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I. UVOD IN RAZLOGI  

V letu 2011 je bil sprejet novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju ZVZD-1), ki je 

vnesel nekaj pomembnih sprememb, ki vplivajo na raven zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. 

V novem ZVZD-1 so do neke mere upoštevana nova tveganja, kot so psihosocialni dejavniki 

tveganja, izpostavljeno je predhodno varstvo, prav tako je novost promocija zdravja na delovnem 

mestu. 

  

Zakon prinaša nekatere poenostavitve za samozaposlene ter mikro in male delodajalce (npr. 

samozaposlenim ni potrebno več opravljati zdravstvenih pregledov, ni se jim potrebno  usposabljati 

za varno delo ter za nudenje prve pomoči na delovnem mestu, delodajalci lahko z dodatnim 

usposabljanjem in opravljenim strokovnim izpitom sami poskrbijo za področje varnosti in zdravja 

pri delu, ipd.).  

 

Poudariti je potrebno, da je bil namen zakonodajalca tudi, da je urejanje področja varnosti in 

zdravja pri delu bolj enostavno, cenejše, bolj pregledno, z manj administrativnih ovir, ob tem, da se 

dosežena varnost in zdravje pri delu pri delodajalcih v RS ne bo zmanjšala, ampak nasprotno, 

dvignila na višjo,  bolj kakovostno raven.   

 

Za pripravo novega zakona je bila v juniju 2009 s strani ministra za delo imenovana usmerjevalna 

in delovna skupina. V obe skupini so bili iz stroke varnosti pri delu vključeni nekateri predstavniki 

večjih podjetij z dovoljenjem za delo ter en strokovni delavec s področja varnosti pri delu večje 

gospodarske družbe. Strokovna javnost, združena v Zbornici varnosti in zdravja pri delu ter Zvezi 

društev varnostnih inženirjev Slovenije, v pripravo novega zakona o varnosti in zdravju pri delu 

formalno ni bila vključena. Kljub temu je strokovna javnost svoje utemeljene predloge na 

nastajajoči zakon sproti posredovala tako neposredno MDDSZEM kot posredno preko članov 

usmerjevalne in delovne skupine. Žal je bila večina predlogov od pripravljavca novega zakona 

zavrnjena oziroma neupoštevana pri končnem predlogu ZVZD-1.  

 

Državni zbor RS je na svoji 28. seji  sprejel novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je 

bil objavljen 3. junija 2011 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 43/2011, veljati pa je pričel 3. 

12. 2011. 

 

V mesecu novembru 2011 so bili na 210. seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) obravnavani 

predlogi naslednjih pravilnikov: 

 Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in 

zdravja pri delu; 

 Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec  za varnost pri delu; 

 Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na log na področju varnosti pri delu; 
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 Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti pri delu  (v nadaljevanju Pravilniki). 

 

Ko so predstavniki strokovne javnosti ZDVIS in Zbornice VZD predstavili argumentirane pripombe 

in predloge sprememb omenjenih pravilnikov na 210. seji ESS, je bilo odločeno, da se ne 

sprejmejo. Sprejeta je bila odločitev, da bo po letu dni uveljavitve ZVZD-1 in Pravilnikov 

MDDSZEM izdelalo analizo učinkov ZVZD-1 in Pravilnikov. Ker do 29. 3. 2013 strokovni javnosti in 

tudi sicer ni bila predstavljena ta analiza, je na 1. seji Sveta za varnost in zdravje pri delu 

predsednik Zbornice VZD izpostavil vprašanje o analizi učinkov ZVZD-1 in Pravilnikov. Prisotnim 

na  seji je bilo odgovorjeno, da MDDSZEM za to aktivnost nima dovolj resursov. V januarju 2013 je 

ministrstvo za pravosodje in javno upravo izvedlo Analizo implementacije izvedenih normativnih 

sprememb ZVZD-1.  

 

Zbornica VZD se vse od ustanovitve nenehno prizadeva za izboljšanje varnostno-zdravstvenih 

razmer pri delodajalcih v RS. Bogate izkušnje in vrhunska usposobljenost članstva Zbornice VZD 

je zagotovo velik potencial za nenehno izboljševanje delovnega okolja. Ker analiza ministrstva za 

upravo ni obravnavala učinkov na strokovnem področju varnosti pri delu, je Zbornica VZD izvedla 

svojo. S pričujočo raziskavo – anketo med delodajalci v RS - smo želeli ugotoviti in potrditi tako 

stanje varnosti in zdravja pri delu kot tudi učinke nove zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri 

delu.  
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1. Kazalniki varnosti in zdravja pri delu  v RS  v obdobju od 2009 do 2012 
(opazovano obdobje) 

 

Poškodbe pri delu  

Število prijavljenih poškodb pri delu na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ, prej  IVZ) in 

Inšpektoratu RS za delo (IRSD) prikazujemo v tabeli 1. Na IRSD se prijavljajo delovne nezgode s 

poškodbami pri delu, ki so zahtevale več kot 3 dni odsotnosti z dela.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Število delovnih nezgod s poškodbami pri delu v letih od 2008 do 2012 

Vir:  

*  NIJZ – Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege in drugih vzrokov (IVZ 3) 

** NIJZ – Evidenca poškodb pri delu (IVZ 5 - tb3) 

Opomba: 

*** V letu 2012 so izvzete poškodbe delavcev na poti na delo in z dela 

 

2. Stroški delovnih nezgod s poškodbami pri delu 

Iz analize stroškov in koristi izvajanja predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in 

nekaterih izbranih evropskih državah, ki jo je opravila Fakulteta za management Univerze na 

Primorskem, je razvidno: 

1. Makroekonomski stroški nezgod in bolezni znašajo v izbranih evropskih državah od 3 % do 

8 % potencialnega BDP.  

2. Lastne ocene kažejo, da so makroekonomski stroški nezgod in bolezni na ravni 5,18 % 

potencialnega BDP slovenskega gospodarstva.  

3. Če se omejimo samo na škodo, ki jo za narodno gospodarstvo povzročajo smrtni primeri na 

delovnem mestu, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, pa je ta ocena 3,4 % slovenskega 

BDP.  

 

 

 

 

 

 

Leto 
NIJZ 
(IVZ)* 

NIJZ ** IRSD 

2008 28.645 25.036 17.048 

2009 23.833 21.402 15.011 

2010 23.576 20.803 14.974 

2011 20348 18.396 12.154 

2012*** 19.346 17.320 10.091 
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II. NAMEN IN VSEBINA RAZISKAVE 

1. Namen 

Strokovna javnost, združena v Zbornici VZD, želi na podlagi opravljene raziskave predstaviti 

trenutno stanje na področju upravljanja varnosti in zdravja pri delu pri slovenskih delodajalcih ter 

podati predloge za izboljšanje stanja na tem področju.  

 

Jeseni leta 2013 smo izvedli kvantitativno raziskavo pri slovenskih delodajalcih. Za potrebe 

omenjene raziskave smo izdelali anketni vprašalnik, ki je vseboval vprašanja odprtega in zaprtega 

tipa. Vprašanja zaprtega tipa so bila merjena na petstopenjski Likertovi lestvici z vrednostmi od 1 

do 5, kar nam je omogočalo statistično obdelavo. 

