRŠKI   

9 



X. KAZENSKE DOLČBE 

Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki:  
ne zagotovi, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravje pri delu izvaja izvajalec medicine dela (prvi odstavek 33. člena); 

ne zagotovi zdravstvenih pregledov delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu (prvi odstavek 36. člena); 

ne obvešča delavcev o varnem in zdravem delu, ali jih ne seznanja o vrstah nevarnosti v delovnem okolju in na delovnem mestu, o potrebnih varnostnih ukrepih ter o delavcih zadolženih za 

izvajanje ukrepov prve pomoči, ter o delavcih oziroma pooblaščenih osebah po posebnih predpisih, zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega varstva in evakuacije (prvi in drugi 

odstavek 37. člena); 

ne zagotovi, da imajo na mesto, na katerem preti neposredna in neizogibna nevarnost, dostop le tisti delavci, ki so za delo na takem mestu dobili posebna navodila (tretji odstavek 37. člena); 

ne poskrbi, da delavci drugega delodajalca prejmejo informacije o tveganjih glede varnosti in zdravja pri delu, vključno z izjavo o varnosti, ter informacije o delavcu, ki je določen za prvo 

pomoč, ter o delavcih oziroma pooblaščenih osebah po posebnih predpisih, zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega varstva in evakuacije delavcev (četrti odstavek 37. člena); 

ne opremi delovnih mest in sredstev za delo z znaki za obvestila in za nevarnost ter z navodili za varno delo, v skladu s posebnimi predpisi (peti odstavek 37. člena); 

ne usposablja delavcev za varno opravljanje dela ali ne prilagaja in po potrebi obnavlja ter spreminja vsebine usposabljanja (prvi in drugi odstavek 38. člena); 

ne preverja usposobljenosti za varno delo na delovnem mestu (tretji odstavek 38. člena); 

ne določi obveznih občasnih preizkusov teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost 

za nezgode in poklicne bolezni, ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše, ali ne spoštuje predpisanega roka (četrti in 

peti odstavek 38. člena); 

ne zagotovi usposabljanja delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno (sedmi odstavek 38. člena); 

s pisnim sporazumom ne določi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter ne določi delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev oziroma ne določi delavca, 

odgovornega za izvajanje teh ukrepov na delovišču, na katerem hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev (39. člen); 

o delih ne obvesti inšpekcije dela pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni. (40. člen); 

ne prijavi takoj vsake nezgode s smrtnim izidom oziroma nezgode, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivne nezgode, nevarnega pojava in ugotovljene 

poklicne bolezni (prvi odstavek 41. člena); 

ne omogoči delavcem, da sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi (prvi odstavek 45. 

člena); 

se z delavci ali njihovimi predstavniki ne posvetuje o oceni tveganja ter o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o izbiri strokovnega delavca, izvajalca medicine dela in 

delavca za prvo pomoč, delavca oziroma pooblaščene osebe po posebnih predpisih za varstvo pred požarom in evakuacijo, ter o obveščanju delavcev in organizaciji usposabljanja 

(prvi odstavek 46. člena); 

ne posreduje predstavnikom delavcev in sindikatom, ki so organizirani pri njem, na običajen način izjave o varnosti z oceno tveganja in dokumentacije o nezgodah pri delu, ki jo delodajalec 

hrani v skladu s predpisi (drugi odstavek 46. člena); 

ne objavi listin iz drugega odstavka 46. člena javno, na običajen način, če pri delodajalcu ni izvoljenih predstavnikov delavcev in ni organiziranih sindikatov (tretji odstavek 46. člena); 

ne omogoči delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu načina dela in pravic, ki veljajo za svet delavcev (prvi odstavek 47. člena); 

ne seznani sveta delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu ter sindikatov pri delodajalcu z ugotovitvami, predlogi ali ukrepi nadzornih organov (četrti odstavek 48. 

člena); 

ne zagotavlja ustreznih oblik usposabljanja za izvajanje nalog članov sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu (peti odstavek 48. člena); 

ne odstrani z dela, z delovnega mesta in iz delovnega procesa delavca, ki je delal ali je bil na delovnem mestu v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka 51. člena (četrti odstavek 51. 

člena); 

ne hrani dokumentacije po tem zakonu in po podzakonskih aktih (61. člen). 

Z globo od 500 do 4.000 evrov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, ki stori 

prekršek iz prejšnjega odstavka.  

