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Zadeva:  ZAPISNIK 1. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO IZHODIŠČ 

ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRAVILNIKA O ZAGOTAVLJANJU 

VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI ROČNEM PREMEŠČANJU BREMEN 

 

 

Prvi sestanek delovne skupine za pripravo izhodišč za pripravo predloga Pravilnika o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (v nadaljnjem besedilu: delovne 

skupine) je potekal dne 30.03.2022 z začetkom ob 10.00. Seja je potekala na daljavo preko MS 

Teams aplikacije.  

 

Udeležili so se je naslednji člani in članice delovne skupine: mag. Katja Rihar Bajuk, mag. Nikolaj 

Petrišič, Etbin Tratnik, Barbara Skulj Schwinger, Slavko Krištofelc, Marko Vaupotič, Jernej Jenko, 

Janez Fabijan, dr. Simon Schnabl, Lučka Böhm, Tina Skubic, Jure Dermastja, Karmen Fortuna, 

Urška Sojč, Nina Ličar in Martin Kurent. 

 

Opravičeno odsotni so bili naslednji člani in članice delovne skupine: Marko Sremec, dr. Sabina 

Huč in Lina Fratnik Andrić. 

 

Sestanek je vodila mag. Katja Rihar Bajuk, vodja delovne komisije, po naslednjem dnevnem redu, 

ki je bil predstavljen na samem sestanku: 

  

1. Uvodne informacije glede problematike ročnega premeščanja bremen in potrebe po 

sprejetju novega Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju 

bremen   

2. Kratka predstavitev mnenj s strani članov delovne skupine 

3. Dogovor o nadaljnjem delu delovne skupine 

 

 

 

ČLANOM DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO 

IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PREDLOGA 

PRAVILNIKA O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN 

ZDRAVJA PRI ROČNEM PREMEŠČANJU BREMEN 
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Ad 1: Uvodne informacije glede problematike ročnega premeščanja bremen in potrebe po 

sprejetju novega Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju 

bremen   

 

Mag. Katja Rihar Bajuk, vodja delovne skupine, je v uvodu podala informacije glede problematike 

ročnega premeščanja bremen in potrebe po sprejetju novega Pravilnika o zagotavljanju varnosti 

in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Omenila je, da je bil nov predlog Pravilnika o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen predstavljen na 14. seji Sveta 

za varnost in zdravje pri delu, ki je potekala dne 27. 09. 2021, na kateri so člani Sveta nato izrazili 

svoja mnenja in pomisleke. Zbornica za varnost in zdravje pri delu je nato zaradi kompleksnosti 

in potrebe po zelo široki interdisciplinarnosti in obravnavi tematike iz različnih aspektov dala 

pobudo za ustanovitev delovne skupine za pripravo novega Pravilnika.  

 

V uvodnem nagovoru je dejala, da gre za prvi sestanek delovne skupine za pripravo novega 

pravilnika, na katerem poleg predstavnikov ministrstva in IRSD-ja sodelujejo tudi predstavniki 

socialnih partnerjev, predstavniki stroke varnosti pri delu in predstavniki stroke medicine dela. 

 

Poudarila je, da je zaradi kompleksnosti tematike bila sprejeta odločitev, da začnemo delo tako, 

da za osnovo vzamemo veljavni Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem 

premeščanju bremen. 

 

V nadaljevanju je pozvala člane delovne skupine, ki to želijo, da predstavijo mnenja skupine, ki 

jo zastopajo. 

 

Ad 2: Kratka predstavitev mnenj s strani članov delovne skupine 

 

Janez Fabijan, predstavnik Zbornice varnosti in zdravja pri delu, se je uvodoma zahvalil 

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ), 

da je sprejelo pobudo za oblikovanje delovne skupine. Njihovo mnenje je, da mora ta pravilnik v 

smislu varovanja delavcev pred kostno mišičnimi obolenji obravnavati ne samo prenašanje, 

temveč tudi potiskanje, vlečenje in druge podobne aktivnosti. Po njihovem mnenju mora pravilnik 

vsebovati enostavno, vendar natančno metodologijo, z natančno identifikacijo tveganj. Omenil je, 

da želijo, da bi za izhodišče pri pripravi metodologije vzeli prvi pravilnik iz leta 2000. 

 

Nina Ličar, predstavnica Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, je dejala, da 

z vidika Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ problemov niso zaznali in 

nimajo nobenih pripomb na veljavni pravilnik. Bodo pa obravnavali nov predlog pravilnika in se 

do njega opredelili. 

 

Lučka Böhm, predstavnica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je dejala, da so pripravili 

pobudo in predlog za spremembo pravilnika skupaj s Sindikatom delavcev trgovine Slovenije. 

Menijo, da je treba pravilnik posodobit v skladu s sodobnimi spoznanji in dobri praksami v tujini. 