 

Vprašalnik je bil dokaj obsežen in zahteven za izpolnjevanje. Vanj smo vključili odprta vprašanja, ki 

so se nanašala na obdobje od leta 2009 do 2012 (v nadaljevanju opazovano obdobje). Za 

izpolnitev je bilo potrebno navesti nekaj ključnih podatkov, na podlagi katerih je možno kasneje v 

analizi dobljenih podatkov ugotoviti stanje varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih. Na primer: 

število poškodb pri delu brez bolniške odsotnosti, število poškodb pri delu z bolniško odsotnostjo 

za obdobje od 2009 do 2012, ipd.  

3. Vsebina raziskave 

 
Z anketnimi vprašalniki smo delodajalcem zastavili ključna vprašanja, na podlagi katerih smo 

ugotovili  stanje varnosti in zdravja pri delu  ter upravljanje varnosti pri delu pri delodajalcih  v RS.  

 

Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja s treh osnovnih področij: 
 

1.  Splošno o podjetju (dejavnost, lastništvo, oblika organiziranosti, število zaposlenih, nezgode pri 

delu v obdobju od 2009 do 2012).  

  

2.   Upravljanje varnosti in zdravja pri delu:  

 Oblika organiziranosti izvajanja strokovnih nalog VZD.   

 Število strokovnih delavcev. 

 Stopnja strokovne izobrazbe. 

 Število strokovnih delavcev glede na stopnjo izobrazbe.   

 Strokovna usposobljenost, pogostost usposabljanja. 

 Kakovost izvajanja strokovnih nalog.  

 Delovno telo za obravnavanje varnosti in zdravja pri delu. 

 Sodelovanje z vodstvom podjetij. 

 Izvajanje strokovnih nalog zunanjih strokovnih delavcev.  

 Pogostost revizij izjav o varnosti z oceno tveganja. 
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 Sodelovanje z izvajalcem medicine dela. 

 Politika varnosti in zdravja pri delu. 

 Letni program in cilji  na področju varnosti in zdravja pri delu. 

 Zadovoljstvo in kakovost storitve strokovnega delavca.  

 Dovoljenja za opravljanje strokovni nalog. 

 Sodelovanje MDDSZEM s stroko varnosti in zdravja pri delu.   

 Predhodno varstvo. 

 Problematika področja varnosti in zdravja pri delodajalcih.  

 

3. Zbornica VZD  

 Vloga in pomen Zbornice varnosti in zdravja pri delu.  

 Pričakovane storitve Zbornice varnosti in zdravja pri delu.  

 Članstvo Zbornice varnosti in zdravja pri delu. 

 

Vzorec oz. populacijo so nam predstavljala velika, srednja ter mala podjetja. Anketni vprašalnik 

smo poslali na 695 elektronskih naslovov, ki smo jih pridobili iz elektronskega telefonskega 

imenika poslovnih subjektov in baze članov.    

 

Raziskava je potekala v dveh fazah. V prvi fazi so bili v raziskavo vključeni v raziskavo predstavniki 

delodajalcev: predsedniki uprav, člani uprave, direktorji družb ali predstavnik vodstva, ki je 

odgovoren za področje varnosti in zdravja pri delu. V drugi fazi pa so bili v raziskavo vključeni  

podjetja z dovoljenjem za delo  in strokovni delavci varnosti pri delu.  

 

V prvi  fazi je bil po elektronski pošti vprašalnik poslan na 394 naslovov različnih dejavnosti, in 

sicer kovinske, lesne, elektronske in elektro, tekstilno-obutvene dejavnosti, dejavnosti predelave 

gume in plastike, industrije celuloze in papirja, informatike in telekomunikacij, okoljske dejavnosti 

ter poslovno storitvene dejavnosti.  

Vir podatkov: panožni katalogi Gospodarske zbornice Slovenije (www.gzs.si). Vzorec je bil izbran 

naključno, s poudarkom na različnem številu zaposlenih po podjetjih znotraj panog. 

 

V drugi fazi pa je bil vprašalnik poslan še na elektronske naslove strokovnih delavcev varnosti pri 

delu in podjetjem z dovoljenji za delo na področju varnosti pri delu, in sicer na 301 naslov. 

Vprašalnik je bil poslan aktivnim  članom Zbornice varnosti in zdravja pri delu, Zveze društev 

varnostnih inženirjev Slovenije in podjetjem z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti 

pri delu. Vir: arhiv članstva Zbornice VZD, aktualni seznam podjetij z dovoljenjem za delo na 

spletnih straneh MDDSZEM. 

 

 

http://www.gzs.si/
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III. VKLJUČENOST V RAZISKAVO  

1. Dejavnosti  in velikost podjetij – delodajalcev, vključenih v raziskavo  

V raziskavo so bila vključena podjetja in institucije, ki so bila naključno izbrana iz panožnega 

kataloga GZS. Izbrana podjetja oziroma institucije so bile različne tako po dejavnosti kot tudi po 

velikosti. 

 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 47 % podjetij predelovalne dejavnosti, sledijo strokovne, 

znanstvene  in tehnične dejavnosti s 13 %, informacijske in komunikacijske dejavnosti s 6 %, 

kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo s 5 %, gradbeništvo s 4 %, izobraževanje in druge 

raznovrstne poslovne dejavnosti s po 3 %, rudarstvo, oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, 

odpadki; promet in skladiščenje; gostinstvo; zdravstveno in socialno varstvo s po 2 %, oskrba z 

energijo, plinom in paro; javna uprava s po 1%  ter druge dejavnosti z 8 %. 

2. Organizacijska oblika poslovnih subjektov sodelujočih v raziskavi 

Od vseh sodelujočih v raziskavi je bilo 65 % družb z omejeno odgovornostjo, 24 % delniških družb, 

8 % javnih zavodov in 3 % samostojnih podjetnikov.  

 

 

Graf 1: Organizacijska oblika poslovnih subjektov sodelujočih v raziskavi  

 

V raziskavi sodelujoča podjetja  so bila glede na velikost zastopana, kot sledi: podjetja s 50 do 249 

zaposlenimi – 32 %, podjetja z 10 do 49 zaposlenimi – 24 %,  podjetja z nad 500 zaposlenimi – 20 

%, manjša podjetja z do 5 zaposlenih – 8 % in podjetja s 5 do 9 zaposlenimi – 7 %. 
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Graf 2: Velikost podjetij 

 

 

3. Lastništvo podjetij  

Od vseh vključenih v raziskavo je bilo 78 % podjetij v slovenski lasti, sledijo pa podjetja s tujim 

lastništvom, in sicer: DE  5 %,  AT 4 %, CZ, NL in Rusija po 3 % ter CY, IT, CH, SE in druge 

države po 1 %.  

 

 

 

Graf 3: Lastništvo podjetij  
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4. Vključenost v raziskavo in stopnja odgovorov 

Glede na to, da je  bilo potrebno v vprašalnik vpisati veliko konkretnih podatkov (26 podatkov, iz 

katerih so razvidni kazalniki varnosti in zdravja pri delu) ter glede na obsežnost vprašalnika (podal 

je  minimalno 66 odgovorov)  je bila stopnja odgovorov nad pričakovanji, in sicer 34,5 %.  

Izkazalo se je, da so problem podatki o številu opravljenih delovnih ur za vse zaposlene  (delovne 

ure brez bolniške, dopusta in drugih odsotnosti) v posameznem letu v obdobju od 2009 do 2012. 

