
TVOJ SINDIKAT ZAHTEVA OMEJITEV 
ROČNEGA PREMEŠČANJA BREMEN

Kampanja SDTS in ZSSS, 2021





Pravilnik o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri ročnem premeščanju bremen

ZSSS in SDTS opozarjata na zastarelost pravilnika iz leta 2005 

in predlagata ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju 
spremembe in dopolnitve. 

Pozivata ga, naj pravilnik posodobi že v letu 2021! 

Ko bo namreč posodobljen, bodo nove predlagane omejitve 
morali upoštevati vsi delodajalci v Sloveniji v vseh dejavnostih.



Priloga II veljavnega pravilnika glede na spol 
in starost delavca dovoljuje PREVISOKO 
največjo dovoljeno maso bremena v kg in ne 
omejuje največjih skupnih mas, ki jih sme 
delavec premestiti na delovni dan in teden.

Starost Moški Ženske

15 do 19 let 35 kg 13 kg

nad 19 do 45 let 55 kg 30 kg

nad 45 let 45 kg 25 kg

nosečnice 5 kg



Medicina dela predlaga največje mase bremena (iz 
priročnika ZSSS 2016, projekt Delavski zaupnik 2):



ZSSS in SDTS 
sta za zaščito poklicnega zdravja delavcev pripravila 

predlog teh posodobitev pravilnika:
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:
1. za moške po razpredelnici glede na višino dviga – največ pa 25 kg za dviganje tik ob telesu in v višini pasu,

2. za ženske po razpredelnici glede na višino dviga – največ pa 16 kg za dviganje tik ob telesu in v višini pasu,

3. 85 % te mase za za mlajše od 18 let oz. starejše od 55 let;

6. največje dovoljene mase za nosečnice po razpredelnici glede na višino dviga bremena in oddaljenosti bremena od telesa:
1. pred 20. tednom nosečnosti,

2. po 20. tednu nosečnosti;

7. največje dovoljene mase bremena za vlečenje in potiskanje z enoosnimi ročnimi transportnimi vozički (100 kg), transportnimi vozički in 
kontejnerji (750 kg) in paletnimi viličarji (1500 kg):

1. prepoved za nosečnice, če ni motoriziranega pogona,

8. največja skupna dovoljena masa bremen pri ročnem premeščanju:
1. v posameznem delovnem dnevu (1000 kg oz. 850 kg za mlajše od 18 let oz, starejše od 55 let),

2. v delovnem tednu (4000 kg oz. 3400 kg za mlajše od 18 let oz, starejše od 55 let),

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



POTEK KAMPANJE: 

14. 6. 2021: Začetek kampanje in poziv ministru za delo : Dopis s 
pozivom

14. 6. 2021: spletna stran kampanje na ZSSSzaupnikVZD

15. 7. 2021: prvi uradni odziv Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti

27. 9. 2021: na 14. seji Sveta MDDSZ za varnost in zdravje pri delu 
točka dnevnega reda „Predstavitev osnutka Pravilnika o ročnem 
premeščanju bremen“



Hvala za pozornost!