Izrazila je mnenje, da se Slovenija razlikuje od drugih držav EU, saj nima urejenih ekonomskih 

vzpodbud za delodajalce s strani države za vlaganje v varnost in zdravje pri delu. Zato je po 

njenem mnenju toliko bolj pomembno, da bomo imeli ustrezen pravilnik na tem področju. 

Poudarila je, da ne bodo zahtevali nič več, kar imajo druge države EU določene v njihovih 

predpisih glede varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Predlagala je, da se nov 

pravilnik o sprejme do konca leta 2022, tudi zaradi Evropske kampanje na področju kostno-

mišičnih obolenj. 
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Tina Skubic, predstavnica Sindikatov delavcev trgovine Slovenije, je predstavila problematiko 

prevzema blaga v trgovinah in obremenitve delavcev, ki morajo premestiti velike količine blaga 

na dan. Predstavila je primer premeščanja sadja in zelenjave. 

 

Slavko Krištofelc, predstavnik Inšpektorata Republike Slovenije za delo, je omenil potrebo po 

ustrezni posodobljeni metodi ocenjevanja tveganja, ki bo hkrati uporabna, ter po upoštevanju 

premeščanja bremen, ki niso najtežja. Dejal je, da delodajalci uporabljajo zelo različne metode 

ocenjevanja tveganja, hkrati pa delodajalci ne napišejo ustreznih ukrepov za zagotavljanje 

varnega in zdravju neškodljivega premeščanja bremen. Poudaril je pomembnost sodelovanja 

medicine dela. Pravilnik se mora nanašati ne samo premeščanje, temveč tudi potiskanje, vlečenje 

in druge podobne aktivnosti. 

 

Jernej Jenko, predstavnik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije, je dejal, da so ugotovili, 

da vse sosednje države uporabljajo bistveno bolj moderne metode za ocenjevanje tveganj glede 

ročnega premeščanja bremen, kar je potrebno vgraditi v nov pravilnik. Dogovoriti se je treba glede 

lestvic za ocenjevanje tveganj, da bo metoda ocenjevanja tveganj uspešno implementirana v 

praksi. 

 

Karmen Fortuna, predstavnica Trgovinske zbornice Slovenije, je dejala, da nimajo pripomb glede 

veljavnega pravilnika, da pa se bodo opredelili glede predlogov novega pravilnika. 

 

Urška Sojč, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, je dejala, da so oblikovali delovno 

skupino za obravnavo pravilnika in da niso zaznali nobenih problemov glede veljavnega 

pravilnika. Ne čutijo potrebe glede sprejetja novega pravilnika, bodo pa obravnavali nove 

predloge in se do njih opredelili. Zahvaljujejo se MDDSZ za ustanovitev delovne skupine in 

povabilo k sodelovanju. 

 

Mag. Nikolaj Petrišič je povedal, da je MDDSZ pri pripravi predloga novega pravilnika, ki je bil 

predstavljen na 14. seji Sveta za varnost in zdravje pri delu, naredil nekakšno kompilacijo zahtev 

veljavnega pravilnika in predlogov ZSSS, IRSD-ja in Zbornice za varnost in zdravje pri delu. 

Zaradi burne debate na Svetu za varnost in zdravje pri delu glede pravilnika in kompleksnosti 

same zadeve (predvsem glede metode ocenjevanja tveganja), ter na pobudo Zbornice varnosti 

in zdravja pri delu, so se na MDDSZ odločili za ustanovitev delovne skupine.  

 

Martin Kurent, predstavnik Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, je poudaril, 

da so v veljavnem pravilniku vrednosti obremenitev previsoke, da tako velikih dovoljenih vrednosti 

obremenitev v razvitem svetu ni oziroma jih ne sme biti. Omenil je tudi težko izvajanje pravilnika 

v praksi (glede omejitve 1000 kg). Potrebni so premiki zaradi problematike kostno mišičnih 

obolenj. Zavzel se je za metodologijo, ki bi bila enostavna in uporabna v praksi. 

 

Ad 3: Dogovor o nadaljnjem delu delovne skupine 

 

Mag. Katja Rihar Bajuk je pozvala vse člane delovne skupine, da, kolikor se le da, konkretno 

napišejo pripombe oziroma predloge za nov pravilnik, po možnosti na način »sledi spremembam« 

glede na veljavni pravilnik, in jih pošljejo na MDDSZ do 15. aprila 2022.  

 

MDDSZ bo na podlagi teh pripomb pripravilo kompromisno gradivo, ki ga bo predvidoma še pred 

prvomajskimi prazniki posredovalo vsem članom delovne skupine. 
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Naslednji sestanek delovne skupine bo predvidoma v sredini maja 2022. 

 

Mag. Katja Rihar Bajuk je na koncu poudarila še namero in željo MDDSZ, da bo nov pravilnik 

sprejet do konca leta 2022. 

 

 

 

 

Pripravil: 

Etbin Tratnik     mag. Katja Rihar Bajuk 

podsekretar                                       VODJA DELOVNE SKUPINE 
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