PREKRŠKI   
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X. KAZENSKE DOLČBE 

Z globo od 100 do 1.000 evrov se kaznuje za prekršek delavec, ki:  

 
v skladu z navodili delodajalca ne uporablja pravilno delovne opreme in drugih sredstev vključno z varnostnimi napravami ter osebne varovalne opreme v skladu z njenim 

namenom (prva in druga alineja 50. člena); 

takoj ne obvesti delodajalca ali delavcev, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za varnost in zdravje pri delu o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali o 

drugem pojavu, ki bi  pri delu lahko ogrozil njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih oseb (tretja alineja 50 . člena); 

ne sodeluje z delodajalcem in delavci, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za varnost in zdravje pri delu, dokler se ne vzpostavijo varno delovno okolje in 

delovne razmere ter ne izvedejo ukrepi inšpekcije za delo (četrta alineja 50. člena); 

dela ali je na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc (prvi odstavek 51. člena); 

se ne odzove in ne opravi zdravstvenega pregleda, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu (drugi odstavek 54. člena). 

 

 

 

 

 

 

Z globo od 500 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek samozaposlena oseba, ki:  
 

ne oceni tveganja (prvi odstavek 56. člena); 

ne izdela pisne izjave o varnosti z oceno tveganja ter ne določi ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, če ugotovi, da obstajajo nevarnosti za 

nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom (drugi odstavek 56. člena); 

pri svojem delu ne uporablja sredstev za delo in osebne varovalne opreme, ki ustreza tveganjem pri delu ter predpisanim varnostnim in zdravstvenim 

zahtevam (57. člen); 

se ne vključi v pisni sporazum ter ne izvaja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na deloviščih iz 39. člena tega zakona (58. člen); 

ne prijavi inšpekciji dela nezgode pri delu, zaradi katere je nezmožen za delo več kot tri delovne dni, ugotovljene poklicne bolezni in nevarnega pojava 

(59. člen). 

PREKRŠKI DELAVCA   

PREKRŠKI SAMOZAPOSLENIH OSEB  

11 mag. Borut Brezovar 



X. KAZENSKE DOLČBE 

 

Z globo od 1.000 do 20.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 

samostojni podjetnik posameznik – imetnik dovoljenja, ki  
  

ne opravlja strokovnih nalog skrbno in po pravilih stroke (prvi odstavek 65. člena);  

pri izvajanju strokovnih nalog izda listino, ki ne omogoča sledljivost in preglednosti (drugi odstavek 65. člena). 
 

 

 

 

 

 

 

Prekrškovni organ lahko v postopku o prekršku izreče globo v znesku, ki je 

višji od najnižje predpisane globe, vendar znotraj predpisanega razpona.  

PREKRŠKI IMETNIKOV DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG   

PRISTOJNOST ZA IZREKANJE GLOBE V OKVIRU RAZPONA  

12 mag. Borut Brezovar 



XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Minister, pristojen za delo in minister, pristojen za zdravje, izdata podzakonske akte 

iz drugega odstavka 30. člena, iz 31. člena, iz drugega odstavka 34. člena, iz 

drugega odstavka 36. člena in iz 70. člena v roku štirinajstih dni od uveljavitve 

tega zakona.  

 

 

 

Kolikor nista v nasprotju z določbami tega zakona in drugimi predpisi, se 

uporabljata naslednja podzakonska predpisa:  
Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju motornih vozil (Uradni list SFRJ, št. 17/66);  

Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (Uradni list SFRJ, št. 30/69);  

 

Kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona in drugimi predpisi, ostanejo v 

veljavi naslednji podzakonski predpisi:  
Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu (Uradni list SRS, št. 9/78); 

Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu (Uradni list SRS, št. 15/79);  

Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 1/84, 18/87 in 35/88);  

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92);  

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05); 

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05); 

Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10); 

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/00, 73/05);  

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah (Uradni list RS, št. 6/01, 39/05); 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. 7/01); 

IZDAJA PODZAKONSKIH PREDPISOV  
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XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah (Uradni list RS, št. 28/01, 25/06); 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07); 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (Uradni list RS, št. 4/02, 39/05);  

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06); 

Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03); 

Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03);  

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

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04); 

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/05); 

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05); 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Uradni list RS, št. 93/05); 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Uradni list RS, št. 94/05); 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05); 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. 17/06 (18/06 – popr.)); 

Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 112/06); 

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/06); 

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem (Uradni list RS, št. 34/10). 