Pri teh vprašanjih jih je v raziskavi prenehalo sodelovati 9,5 %. Iz navedenega sledi, da je pri 

delodajalcih problem evidenc in spremljanja ključnih kazalnikov s področja varnosti in zdravja pri 

delu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KAZALNIKI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

1. Delovne nezgode s poškodbami pri delu  

 

Število delovnih nezgod je pri vključenih v raziskavo v opazovanem obdobju v letu 2010 rahlo 

poraslo, v naslednjih dveh letih pa je bilo v upadanju. Glede na izhodiščno leto (2009)  je število 

delovnih nezgod v organizacijah,  vključenih v raziskavo, upadlo za 15 %.  

 

 

Graf 4: Število poškodb pri delu 

 

1. ugotovitev  

Spremljanje  kazalnikov varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih v RS kot tudi na ravni države 

ni zadovoljivo. Vzpostaviti je potrebno sistem, ki bo odslikaval stanje na področju varnosti in 

zdravja pri delu (npr. obvezna letna poročila podjetij s področja varnosti in zdravja pri delu s 

ključnimi podatki). 
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Pogostost poškodb pri delu  

Indeks frekvence poškodb pri delu = število poškodb pri delu/1000 * število zaposlenih  

 

Graf 5: Pogostost poškodb pri delu  

 

Iz navedenega grafa je razvidno, da se je indeks frekvence vseh poškodb pri delu v podjetjih, 

vključenih v raziskavo, glede na izhodiščno leto 2009 znižal za 17,1 %, frekvenca poškodb pri delu 

z bolniško odsotnostjo se je zmanjšala za 20 %, indeks frekvence poškodb pri delu brez bolniške 

odsotnosti pa se je celo povečal za 5,5 %.  

V letu 2012 se je glede na leto 2011 indeks frekvence vseh poškodb pri delu zmanjšal za 9,4 %, 

število zaposlenih pa se v podjetjih vključenih v anketo, znižalo za 2,3 %. V RS se je v letu 2012 

glede  leto 2011 povečala brezposelnost z 11,8 na 12,1 % (vir: ZRSZ). 

 

Poudariti je potrebno, da se je v letu 2012 glede leto 2011 število prijavljenih gradbišč, ki jih 

potrebno v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Ur. list RS 83/2005) prijaviti na IRSD, zmanjšalo za 29,5 %. Torej se je drastično zmanjšala 

najbolj tvegana dejavnost. 

 

                              Graf 6: Število prijavljenih gradbišč v letih od 2009 do 2012 



 

 

12 

 

Tudi po podatkih IRSD in NIJZ je od leta 2007 opazen trend zmanjševanja delovnih nezgod  s 

poškodbami pri delu, kar je razvidno iz spodnje tabele (Tabela 1). 

 

2. Kazalniki varnosti in zdravja pri delu v RS v opazovanem obdobju   

 

2.1. Poškodbe pri delu  v RS   

Število prijavljenih delovnih nezgod s poškodbami pri delu je v upadanju, kar je razvidno iz spodnje 

tabele. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Število poškodb pri delu v obdobju od 2008 do 2012 

Vir:  

*  NIJZ – Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege in drugih vzrokov (IVZ 3) 

** NIJZ – Evidenca poškodb pri delu (IVZ 5 - tb3) 

Opomba: 

*** V letu 2012 so izvzete poškodbe delavcev na poti na delo in z  dela 

 

 

2.2. Bolniški stalež (BS) zaradi poškodb pri delu in izven dela 

  

Delež bolniškega staleža zaradi poškodb pri delu v celotnem bolniškem staležu se je v 

opazovanem obdobju zmanjšal s 7,58  % v letu 2010 na 6,86 % v letu 2012, torej za 4,5 %, delež 

BS zaradi poškodb in zastrupitev izven dela pa se je v opazovanem obdobju gibal med 15,31 % in 

15,89 %. Torej poškodbe skupaj predstavljajo od 22,23 do 23,47 odstotni delež v celotni bolniški 

odsotnosti.  

 

V praksi je zaznati, da se poškodbe pri delu - posebno pri mikropodjetjih in samostojnih podjetnikih 

- ne prijavljajo, ker so posledice prijav za te kategorije delodajalcev obremenjujoče. Za to je več 

razlogov:  

- pri težjih poškodbah se opravi raziskava IRSD in  policije (odgovornost, …); 

- prijava poškodbe je osnova za regresne zahtevke in odškodninske zahtevke.     

Poškodbe pri teh delodajalcih se zaradi navedenih dejstev pogosto uvrstijo kot poškodbe izven 

dela.  

Leto 
NIJZ 
(IVZ)* 

NIJZ ** IRSD 

2008 28.645 25.036 17.048 

2009 23.833 21.402 15.011 

2010 23.576 20.803 14.974 

2011 20348 18.396 12.154 

2012*** 19.346 17.320 10.091 



 

 

13 

 

Poškodbe 2009 2010 2011 2012 

XIX. A: Poškodbe in zastrupitve pri delu 0,30 0,31 0,29 0,29 

Delež BS v celotnem BS  v % 7,18 7,58 7,16 6,86 

XIX. B: Poškodbe in zastrupitve izven dela 0,64 0,65 0,63 0,65 

Delež BS v celotnem BS  v % 15,31 15,89 15,56 15,37 

Skupaj BS  v % 4,18 4,09 4,05 4,23 

Tabela 2: Bolniški stalež zaradi poškodb in zastrupitev pri delu in izven dela 

 

% BOLNIŠKEGA STALEŽA (% BS)  Odstotek bolniškega staleža je odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega 

zaposlenega delavca 

% BS = 

število izgubljenih koledarskih dni x 100 

število zaposlenih x število dni v letu 

 

Vir:  NIJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ugotovitev  

Glede na zgoraj navedene podatke lahko ugotovimo, da je zmanjšanje delovnih nezgod s 

poškodbami pri delu pri delodajalcih bolj posledica zmanjšanja izvajanja bolj tveganih dejavnosti 

(npr. gradbeništvo) ter zmanjšanja gospodarske aktivnosti v RS (povečanje števila brezposelnih) 

kot učinkov nove zakonodaje.  
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V. UPRAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU   

1. Politika varnosti in zdravja pri delu - letni program VZD  

 

Politiko varnosti in zdravja pri delu  ima sprejeto 76 % delodajalcev, vključenih v raziskavo  (po 

raziskavi ESENER 2009 pa ima politiko varnosti in zdravja pri delu 84 % podjetij). 

 

 

Graf 7: Politika varnosti in zdravja pri delu 

 

Letni program in cilje na področju varnosti in zdravja pri delu ima definirane 65 % delodajalcev. 

Raziskava kaže, da imajo delodajalci sprejeto politiko varnosti in zdravja pri delu bolj zaradi 

zunanjih vplivov kot lastne varnostne kulture, saj sprejeto politiko varnosti in zdravja pri delu z 

letnimi programi in cilji na področju varnosti in zdravja pri delu izvaja za 11 % manj delodajalcev.  

 

 

 

Graf 8. Politika in letni program varnosti in zdravja pri delu 
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2. Delovno telo za obravnavo vprašanj varnosti in zdravja pri delu  

 

Pri 48 % delodajalcev, vključenih v raziskavo, je za obravnavo vprašanj in problematike varnosti in 

zdravja pri delu organizirano delovno telo, team, odbor za varnost in zdravje pri delu.  

