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ZAKONODAJA

Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1

(Ur.l. RS št. 43/2011)

Podzakonski predpisi:

- sledijo direktivam EU

- Uredbe EU

- različne možnosti vnosa v pravni red RS      

(konkretno, splošno → pomemben vpliv na  

ravnanje delodajalcev → strokovnost             

ukrepov)
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„OKVIRNA DIREKTIVA“ 89/391

(SPLOŠNA)

- velja za vse dejavnosti, javne in zasebne oblike

- delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom in v zvezi s tem 

sprejemati  ukrepe izhajajo iz direktiv (kjer so opredeljeni)

- ocenitev tveganj in sprejemanje ukrepov

- usposabljanje delavcev

- zagotavljanje zdravstvenega nadzora

- zagotavljanje zdravega delovnega okolja
- zagotavljanje varnih sredstev za delo

- navajanje zaščitnih in preventivnih služb,   ...
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Direktive EU – VZD (OSH)

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za 

spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (okvirna 

direktiva) 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, 43/2011- ZVZD-1)

Direktiva Sveta 89/654/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih 

zahtevah za varnost in zdravje na delovnem mestu (prva posebna 

direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) – se spreminja 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na 

delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999 in 39/2005)

VSAKA DRŽAVA ZAGOTAVLJA IZVAJANJE TEH ZAHTEV

NA RAZLIČNE NAČINE (odvisno od tradicije, razvitosti, …)
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ZVZD-1

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.

(*)3. člen ZVZD-1: pogodbe o zaposlitvi, druge pravne podlage (paziti

na elemente delovnega razmerja),

posredovani delavci,
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ZVZD-1

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;



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO

ZVZD-1

Strokovni delavec VZD:

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.

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.

Delodajalec lahko, če je usposobljen, sam pri sebi

prevzame vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu.
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ZVZD-1

Izvajalec medicine dela:

- sodeluje (ne samo podpisuje) pri izdelavi strokovnih

podlag za izjavo o varnosti – ogled delovnim mest in

delovnih prostorov;

- izvaja zdravstvene preglede delavcev – ustrezno 

izpolnjena napotnica-še zlasti pomembno za ranljive in 

zdravstveno ogrožene delavce ; 

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

delom, ter odkriva vzroke;

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

usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči

- …
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„Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje

varnosti in zdravja delavcev na 

delovnih mestih“ (PZZVZDDM)

Določa zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, ki jih mora 

delodajalec upoštevati pri načrtovanju, opremljanju in vzdrževanju

delovnih mest

„ZAPRTI PROSTORI“                               „DM NA PROSTEM“

- velikost - varovanje pred vremenskimi

- prezračevanje, prepih vplivi

- temperatura - …

- razsvetljava

- posebni prostori, tla, stene, stropi, ….

- vsebina (v direktivi tako konkretnih - vsebina (zelo splošna)      

določil NI):
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PZZVZDDM  - temperatura

Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati +28 ºC. 

Izjema so t.i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže 

+28 ºC ampak → temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in 

stopniščih, ki so v povezavi z vročimi  delovnimi prostori, ni višja od +20 ºC 

Delodajalec mora upoštevati  določila slovenskih standardov za toplotno 

udobje.
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PZZVZDDM  - temperatura

Slovenski standardi za toplotno udobje:

- SIST EN ISO 7730:2006 (ugotavljanje toplotnega ugodja–PMV, PPD)

- SIST EN ISO 9920:2010 (ocenitev toplotne izolativnosti – clo)

- SIST EN ISO 8996:2005 (ugotavljanje presnovne toplote – met)

- SIST EN 7243:2018 (vroča delovna okolja – WBGT

- SIST EN 11079:2008 (hladna delovna okolja – IREQ)
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PZZVZDDM  - temperatura
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PZZVZDDM  - temperatura

„PMV“
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PZZVZDDM  - temperatura
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PZZVZDDM  - temperatura

PPD
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PZZVZDDM  - temperatura

clo
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PZZVZDDM  - temperatura

clo
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PZZVZDDM  - temperatura

met

1,2 met
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PZZVZDDM  - temperatura

Izračun PMV – delavka v pisarni (poletje)

met = 1,2
clo=1,0 (spodnje perilo,  

hlače, bluza, 
tanjši pulover, 
nogavice, čevlji)

prepih = 0 m/s

temperatura v prostoru=??

