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Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 
(UL RS št. 43/2011)

in
na njegovi podlagi izdani podzakonski akti – pogoji dela:

(delovna mesta, delovna oprema, osebna varovalna oprema,
premeščanje bremen, slikovni zasloni, varnostni znaki, 
gradbišča, hrup, vibracije, sevanja, električni tok, nevarne 
snovi, biološki dejavniki, prva pomoč, zdravje, …)
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Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 

- pojem delodajalca, delavca, samozaposlena oseba
(relacija delodajalec – delavec) 

- pravice in dolžnosti delodajalcev

- pravice in dolžnosti delavcev
- …..

PREKO ZAPISANIH PRAVIC IN DOLŽNOSTI
DELODAJALCEV IN DELAVCEV SE UREJA
DELOVNO MESTO IN ORGANIZIRA „VZD“
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Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 

„delavec“ → opravlja delo za delodajalca na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi

→ opravlja delo pri delodajalcu zaradi 
usposabljanja

„delodajalec“ → zaposluje delavca na podlagi pogodbe
o zaposlitvi ali zagotavlja delo delavcu na            
kakršnikoli drugi podlagi (štud. napotnica,
zaposlovanje na črno, …)

→ kmetje, tisti z napotenimi delavci

„samozaposlena oseba“→ opravlja dejavnost kot edini ali  
glavni poklic in v delovni proces
ne vključuje drugih oseb 
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Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 

„ ... delodajalec mora delavcem zagotoviti varnost in zdravje
pri delu in v ta namen izvajati ukrepe …“

„ zagotavljanje varnosti pri delu“:

- pri njem zaposleni strokovni delavec (pogoji !!!)
- zunanja strokovna služba (pogoji !!!!)
- delodajalec kot strokovni delavec (pogoji !!!)

„ zagotavljanje zdravja pri delu“:

- izvajalec medicine dela



6

Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 
„ zagotavljanje varnosti pri delu“:

- zagotavlja varno delovno okolje
- zagotavlja uporabo varne delovne opreme
- zagotavlja delavcem OVO in njeno uporabo
- usposablja delavce za varno delo
- preverja zdravstveno delazmožnost delavcev
- obvešča delavce
- izvaja promocijo zdravja
- stres, nasilje, trpinčenje, alkohol, droge, zdravila, …

„ zagotavljanje zdravja pri delu“:

- sodelovanje pri IoVzOT
- seznanja delavce in delodajalce s tveganji
- ugotavlja stanje glede bolezni, povezane z delom
- izvaja zdravstvene preglede
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OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO

DOKUMENTACIJA   ↔ DELOVNO MESTO

IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA (IoVzOT)
- identifikacija nevarnosti (delovno mesto)
- ocenjevanje tveganj (??) → sprejemljivost tveganja ??
- ukrepi (roki, odgovorne osebe)
- revizija
- sodelovanje delavcev in medicine dela

UREJENO DELOVNO MESTO
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OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO

„ zagotavljanje varnosti pri delu“:

- zagotavlja varno delovno okolje (objekt, škodljivosti)
- zagotavlja uporabo varne delovne opreme
- zagotavlja delavcem OVO in njeno uporabo
- usposablja delavce za varno delo
- preverja zdravstveno delazmožnost delavcev
- obvešča delavce
- izvaja promocijo zdravja
- stres, nasilje, trpinčenje, alkohol, droge, zdravila, …

UREJENO DELOVNO MESTO
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OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO

„ zagotavljanje zdravja pri delu“:

- sodelovanje pri IoVzOT
- seznanja delavce in delodajalce s tveganji
- ugotavlja stanje glede bolezni, povezane z delom
- izvaja zdravstvene preglede

UREJENO DELOVNO MESTO
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DOLŽNOSTI  IN PRAVICE DELAVCEV
- pravilna uporaba sredstev za delo
- uporaba OVO
- obveščanje o pomanjkljivostih in nepravilnostih ter 

sodelovanje pri odpravi nepravilnosti
- ne biti pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc
- odzvati se in opraviti zdravstveni pregled

- odkloniti delo (ni seznanjen z vsemi nevarnostmi in 
ukrepi; ni usposobljen za varno delo;
ni zagotovljenega zdr. pregleda, grozi 
neposredna nevarnost)

- zapustiti del. mesto (neizogibna nevarnost)
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SAMOZAPOSLENE OSEBE

- ocenjevati tveganja
- uporabljati ustrezna sredstva za delo in OVO
- vključevanje v pisni sporazum
- prijavljanje inšpekciji
- varovanje pred požarom

- odgovornost za svoje zdravje in varnost ter zdravje 
in varnost drugih oseb
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POMEMBNO
- prijavljanje na IRSD

- hranjenje dokumentacije (evidence= ????)

- regresni zahtevki ZZZS in ZPIZ

- EU strategija 2007 – 20013 (-25% nezgode pri delu)

- EU strategija 2013 – 2020 (prilagajanje IRSD):
- zagotavljanje zdravja delavcev

(mišično-kostna obolenja, stres, poklicne
bolezni, ….)
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HVALA  ZA 
POZORNOST