 

 

 

Graf 9: Vzpostavljeno organizirano delovno telo, odbor, team  

za obravnavo vprašanj varnosti in zdravja pri delu 

 

Stanje varnosti in zdravja pri delu se v podjetjih obravnava z najvišjim vodstvom vsak mesec pri  

31 % delodajalcev (v raziskavi ESENER 2009 pa je bilo ugotovljeno, da se vprašanja varnosti in 

zdravja pri delu redno obravnavajo na sestankih z najvišjim vodstvom pri 27 %), enkrat letno pri 16 

% delodajalcev, po potrebi pri 14 % delodajalcev, dvakrat letno pri 11 % delodajalcev, štirikrat 

letno pri 6 % delodajalcev, petkrat letno pri 5 % delodajalcev, trikrat letno pri 3 % delodajalcev. Pri 

4 % delodajalcev se strokovni delavec sploh se sestaja z vodstvom za obravnavo problematike 

varnosti in zdravja pri delu, in če upoštevamo še 10 %  delodajalcev, ki na to vprašanje ni podalo 

odgovora, lahko ugotovimo, da se pri 14 % najvišje vodstvo podjetja sploh ne ukvarja s 

problematiko varnosti in zdravja pri delu.  

 

 

Graf 10: Pogostost obravnave problematike varnosti in zdravja pri delu z najvišjim vodstvom 
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3. Oblika izvajanja strokovnih nalog pri delodajalcih  

 

Pri 68 % delodajalcev, vključenih v raziskavo, izvajajo strokovne naloge varnosti zunanji strokovni 

delavci oziroma podjetja z dovoljenji za delo, le pri 32 % izvajajo strokovne naloge strokovni 

delavci, ki so zaposleni pri delodajalcih (lastna strokovna služba). Pri delodajalcih, ki imajo lastno 

službo varnosti in zdravja pri delu, te naloge v 63 % opravlja po en strokovni delavec, v 13 % po 

dva strokovna delavca, v 9 % po trije strokovni delavci, v 5 % po štirje strokovni delavci, v 1% pa 

od šest do deset strokovnih delavcev  ter v 1%  nad deset  strokovnih delavcev.  V povprečju je pri 

delodajalcih z lastno – notranjo strokovno službo varnosti pri delu en strokovni delavec na 250 

zaposlenih.  

Bolj kot lastništvo podjetij na obliko organiziranosti izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu 

vpliva velikost podjetja. Manjša podjetja z do 50 zaposlenimi imajo v večini zunanjo strokovno 

službo, v podjetjih z od 50 do 250 zaposlenimi ima polovica podjetij zunanjo strokovno službo 

varnosti pri delu, v podjetjih z nad 250 zaposlenimi pa prevladujejo notranje – lastne strokovne 

službe varnosti pri delu.   

 

 

Graf 11: Oblika organiziranosti izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu pri delodajalcih 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ugotovitev 

Oblika izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu se glede na ZVZD-1 (28. člen) ni spremenila. 

Strokovne naloge varnosti pri delu pri mikro in malih podjetjih v večini izvajajo zunanje strokovne 

službe.  

3. ugotovitev  

Zavedanje izvršnega menedžmenta v podjetjih glede delodajalčeve odgovornosti s področja 

varnosti in zdravja pri delu je na dokaj nizki ravni, kar je posledica neozaveščanja in 

neusposabljanja s področja varnosti in zdravja pri  delu.  

Obvezno je vzpostaviti sistem nadzora nad usposabljanjem izvršnega menedžmenta s področja 

varnosti in zdravja pri delu. 
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4. Izobrazba strokovnih delavcev in dodatna strokovna usposabljanja 

 

Stopnja izobrazbe strokovnih delavcev varnosti pri delu, dodatna usposabljanja in kakovost 

storitev  

 

Naloge varnosti pri delu v obeh oblikah organiziranosti izvajanja strokovnih nalog (notranji 

strokovni delavci oziroma zunanji strokovni delavci) izvajajo strokovni delavci s IV. stopnjo 

izobrazbe pri 2 %, s V. stopnjo izobrazbe pri 4 %, s VI. stopnjo izobrazbe pri 29 %, s VII. stopnjo 

izobrazbe  pri 52 % in  z  VIII. stopnjo izobrazbe  pri 13 %  delodajalcev, vključenih v raziskavo. Iz 

raziskave je tudi razvidno, da strokovni delavci s IV in V. stopnjo strokovne izobrazbe ne 

izvajajo strokovnih nalog le za lastno podjetje, ampak tudi za druge delodajalce, kar ni v skladu 

z ZVZD-1.  

 

 

Graf 12: Stopnja izobrazbe strokovnih delavcev varnosti pri delu 

 

Strokovni delavci varnosti in zdravja pri delu se strokovno izpopolnjujejo in usposabljajo s področja 

varnosti pri delu na posvetih, delavnicah, seminarjih, in sicer v 19 % po štirikrat letno,  v 18 % po 

trikrat letno, v 15 % po dvakrat letno, v 21 % samo enkrat letno in v 9 % po petkrat ali več kot 

petkrat letno.  

 

Graf 13: Pogostost strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev za varnost pri delu 
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Bolj pogosto, in sicer v 58 %, se dodatno strokovno usposabljajo strokovni delavci v podjetjih z 

dovoljenji za delo kot strokovni delavci pri delodajalcih z lastno strokovno službo.  

 

5. Strokovni delavci pri mikro in malih podjetjih   

 

ZVZD-1 predpisuje, da lahko delodajalec, če je usposobljen, sam pri sebi prevzame vodenje in 

zagotavljanje varnosti pri delu. Usposobljenost odgovorna oseba delodajalca pridobi s strokovnim 

izpitom.  

 

Po Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. list RS 

109/ 2011) pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 5 delavcev in kjer iz ocene tveganja ne izhaja večja 

nevarnost za nezgode pri delu, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora strokovni 

delavec imeti V. stopnjo izobrazbe in strokovni izpit (4. člen).  

 

Strokovni delavci s V. strokovno izobrazbo in strokovnim izpitom so v 62 % zaposleni v 

predelovalni dejavnosti in dejavnosti oskrbe z energenti (v teh družbah je bilo tudi do 170 

zaposlenih), v 17 %  družb z več kot 5 zaposlenimi  opravlja strokovne naloge tudi strokovni 

delavec s VI. stopnjo izobrazbe in strokovnim izpitom. Pri 33 % delodajalcev z več kot 5 

zaposlenimi pa strokovne naloge varnosti pri delu  izvaja zunanji strokovni delavec. 

 

Pri delodajalcu, ki zaposluje manj kot 5 delavcev in kjer iz ocene tveganja ne izhaja večja 

nevarnost za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora strokovni delavec 

imeti IV. stopnjo izobrazbe in strokovni izpit (5. člen). Takih družb je bilo 8 %. Od teh družb se v 70 

% ukvarjajo s predelovalno dejavnostjo in v 30 % z gostinstvom. V večini, in sicer v 70 %, so 

delodajalci  poverili strokovne naloge varnosti pri delu zunanjim izvajalcem, le v 30 % delodajalci 

izvajajo strokovne naloge z lastnim  strokovnim  delavcem. 

 

Podobna ugotovitev je podana v Analizi implementacije izvedenih normativnih sprememb ZVZD-1, 

ki jo je pripravilo ministrstvo za pravosodje in javno upravo v januarju 2013: ta navaja, da 

udeleženci ankete oziroma mikro in mali delodajalci v 100 % ne poznajo te možnosti, da 

prevzamejo sami izvajanje strokovnih nalog, in še vedno sodelujejo z zunanjim strokovnimi 

delavci. 

