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ZADEVA: Poziv za spremembe in dopolnitve Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 

ročnem premeščanju bremen 

 

 

Spoštovani 

 

Pozivamo ministra za delo g. Janeza Ciglerja Kralja, da v letu 2021 sprejme spremembe in 

dopolnitve Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen 

(Uradni list RS, št. 73/2005), ki vam jih predlagamo. Predlagamo spremembe členov pravilnika 

5 in 7 ter v celoti novo Prilogo II. 

 

V dejavnosti trgovina morajo delavci v ekstremnih primerih dnevno ročno premestiti tudi do 

25 ton mase, kar pri njih povzroča mišično-kostna obolenja. Pozivi Inšpektoratu RS za delo za 

omejitev ostajajo brez učinka, ker inšpektorji nimajo pravne podlage za ukrepanje. 

  

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) sta 

v preteklih letih na ministrstvo večkrat naslovila pobudo za posodobitev zastarelega Pravilnika 

o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. V sodelovanju s stroko 

smo pripravili predlog naslednjih sprememb in dopolnitev veljavnega Pravilnika o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen: 

1. prepoved obračanja hrbtenice po osi; 

2. obvezno usposabljanje delavcev za pravilno premeščanje bremen; 

3. kdaj naj bo obvezno dvigovanje v timu oziroma v paru; 

4. obvezne tehnične pripomočke za ročno premeščanje bremen; 

5. največje dovoljene mase enkratnega bremena po starosti in spolu: 

a. za moške po razpredelnici glede na višino dviga  – največ pa 25 kg za dviganje 

tik ob telesu, 
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b. za ženske po razpredelnici glede na višino dviga – največ pa 16 kg za dviganje 

tik ob telesu, 

6. največje dovoljene mase za nosečnice po razpredelnici glede na višino dviga bremena 

in oddaljenosti bremena od telesa: 

a. pred 20. tednom nosečnosti, 

b. po 20. tednu nosečnosti; 

7. največje dovoljene mase bremena za vlečenje in potiskanje z enoosnimi ročnimi 
transportnimi vozički, transportnimi vozički in kontejnerji in paletnimi viličarji:  

a. prepoved za nosečnice, če ni motoriziranega pogona, 
8. največja skupna dovoljena masa bremen pri ročnem premeščanju: 

a. v posameznem delovnem dnevu, 
b. v delovnem tednu, 

9. največje število dvigov na uro glede na maso bremena in razdaljo nošenja. 
 

V prilogi vam posredujemo predlagane spremembe in dopolnitve pravilnika in vas pozivamo, 

da jih sprejmete v letu 2021 kot prispevek Slovenije v času predsedovanja Svetu EU 2021 in v 

okviru evropske kampanje EU OSHA 2020–2022 Naredimo breme lažje za zdrava delovna 

mesta. Ročno premeščanje bremen namreč povzroča mišično-kostna obolenja, ki v Evropi in 

Sloveniji povzročajo največ bolniške odsotnosti z dela in delovne invalidnosti. 

 

Predstavniki ZSSS in SDTS smo pripravljeni dodatno predstaviti svoj predlog sprememb in 

dopolnitev pravilnika. 

 

Obveščamo vas tudi, da bomo predlog sprememb in dopolnitev pravilnika podprli s 

sindikalno kampanjo »Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen« 

(https://zssszaupnikvzd.si/kampanje/tvoj-sindikat-zahteva-omejitev-rocnega-premescanja-

bremen/. 
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Priloga: 
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem 
premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/2005) 