 

 

 

 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati naslednji podzakonski 

predpisi:  
Splošni pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu (Uradni list FLRJ, št. 16/47 in 36/50, členi: 11 do 25, 33 do 39, 40 in 41, 42 do 49, 76, 

77, 86, 87, 100 do 103, 152 do 183); 

Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu v konopljarnah (Uradni list FLRJ, št. 46/47);  

Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu v steklarnah (Uradni list FLRJ, št. 14/48 in 17/48); 

Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu v kamnolomih in opekarnah ter pri kopanju gline, peska in gramoza (Uradni list FLRJ, št. 

69/48);  

Pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelivom in obstreljevanju, miniranju, v rudnikih, kamnolomih in drugih delih (priloga št. 8 Uradnega lista 

FLRJ, št. 98/49);  

UPORABA IN VELJAVNOST PODZAKONSKIH PREDPISOV  
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XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Pravilnik o tehničnih in zdravstveno-tehničnih ukrepih pri delu pri kemično tehnoloških procesih (priloga št. 9 Uradnega lista FLRJ, št. 55/50, razen 86. 

člena);  

Pravilnik o tehničnih in zdravstveno-tehničnih varnostnih ukrepih pri delu v črni metalurgiji (Uradni list FLRJ, št. 7/55);  

Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih na morskih ladjah (Uradni list FLRJ, št. 6/57 in 32/58);  

Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri potapljaških ladjah (Uradni list FLRJ, št. 36/58);  

Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri mehaničnem predelovanju in obdelovanju lesa in podobnih materialov (Uradni list FLJR, št. 

40/61);  

Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri luškem transportnem delu (Uradni list SFRJ, št. 14/64);  

Pravilnik o varstvu pri vzdrževanju motornih vozil in prevozu z motornimi vozili (Uradni list SFRJ, št. 55/65); 

Pravilnik o varstvu pri delu in o tehničnih ukrepih za acetilenske razvijalnike in acetilenske postaje (Uradni list SFRJ, št. 6/67 in 27/69);  

-Odredba o prepovedi razmaščevanja in čiščenja kovinskih delov in predmetov in drugih snovi z motornimi bencini (Uradni list SFRJ, št. 23/67);  

Pravilnik o varstvu pri kmetijskem delu (Uradni list SFRJ, št. 34/68); 

Pravilnik o zagotovitvi nastanitve in prehrane oziroma prevoza delavcev od kraja, kjer stanujejo, do kraja, kjer delajo in nazaj (Uradni list SFRJ, št. 41/68); 

Pravilnik o varstvu pri izdelovanju razstreliv in smodnika in pri manipuliranju z razstrelivi in smodnikom (Uradni list SFRJ, št. 55/69);  

Pravilnik o posebnih ukrepih in normativih za varstvo pri obdelovanju in predelovanju kož, krzna in krznenih odpadkov (Uradni list SFRJ, št. 47/70);  

Pravilnik o tehničnih normativih za livarsko industrijo (Uradni list SFRJ, št. 14/79). 

 

 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati naslednji podzakonski predpisi: 
 

Pravilnik o varstvu pri delu pri termičnem obdelovanju zlitin lahkih kovin v kopelih z nitratnimi solmi (Uradni list SRS, št. 26/75);  

Navodilo o evidencah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 32/80); 

Pravilnik o varstvenih ukrepih za delo s snovmi, ki vsebujejo poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene in poliklorirane terfenile (Uradni list SRS, št. 

13/85);  

Pravilnik o osnovah za opravljanje nalog varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 27/87);  

Pravilnik o varstvu pri delu pri gradnji predorov, rovov in podkopov (Uradni list SRS, št. 26/88);  

Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št. 35/88);  

Pravilnik o varstvu pri delu na železnicah (Uradni list SRS, št. 36/89);  

Pravilnik o varstvenih ukrepih pri izdelavi in dodelavi papirja, kartona in lesovine (Uradni list SRS, št. 36/89);  

Pravilnik o varstvu pri delu v grafični industriji (Uradni list RS, št. 7/92); 

Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja (Uradni list RS, št. 30/00).   

PRENEHANJE UPORABE IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI PODZAKONSKIH PREDPISOV  
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XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o varnosti in zdravju pri 

delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01).  

 

 

 

 

 

 

 

Ta zakon začne veljati šest mesecev od dneva objave v Uradnem listu Republike 

Slovenije., to je 3. decembra 2011. 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI ZAKONA 

VACATIO LEGIS  

16 mag. Borut Brezovar 



? 

17 

mag. Borut Brezovar 