 

Ugotovitev v povezavi z rezultati glede usposobljenosti strokovnih delavcev s IV. In V. stopnjo 

strokovne izobrazbe jasno kaže, da ti strokovni delavci, kljub opravljenim strokovnim izpitom, niso 

dovolj usposobljeni za izvajanje teh nalog, kar jasno izražajo, saj jih le 6 % meni, da so dovolj 

strokovno usposobljeni za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu. Preostali udeleženci 

navajajo, da niso usposobljeni in da so potrebna dodatna usposabljanja, tako s področja 
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zakonodaje kot tudi s področja konkretnih strokovnih nalog varnosti pri delu za posamezna 

delovna mesta ali dejavnost. 

 

Raziskava je torej pokazala, da je pri malih in mikro delodajalcih problem usposobljenosti 

odgovornih oseb delodajalcev za izvajanje strokovnih nalog varnosti. Zagotovo pa obstaja dilema, 

kateri delodajalec, glede na dejavnost, lahko prevzame sam izvajanje strokovnih nalog, saj mora 

najprej oceniti, ali pri njegovi dejavnosti ne izhaja večja nevarnost za nezgode, poklicne bolezni in 

bolezni, povezane z delom.  

 

Zagotovo je nujna razvrstitev dejavnosti glede na tveganja in s tem tudi pravilna odločitev glede 

oblike izvajanja strokovnih nalog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kakovost storitev strokovnih nalog varnosti pri delu  
(Opomba: V tej točki so upoštevani samo odgovori predstavnikov delodajalcev.) 
 

Delodajalci menijo, da so strokovne naloge strokovnega delavca varnosti pri delu v 82 % 

kakovostne oziroma izjemno kakovostne  in v 10 % povprečne.  V 8 % pa odgovor ni  bil podan.  

 

 

Graf 14: Kakovost izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu 

5. ugotovitev 

 
Določiti je potrebno dejavnosti delodajalcev, kjer je možno opravljati ožji nabor  strokovnih nalog 

varnosti pri delu s IV. ali V. stopnjo strokovne izobrazbe.  

Vsi strokovni delavci varnosti pri delu  (tudi s  IV. In V.  stopnjo izobrazbe)  morajo biti vključeni v 

sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri 

delu in v 7 letih izpolniti kvoto 100 kreditnih točk. 

V sedaj veljavnih pravilnikih velja dokazilo o stalnem strokovnem usposabljanju samo za 

strokovne delavce, ki so zaposleni v podjetjih z dovoljenjem za delo.   
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7. Izvajanje strokovnih nalog  pri delodajalcih – zunanji strokovni delavci 

Najbolj pogosto pri delodajalcih zunanje institucije – podjetja z dovoljenji za delo izvajajo: 

  obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju, in sicer v 81 %, sledijo 

  obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme v 71 %,  

 priprava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja v 57 % (raziskava 

ESENER 2009 pa je ugotovila, da v 75 % strokovne podlage za izjavo o varnosti z oceno 

tveganja pri delodajalcih v RS izdeluje zunanja institucija - zunanji strokovni delavec),  

 pri več kot 50 % delodajalcev zunanja strokovna služba pripravlja programe in izvaja 

usposabljanje za varno delo  ter izvaja strokovne naloge varstva pred požarom.  

 

Pri dobrih 40 % delodajalcev pa zunanja strokovna služba izvaja še naslednje strokovne naloge: 

 izdeluje navodila za varno delo,  

 svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja,  

 opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo,  

 spremlja stanje v zvezi z nezgodami pri delu, 

 odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za delodajalca,  

 sodeluje z izvajalcem medicine dela. 

 

 

 

Pri  37 % delodajalcev  zunanji strokovni delavec 

 usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj in 

 le pri 32 % delodajalcev 

 svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo 
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Graf 15: Izvajanje strokovnih nalog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ugotovitev 

Zunanji strokovni delavci varnosti pri delu le delno izvajajo strokovne naloge iz 29. člena ZVZD-1 

pri delodajalcih - naročnikih.  
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8. Izjava o varnosti z oceno tveganja 

 

Delodajalci imajo izjavo o varnosti z oceno tveganja izdelano v 94 % (raziskava ESENER 2009 pa  

ugotavlja, da ima izjavo o varnosti ali drug podoben ukrep v RS 90 % delodajalcev). Vključeni v 

raziskavo v 57 % vidijo izjavo varnosti z oceno tveganja kot temeljni akt upravljanja varnosti in 

zdravja pri delu pri delodajalcih, v 36 % pa menijo, da je to zakonsko predpisan dokument. Le 1 % 

vključenih v raziskavo trdi, da je izjava o varnosti administrativna ovira.  

 

                               

Graf 16: Pomen izjave o varnosti z oceno tveganja 

 

Izjava o varnosti z oceno tveganja je v preteklem obdobju dvignila raven varnosti in zdravja pri delu 

pri delodajalcih. S to trditvijo se strinja oziroma se zelo strinja 52 % vključenih v raziskavo, deloma 

se jih strinja 28 %, se ne strinja oziroma se sploh ne strinja 13 %. 

 

 

Graf 17: Pomen izjave o varnosti z oceno tveganja 



 

 

23 

Revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja je več kot dvakrat v zadnjih 10 letih izvedlo 54 % 

delodajalcev, enkrat ali dvakrat jo je izvedlo 37 % delodajalcev, 6 oziroma 10 % delodajalcev pa 

izjave o varnosti z oceno tveganja ni revidiralo.  

 

 

Graf 18: Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja v zadnjih 10 letih  

 

 

Graf 19: Pogostost revizije izjave z oceno tveganja v zadnjih 10 letih glede na organiziranost izvajanja 

strokovnih nalog varnosti pri delu  

V povprečju se bolj pogosto izvaja revizija izjave o varnosti z oceno tveganja pri delodajalcih, ki 

imajo lastno strokovno službo varnosti, in sicer v 57 %, kot pri delodajalcih z zunanjo strokovno 

službo, in sicer le v 43 %. 

 

 

 

 

 

7. ugotovitev 

Izjava o varnosti z oceno tveganja je pomemben instrument za dvig ravni varnosti in zdravja pri 

delu pri delodajalcih in se bolj pogosto revidira pri delodajalcih z lastno strokovno službo. 
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VI. IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG MEDICINE DELA  

9. Sodelovanje izvajalca medicine dela z delodajalcem  

 

 

Graf 20: Pogostost sodelovanja delodajalcev z medicino dela 

 

Sodelovanje izvajalcev medicine dela v skladu s 33. členom ZVZD-1 je v 93 % povezano z 

izvajanjem zdravstvenih pregledov zaposlenih, dokaj visoko sodelovanje - in sicer v 88 % - je tudi 

pri izdelavi strokovnih podlag izjave o varnosti z oceno tveganja. Izvajalec medicine dela v 67 % 

seznanja delavce s tveganji na delovnem mestu, ki vplivajo na njihovo zdravje. Druge naloge 

izvajalca medicine dela (sodeluje v pripravi in izvedbi promocije zdravja na delovnem mestu, 

spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, pripravlja 

poročila glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, sodeluje v procesih poklicne 

rehabilitacije) se izvajajo v dobrih 50 %, razen naslednjih nalog: sodeluje pri pripravi načrta za 

dajanje prve pomoči, sodeluje pri načrtovanju ukrepov za zmanjšanje psihosocialnih dejavnikov 

tveganja (stres, trpinčenje, nasilje…), sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za 

splošne in posebne ukrepe prve  pomoči,  kjer je sodelovanje z delodajalci  okoli 30-odstotno.  
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Graf 21: Izvajanje nalog medicine dela pri delodajalcih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ugotovitev 

 
Izvajalci medicine dela pri delodajalcih ne izvajajo strokovnih nalog medicine dela v celoti   

(33. člen ZVZD-1).  

