
Od: "Inšpektorat RS za delo - Sedež "  

Za: Lučka Böhm, ZSSS 

Datum: 7. 6. 2021 

 
Spoštovana, 
 
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - UPB in št. 40/14, ZIN) v 1. odstavku 34. 
člena določa, da če zavezanec v roku, ki ga z odločbo določi inšpektor, ne odpravi ugotovljenih 
nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor do odprave nepravilnosti oziroma dokler je to 
potrebno, prepove opravljanje dejavnosti oziroma zaseže predmete ali dokumentacijo ali odredi 
zapečatenje naprav, sredstev, predmetov ali opreme, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s 
kršitvami nastali. V letu 2020 se inšpektorji takšnega ukrepa niso posluževali, saj so delodajalci o 
odpravi ugotovljenih kršitev obveščali inšpektorat in pogosto so pristojni inšpektorji s kontrolnimi 
pregledi tudi preverjali dejansko stanje pri delodajalcih. 
 
V drugem odstavku 34. člena ZIN je določeno, da inšpektor prepove opravljanje dejavnosti oziroma 
zaseže predmete ali dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s kršitvami nastali, ne 
da bi prej določil rok za odpravo nepravilnosti, če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna 
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem 
okolju in na premoženju. Glede tega določila pojasnjujemo, da ga inšpektorji pri svojem ukrepanju ne 
uporabljajo, ekvivalentno pa uporabljajo Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/14 in 55/17, 
ZID-1)in njegova 18. ter 19. člen, ki dajeta pristojnim inšpektorjem Inšpektorata RS za delo pravne 
podlage za izrekanje prepovedi opravljanja dela delavcev ali delovnega procesa oz. uporabo sredstev 
za delo do odprave nepravilnosti zaradi neposredne nevarnosti za življenje delavcev ali če delodajalec 
ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in ustreznega delovnega  okolja in delovnega procesa, 
kakor tudi njihove sprotne prilagoditve ob vsaki spremembi v delovnem procesu, če ni usposabljal 
delavcev za varno delo oz. če delavcu grozi nevarnost za njegovo poškodbo pri izvajanju dela. 
 
V preteklem letu so inšpektorji najpogosteje prepovedali opravljanje dela delavcem oziroma delovni 
proces zaradi: 
- nezagotavljanja osebne varovalne opreme in njene uporabe: 96 primerov 
- nezavarovanih delovnih mest na višini na gradbiščih: 53 primerov 
- nezavarovanih odprtin na gradbiščih: 53 primerov 
- neustreznosti delovnih odrov: 53 primerov 
- nezagotavljanja varnega delovnega okolja in predvsem varne delovne opreme: 35 primerov 
- neuporabe zaščitnih čelad na gradbiščih: 26 primerov 
- nezagotavljanja pregledov in preizkusov delovne opreme: 13 primerov 
- …… 
 
Največ prepovedi opravljanja del je bilo izrečenih na gradbiščih. Potrebno je pojasniti, da na kršitve, 
ki so povod za izrekanje prepovedi opravljanja dela, ne opozarjajo delavci, temveč to ugotavljajo 
inšpektorji pri svojih nadzorih na terenu. Tudi iz prijav, ki jih prejmemo na inšpektorat s strani 
delavcev, le ti omenjajo na splošno neustrezne delovne pogoje in se ne opredeljujejo glede 
neposredne nevarnosti za njihova življenja.  
 
Na inšpektorat pa prejemamo tudi vprašanja delavcev, v katerih sprašujejo, ali lahko zaradi različno 
navedenih vzrokov zapustijo delovno mesto (53. člen ZVZD-1)oziroma odklonijo delo (52. člen ZVZD-
1). V pripravljenih odgovorih delavce vedno opozorimo, da lahko odklonijo delo npr. če jim grozi 
neposredna nevarnost za življenje in zdravje s poudarkom na neposredni nevarnosti (npr. delo na 
nezavarovani višini, …). Najpogosteje inšpektorji ugotavljajo neposredno nevarnost v primerih fizične 



oz. telesne ogroženosti in nastanka poškodb, pa tudi v primerih neustrezne uporabe OVO (npr. ne 
ščiti vseh dihalnih poti, neustrezna namestitev, ...) oz. uporabe neustrezne OVO glede dela z 
nevarnimi snovmi (npr. delovni proces peskanja, varjenje, delo z azbestom).  
 
Ko inšpektorji pri svojih nadzorih ugotovijo, da je npr. zaradi delovnih pogojev neposredno ogroženo 
življenje delavcev, skladno z 21. členom ZID-1 ustno na mestu nadzora izrečejo takojšnjo prepoved 
opravljanja dela ter najkasneje v osmih dneh izdajo pisno odločbo. Še zlasti na gradbiščih delodajalci 
odpravijo ugotovljeno neustreznost, zaradi katere je bila izrečena ustna prepoved opravljanja dela, v 
zelo kratkem času, pogosto še isti dan. Delodajalci se s prepovedjo opravljanja dela težko sprijaznijo 
in pogosto negodujejo. V kolikor je za odpravo nepravilnosti potreben daljši čas, pa inšpektorjem tudi 
omenjajo izpad dohodka. Inšpektorji pa ne poročajo o tem, da bi s strani delodajalcev prejemali 
neposredne grožnje z odškodninami, čeprav bi se mogoče med vrsticami tudi to dalo razbrati. 
 
Predstavnik sveta delavcev ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu ima skladno z 48. členom 
ZVZD-1 pravico prisostvovati inšpekcijskemu nadzoru ter pri tem izražati tudi svoja opažanja. Prav 
tako ima delavski zaupnik možnost od delodajalca zahtevati sprejetje ustreznih ukrepov. V kolikor 
želijo delavski zaupniki konstruktivno izvajati naloge, ki jih jim omogoča ZVZD-1, tako pri 
inšpekcijskem nadzoru kakor tudi na relaciji z delodajalcem, je nujno potrebna njihova dokaj 
poglobljena strokovnost, kar pa se lahko zagotavlja le z ustreznim, zadostnim in kvalitetnim 
usposabljanjem.   
 
 
Slavko Krištofelc, 
Direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu 
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