-0,7 < PMV < +0,7

rel. vl. = 50% 
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PZZVZDDM  - temperatura

Izračun PMV – delavka v pisarni (poletje)

met = 1,2, clo = 1,0, prepih = 0 m/s min. T [°C] pri PPD = 10% oz. PMV = - 0,5

max. T [°C] pri PPD = 10% oz. PMV = +0,5 optimalna T [°C] /PMV=PPD=0
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Ocenjevanje tveganj

(ZVZD-1 – 17. člen)

– identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti (hrup ✓, nevarne 

snovi ✓, ….., toplotne razmere+temperatura

- v notranjih prostorih: ✓ ✓ ?

- zunaj: 

– 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;

– uvajanje ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega 

tveganja – jih praktično NI (znotraj, zunaj)
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Ocenjevanje tveganj

(ZVZD-1 – 17. člen)

– ………… 

– uvajanje ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega 

tveganja – jih praktično NI (znotraj, zunaj)

Zakaj?

- neprepoznavanje problematike zaradi občasnosti pojava

- nestrokovnost strokovnih delavcev

- uporaba napačnih metodologij ocenjevanja tveganj

- ukrep izvajanja meritev v temperaturno „ugodnih“ obdobjih
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Ocenjevanje tveganj

„Osebna varovalna oprema“

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 

(Ur.l. RS, št. 89/99, 39/05)

6.člen:

Kadar delavec zaradi več istočasno nastopajočih tveganj uporablja več 

delov osebne varovalne opreme, mora delodajalec zagotoviti tako opremo, 

da je medsebojno združljiva, pri tem pa še vedno učinkovito varuje 

delavca pred tveganji, ki jim je izpostavljen pri delu.

Temeljna načela VZD: 9. člen ZVZD-1

- …

- dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi

- …

Ukrep v OT: 

- načrtovanje in opredelitev v OT?
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PRIJAVE VZD

- usposabljanja VZD

- zdravstveni pregledi

- delovno okolje:

notranji prostori  (pisarne)

-visoke temperature poleti

-nizke temperature pozimi

UPRAVIČENOST ?
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Prijavitelji:
- delavci (najbolj pogosto, običajno pisarniška dela), 

- sindikalne organizacije (se ne ločuje na delovni proces),

- občani – dejavnost trgovine (ni jim vseeno za delavce, ki delajo v  

neugodnih pogojih)

Obdobje prijav:
- povečane poletne temperature (najpogosteje druga polovica junija oz. 

ob prvem vročinskem valu)

- nizke zimske temperature (bolj pogosto kot poleti, večinoma januarja 

oz. ob prvem valu)

- odzivni čas pristojnih inšpektorjev (običajno nekaj dni, odvisno od že 

načrtovanih del)
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Primer 1:

Prijavitelj: anonimni delavec, ki opravlja delo v pisarni

Vzrok: temperatura, ki je presegala +28 st. C več dni 

Obseg nadzora: 

- zagotavljanje anonimnosti prijavitelja (večji vzorec)

- identificirana tveganja (toplotne razmere→DA)

- tveganja so prepoznana kot sprejemljiva (na osnovi opravljenih 

meritev v jesenskem času, starih 4 leta-PMV ✓)

- ugotovitve glede temperatur: 

- možno naravno prezračevanje preko oken v vseh pisarnah

- brez klimatske naprave

- zunanje temperature: več dni preko +30 st. C

- problemi s temperaturami se pojavljajo vsako leto, vse pogosteje

- ukrepi inšpektorja:

- ureditvena odločba (revizija OT, ukrepi v primeru previsokih 

temperatur)
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Primer 2:

Prijava: hladni delovni pogoji v skladišču, januar

Vzrok: temperatura, ki ni presegala +15 st. C več dni 

Obseg nadzora: 

- identificirana tveganja (toplotne razmere→DA)

- tveganja niso prepoznana kot nesprejemljiva (na osnovi opravljenih 

meritev v jesenskem času, starih 2 leti – PMV se ni ugotavljal

- ugotovitve glede temperatur: 

- izmerjena temperatura v času nadzora: okoli +12 st. C

- izmerjena temperatura - meritve: +18 st. C

- ogrevanje omogočeno le v pisarni delavca skladišča (radiator)

- OVO ni bila opredeljena, 

- delavec uporabljal običajni kombinezon in po potrebi lastno bundo

- ukrepi inšpektorja:

- ureditvena odločba (revizija OT, oceniti tveganja-PMV+ukrepi za  

zagotavljanje ustreznega toplotnega udobja – OVO za delo v 

mrazu)
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Primer 3:

Prijava: vročina v šotoru, junij

Vzrok: temperatura, ki je presegala +35 st. C, več dni 

Obseg nadzora: 

- identificirana tveganja (toplotne razmere→DA, vendar ne za šotor)

- ugotovitve glede temperatur: 

- zunanja temperatura preko +30 st.C

- začasno postavljen šotor, na soncu

- prostor prezračevan preko vhoda

- ukrepi inšpektorja:

- ureditvena odločba (revizija OT, oceniti tveganja-PMV+ukrepi za  

zagotavljanje ustreznega toplotnega udobja tudi za šotor)

- opozorilo po ZIN

- ukrepi delodajalca: uredil izmenjavo dveh delavk preko dodatnih 

odmorov
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GRADBIŠČA

Kadar je predvideno, da se izvajajo dela na gradbišču na prostem ali v

odprtih prostorih, je potrebno zagotoviti tudi prostor za počitek, sušenje

oblačil in ogrevanje delavcev. Prosta površina tega prostora mora znašati

vsaj 0,75 m2 na delavca, vendar ne sme biti manjši kot 4 m2, višina

prostora pa mora biti vsaj 205 cm. Zagotovljena temperatura v prostoru

mora biti v času od 15. oktobra do 30. aprila vsaj 20°C.
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Ali lahko delavec zapusti / odkloni delo v zvezi z 

neustreznimi toplotnimi razmerami?  

ZVZD-1/ 19. člen:

„delodajalec mora zagotavljati varno delovno okolje“→ prekršek

ZVZD-1/ 52. člen:

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.

ZVZD-1/ 53. člen:

Delavec ima v primeru resne in neposredne nevarnosti za življenje ali

zdravje pravico ustrezno ukrepati, skladno s svojim znanjem in tehničnimi

sredstvi, ki jih ima na razpolago, v primeru neizogibne nevarnosti pa

zapustiti nevarno delovno mesto, delovni proces oziroma delovno okolje.
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VLOGA PREDSTAVNIKOV DELAVCEV

ZVZD-1/ 48. člen:

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.

Delavci ali njihovi predstavniki za varnost in zdravje pri delu lahko zahtevajo 

nadzor pristojne inšpekcije, kadar menijo, da delodajalec ni zagotovil 

ustreznih varnostnih ukrepov.

Delodajalec mora za izvajanje nalog članov sveta delavcev oziroma 

delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu zagotavljati ustrezne 

oblike usposabljanja.
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ZAKONODAJA

(razmišljati o spremembah)

- 28 st. C → ????? 

- temperaturna razlika med delovnimi prostori in 

sosednjimi prostori (max. 20 st. C) 

- konkretneje opredeliti pri visokih temperaturah 

(npr. pogostost in trajanje odmorov, individualno 

upoštevanje zdravniških spričeval, opredeliti ukrepe za 

delo na prostem) 

Spreminja se EU direktiva 89/654/EGS
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HVALA   ZA  POZORNOST