Nadzor določil 33. in 43. člena ZVZD-1, ki opredeljuje naloge izvajalca medicine dela, je nekako v »sivi 

coni«. Sankcije po ZVZD-1 v 28. točki 76. člena so namreč določene le za delodajalce v primeru: »da 

ne zagotovi, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja izvajalec medicine 

dela (prvi odstavek 33. člena)«.  

Na drugi strani pa je izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu pri imetnikih dovoljenja za 

opravljanje strokovnih nalog nadzorovano s strani IRSD in tudi sankcionirano, če ne opravljajo 

strokovnih nalog skrbno in po pravilih stroke. Torej je potrebno zagotoviti enak pristop do nadzora in 

sankcioniranja tako strokovnih nalog varnosti pri delu kot tudi izvajanja zdravstvenih ukrepov v zvezi 

z varnostjo in zdravjem pri delu pri izvajalcu medicine dela. 
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VII. PREDHODNO VARSTVO  

 

Le 43 % vključenih v raziskavo za nove ali rekonstruirane objekte, delovno opremo, tehnološke 

procese v fazi načrtovanja v naprej oceni tveganja za varnost in zdravje vseh, ki bodo vključeni v 

delovni proces, ter predvidi in pred uporabo objekta, delovne opreme in drugih sredstev za delo 

izvede vse ukrepe za varnost in zdravje pri delu, 23 % jih pred poizkusnim zagonom opravi pregled 

in preizkus sredstva za delo, 11 % izdela le varnostni načrt, 16 % pridobi za vgrajeno opremo 

izjave o skladnosti.  

 

0 10 20 30 40 50

Vnaprej ocenimo tveganja za varnost in zdravje vseh, ki bodo 
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Graf 22: Predhodno varstvo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ugotovitev 

Predhodno varstvo je v 1. odstavku 25. člena ZVZD-1 potrebno bolj natančno definirati. 

»Delodajalec sme dati v uporabo objekt le, če je pridobil dokumentacijo v zvezi z nadaljnjim 

delom skladno s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih 

ter pisno ocenil tveganja, katerim bi delavci lahko bili izpostavljeni pri delu«. 

Ni dovolj, da je delodajalec pridobil dokumentacijo in pisno ocenil tveganje, potrebno je 

zagotoviti sredstva za ureditev zahtev, podanih v dokumentaciji in pisni oceni tveganja. 
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VIII. BISTVENA PROBLEMATIKA NA PODROČJU  VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU PRI DELODAJALCIH  V RS  

1. Problematika varnosti in zdravja pri delu  

 
Pri delodajalcih, vključenih v raziskavo, je še vedno najbolj pereča problematika: 

  poškodb pri delu, in sicer kar v 10,9 %, 
sledijo pa naslednji varnostno-zdravstveni problemi: 

 ergonomija s 9,6 %, 
 hrup pri 8,9 %,  
 mehanske nevarnosti pri 8,5 %,  
 staranje zaposlenih pri 7,2 %,  
 električne nevarnosti pri 6,8 %,  
 psihosocialna tveganja, kot so stres, trpinčenje in nadlegovanje, pri 6,3 %, 
 kostno-mišična obolenja pri 5,5 %  (delež BS 19,3 % v  strukturi bolniškega staleža), 
 toplotne obremenitve pri  5,0 %,  
 zagotavljanje varnosti in zdravja pri novih tehnologijah pri 4,4 %, 
 absentizem pri  4,3 %,  
 uporaba nevarnih kemikalij pri 3,7 %,  
 psihoaktivne snovi (alkohol, droge, zdravila) pri 3,3 %,  
 vibracije pri 3,0 %,  
 druge bolezni, povezane z delom, pri  2,2 %,  
 nasilje tretjih oseb na delovnem mestu in nizka varnostna kultura pri  1,8 %, 
 nizka varnostna kultura pri 1,8 % 
 neionizirajoča sevanja pri 1,7 % 
 biološke nevarnosti in neionizirajoča sevanja pri 1,5 %, 
 ionizirajoča sevanja pri 1,3 %,  
 uporaba rakotvornih, mutagenih in teratogenih snovi pri 1,1 % delodajalcih.  
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Graf 23: Problematika  na področju varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih  

 

Iz navedenega torej sledi, da poškodbe pri delu prevladujejo kot varnostno-zdravstveni problem pri 

delodajalcih. Toda, če podrobneje analiziramo ugotovitve raziskave, je razvidno, da ergonomija 

delovnega mesta,  vključno z elementi delovnega okolja (hrup, toplotne obremenitve, vibracije…) 

ter posledicami neustrezno oblikovanih delovnim mest – kostno-mišičnimi obolenji, močno 

prevladuje nad vsemi varnostno-zdravstvenimi problemi pri delodajalcih, in sicer z 32 %.  

Nadalje so kot varnostno-zdravstveni problem izpostavljeni še: mehanske nevarnosti  v 8,5 %, 

staranje zaposlenih v 7,2 %, nevarnosti električne energije v 6,8 %, psihosocialna tveganja v 6,3 

%, uporaba nevarnih kemikalij, vključno z rakotvornimi, mutagenimi in teratogenimi snovmi (CMR), 

v 4,8 %, zagotavljanje varnosti in zdravja pri novih tehnologijah v 4,4 %, absentizem v 4,3 %… 
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2. Najpogostejši vzroki za odsotnost z dela v RS  

 

Po podatkih NIJZ so najpogostejši vzroki za odsotnost z dela še vedno poškodbe (skupaj 

poškodbe in zastrupitve pri delu in izven dela), sledijo mišično-kostna obolenja, bolezni dihal, 

duševne in vedenjske motnje ter neoplazme.  

 

Skupine bolezni  po Mednarodna 
klasifikacija bolezni (MKB) 2008 2009 2010 2011 2012 

II. Neoplazme  0,21 0,21 0,22 0,21 0,26 

V. Duševne in vedenjske motnje 0,29 0,27 0,27 0,26 0,27 

X. Bolezni dihal 0,30 0,35 0,30 0,32 0,29 

XIII. Mišično kostna obolenja  0,83 0,77 0,80 0,78 0,85 

XIX. A Poškodbe na delu 0,34 0,30 0,31 0,29 0,29 

XIX: B. Poškodbe izven dela 0,65 0,64 0,65 0,63 0,65 

Skupaj % bolniškega staleža  4,25 4,18 4,09 4,05 4,23 

Dnevi izgubljeni koledarski dnevi   13.894.657 13.325.384 12.808.242 12.539.064 12.354.286 

Tabela 3: Vzroki in odstotek bolniške odsotnosti 

 

3. Varnostno-zdravstveni problemi  v EU  

 

Iz dokumenta Evaluation of the European strategy on Safety and health at Work 2007–2012 je 

razvidno,  da so v EU velik zdravstveni problem kostno-mišična obolenja. 

 

 

Vir: Evaluation of the European strategy on Safety and health at Work 2007-2012 
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4. Varnostno-zdravstveni problemi v RS  

 

Iz ugotovitev Raziskave o upravljanju varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih v RS ter podatkov 

NIJZ o bolniški odsotnosti lahko zaključimo, da je pri delodajalcih v RS ergonomija delovnega 

mesta, vključno z elementi delovnega okolja (hrup, toplotne obremenitve, vibracije…) ter 

posledicami neustrezno oblikovanih delovnim mest – kostno-mišičnimi obolenji, največji - prvi  

varnostno-zdravstveni problem, in sicer v 32 %. To dejstvo potrjujejo tudi podatki NIJZ, iz 

katerih je razvidno, da mišično-kostna obolenja zajemajo okoli 20 % celotnega bolniškega 

staleža. 

 

Sledijo poškodbe in zastrupitve pri delu z 10,5 %. Poškodbe in zastrupitve pri delu po podatkih 

NIJZ predstavljajo med 6,8 do 7,6 odstotni delež v celotnem bolniškem staležu. Če pa kot 

vzrok odsotnosti z dela  upoštevamo še poškodbe in zastrupitve izven dela, ugotovimo, da skupaj 

s poškodbami pri delu v povprečju zajemajo 22,7 odstotni delež v celotnem bolniškem staležu. 

 

Dalje so kot varnostno-zdravstveni problem izpostavljeni še: mehanske nevarnosti v 8,5 %, 

staranje zaposlenih v 7,2 %, nevarnosti električne energije v 6,8 %, psihosocialna tveganja v 6,3 

%, uporaba nevarnih kemikalij, vključno z rakotvornimi, mutagenimi in teratogenimi snovmi (CMR), 

v 4,8 %, zagotavljanje varnosti in zdravja pri novih tehnologijah v 4,4 %, absentizem v 4,3 %… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ugotovitev 

Nujno je pripraviti nacionalni program varnosti in zdravja pri delu z upoštevanjem novih razmer pri 

delodajalcih, stanja na področju varnosti in zdravja pri delu v RS ter strategije EU na področju 

varnosti in zdravja pri delu.  
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IX. ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

 

Vloga Zbornice VZD  

 

Vključeni v raziskavo  v 85 % menijo, da je Zbornica varnosti in zdravja pri delu v RS potrebna 

institucija, vendar  jih dobra polovica izraža, da njena vloga ni dovolj razpoznavna. 

 

 

Graf 24: Pomen Zbornice VZD   

 

Slaba tretjina vprašanih se ne želi vključiti v Zbornico VZD.  

 

Pričakovane aktivnosti  

 

Od Zbornice VZD  vključeni v raziskavo pričakujejo, da: 

- sodeluje pri pripravi zakonodaje  (23,1 %) 

- strokovno usposablja člane (19,3 %) 

- izdeluje enotne metodologije za izvajanje strokovnih nalog  (14,8 %), 

- pripravlja normative za izvajanje strokovnih nalog (14,4 %), 

- pripravlja publikacije s področja varnosti in zdravja pri delu (13,6 %), 

- izdeluje projektne rešitve za posamezno varnostno problematiko (12,5%) 
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Graf 25: Pričakovane aktivnosti Zbornice VZD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ugotovitev 

Zbornica varnosti in zdravja pri delu je po mnenju  vključenih v raziskavo potrebna institucija, 

potrebno pa je okrepiti njeno vlogo in zagotoviti njeno večjo razpoznavnost. 
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X. ZAKLJUČKI  

 
Zaključne ugotovitve Raziskave o upravljanju varnosti in zdravja pri delu pri 
delodajalcih v RS - Učinki nove zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu: 
 

1.  Kazalniki varnosti in zdravja pri delu  
 
Spremljanje kazalnikov varnosti in zdravja pri delu je potrebno izboljšati tako pri 
delodajalcih kot tudi na ravni države. 
 
Iz tabele 1 so razvidna razhajanja v podatkih o številu poškodb pri delu. Poleg tega pa je 
zaskrbljujoče izjemno število poškodb in zastrupitev izven dela, in sicer 2,5- do 2,8-krat več kot 
poškodb in zastrupitev na delu. Prav tako je skupna bolniška odsotnost zaradi poškodb in 
zastrupitev izven dela po podatkih NIJZ za več kot dvakrat večja od bolniške odsotnosti zaradi 
poškodb in zastrupitev pri delu. Vse to kaže na izjemno nizko ozaveščenost o varnosti in zdravju 
pri delu ter nizko varnostno kulturo pri vseh udeleženih v delovnih procesih (delojemalcev in 
delodajalcev).  

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Število delovnih nezgod s poškodbami pri delu v letih od 2008 do 2012 

 
 

Zmanjšanje delovnih nezgod s poškodbami pri delu v opazovanem obdobju 
 
V opazovanem obdobju je število delovnih nezgod v organizacijah, vključenih v raziskavo, upadlo 
za 15 %, indeks frekvence vseh poškodb pri delu se je zmanjšal za 17,1 %. Pri teh delodajalcih se 
je zmanjšalo število zaposlenih za 2,3 %. 
 
Glede na navedene podatke gibanja števila poškodb in gospodarsko okolje lahko ugotovimo, da je 
zmanjšanje delovnih nezgod s poškodbami pri delu pri delodajalcih bolj posledica zmanjšanja 
izvajanja bolj tveganih dejavnosti (npr. gradbeništva - v tej dejavnosti se je število prijavljenih 
gradbišč v opazovanem obdobju zmanjšalo  za 29,5 %) ter zmanjšanja gospodarske aktivnosti 
v RS (v opazovanem obdobju se je brezposelnost povečala za 28 %).  
Zagotovo pa so k zmanjšanju poškodb pri delu prispevali tudi naslednji dejavniki: 

- dodatna usposabljanja strokovnih delavcev,  
- prenos dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu, 
- uvajanje sistemskih pristopov pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu,  
- izjava o varnosti z oceno tveganja in izvajanje ukrepov na njeni podlagi, 
- ekonomski vidiki varnosti in zdravja pri delu – regresni zahtevki, rente, odškodnine, zahteve 

kupcev izdelkov ali storitev… 
 

2. Upravljanje varnosti in zdravja pri delu 

 
Politiko o varnosti in zdravju pri delu ima sprejeto 76 % delodajalcev, njeno izvajanje pa ima z 
letnimi programi in cilji definirano 65 %. Za obravnavo vprašanj varnosti in zdravja pri delu ima le 
48 % delodajalcev organizirano delovno telo (odbor, team). Stanje varnosti in zdravja pri  delu se z 
najvišjim vodstvom  mesečno obravnava le  pri 31 % delodajalcev, vključenih v raziskavo.  

Leto 
NIJZ 
(IVZ)* 

NIJZ ** IRSD 

2008 28.645 25.036 17.048 

2009 23.833 21.402 15.011 

2010 23.576 20.803 14.974 

2011 20348 18.396 12.154 

2012*** 19.346 17.320 10.091 
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Iz navedenega lahko zaključimo, da je zavedanje izvršnega menedžmenta v podjetjih glede 
delodajalčeve odgovornosti na področju varnosti in zdravja pri delu na nizki ravni. Zaradi 
daljnosežnih učinkov upravljanja varnosti, zdravja in dobrega počutja pri delu tako na delavce kot 
tudi na delodajalca mora biti to področje obravnavano prednostno (najprej varnost) ali vsaj 
enakovredno z drugimi poslovnimi procesi.  

 

 

Izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu  

 
Strokovne naloge varnosti pri delu pri 68 % delodajalcev, vključenih v raziskavo, izvajajo zunanji – 
pogodbeni strokovni delavci ali podjetja z dovoljenjem za delo. Torej se oblika izvajanja strokovnih 
nalog varnosti pri delu glede na ZVZD-1 ni spremenila, čeprav je bil namen 28. člena ZVZD-1 prav 
to, da delodajalci določijo enega ali več strokovnih delavcev za opravljanje strokovnih nalog 
varnosti  pri delu. 
 
S podzakonskim aktom Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost 
pri delu, se je razširila tudi stopnja izobrazbe za izvajanje strokovnih nalog.  
Pri delodajalcu, ki zaposluje manj kot 5 delavcev in kjer iz ocene tveganja ne izhaja večja 
nevarnost za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora strokovni delavec 
imeti IV. stopnjo izobrazbe in strokovni izpit. 
Pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 5 delavcev, in kjer iz ocene tveganja ne izhaja večja nevarnost 
za nezgode pri delu poklicne bolezni in bolezni povezane z delom, mora  strokovni delavec imeti V. 
stopnjo izobrazbe in strokovni izpit. 
Pri delodajalcu, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode pri delu, poklicne bolezni 
in bolezni, povezane z delom, mora strokovni delavec imeti najmanj VI. stopnje izobrazbe in 
strokovni izpit.  
 
Iz raziskave je razvidno, da strokovni delavci s IV. In V. stopnjo strokovne izobrazbe in strokovnim 
izpitom izvajajo strokovne naloge v dejavnostih, kjer  obstaja večja nevarnost za nezgode, poklicne 
bolezni in bolezni, povezane z delom.  
 
 
Pogoje za strokovne delavce varnosti je potrebno bolj jasno opredeliti, in sicer: 
 

- določiti je potrebno dejavnosti delodajalcev, kjer je možno opravljati strokovne naloge 
varnosti pri delu s IV. ali V. stopnjo strokovne izobrazbe;  

- vsi strokovni delavci varnosti pri delu (tudi s IV. in V. stopnjo izobrazbe) morajo biti vključeni 
v sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja s področja varnosti in 
zdravja pri delu in v 7 letih izpolniti kvoto 100 kreditnih točk; 

- v sedaj veljavnih pravilnikih velja dokazilo o stalnem strokovnem usposabljanju samo za 
strokovne delavce, ki so zaposleni v podjetjih z dovoljenjem za delo.   

 
Delodajalci menijo, da strokovne naloge varnosti strokovni  delavci izvajajo kakovostno. 
 
Vrsta in obseg strokovnih nalog  
 
Pri delodajalcih, kjer opravljajo strokovne naloge zunanji strokovni delavci ali podjetja z 
dovoljenjem za delo, se najbolj pogosto opravljajo preiskave delovnega okolja (pri 81 % 
delodajalcih), sledijo pa obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme, priprava strokovnih podlag 
za izjavo o varnosti z oceno tveganja, priprava programa in izvajanje usposabljanja za varno delo, 
izdelovanje navodil za varno delo, svetovanje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede 
delovnega okolja, opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo, 
spremljanje stanja v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivanje vzrokov nezgod in pripravljanje poročil 
za delodajalca, sodelovanje z izvajalcem medicine dela, na dnu lestvice strokovnih nalog, pa 
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usklajevanje ukrepov za preprečevanje psihosocialnih tveganj (pri 37 % delodajalcev) in 
svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo (pri 32 % 
delodajalcev).  
 
Delodajalci pri katerih izvajajo strokovne naloge varnosti pri delu zunanji strokovni delavci, morajo 
zagotoviti  izvajanje  vseh strokovnih nalog  v skladu  z 29. členom ZVZD-1.  

 

Izjava o varnosti z oceno tveganja  

 
Izjavo o varnosti z oceno tveganja ima izdelano 94 % delodajalcev in 57 % jih meni, da je ta izjava 
temeljni akt upravljanja varnosti in zdravja pri delu. Da je izjava o varnosti z oceno tveganja v 
preteklem obdobju dvignila raven varnosti in zdravja pri delu, se strinja 52 % v raziskavo vključenih 
delodajalcev. 
 
Revizijo izjave o varnosti je v zadnjih 10 letih izvedlo dvakrat ali več kot 54 % delodajalcev. Bolj 
pogosto se revidira Izjava o varnosti z oceno tveganja pri delodajalcih z lastno strokovno službo, 
kot pri delodajalcih z zunanjim izvajalcem strokovnih nalog varnosti pri delu. 
 
Izjava o varnosti z oceno tveganja je torej pomemben institut za dvig ravni varnosti in zdravja pri 
delu pri delodajalcih in se bolj pogosto revidira pri delodajalcih z lastno strokovno službo. 

 

3. Izvajanje strokovnih nalog medicine dela 

 
Sodelovanje izvajalcev medicine dela je pri 93 % delodajalcev povezano z izvajanjem zdravstvenih 
pregledov  zaposlenih, dokaj visoko sodelovanje - in sicer v 88 % - je tudi pri izdelavi strokovnih 
podlag izjave o varnosti z oceno tveganja. Nato pa sledijo te strokovne naloge: seznanjanje 
delavcev s tveganji na delovnem mestu, sodelovanje v pripravi in izvedbi promocije zdravja na 
delovnem mestu, spremljanje in analiziranje stanja v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi v 
zvezi z delom, pripravljanje poročil glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, 
sodelovanje v procesih poklicne rehabilitacije. 
 
Najmanj pogosto pa izvajalci medicine dela pri delodajalcih sodelujejo pri pripravi načrta za dajanje 
prve pomoči, pri načrtovanju ukrepov za zmanjšanje psihosocialnih dejavnikov tveganja (stres, 
trpinčenje, nasilje…), pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe 
prve pomoči.  
 

4. Predhodno varstvo 

 
Le 43 % vključenih v raziskavo za nove ali rekonstruirane objekte, delovno opremo, tehnološke 
procese v fazi načrtovanja v naprej oceni tveganja za varnost in zdravje vseh, ki bodo vključeni v 
delovni proces, ter predvidi in pred uporabo objekta, delovne opreme in drugih sredstev za delo 
izvede vse ukrepe za varnost in zdravje pri delu. Ugotovitve raziskave jasno kažejo, da predhodno 
varstvo ni jasno definirano v ZVZD-1.  
 

5. Varnostno-zdravstvena problematika pri  delodajalcih 

 
Iz ugotovitev Raziskave o upravljanju varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih v RS ter podatkov 
NIJZ o bolniški odsotnosti lahko zaključimo, da je pri delodajalcih v RS ergonomija delovnega 
mesta, vključno z elementi delovnega okolja (hrup, toplotne obremenitve, vibracije…) ter 
posledicami neustrezno oblikovanih delovnih mest – kostno-mišičnimi obolenji največji - prvi  
varnostno-zdravstveni problem, in sicer pri 32 % delodajalcev. To dejstvo potrjujejo tudi podatki 
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NIJZ, iz katerih je razvidno, da mišično-kostna obolenja zajemajo okoli 20 % celotnega bolniškega 
staleža. 
 
Sledijo poškodbe in zastrupitve pri delu z 10,5 %. Poškodbe in zastrupitve pri delu imajo po 
podatkih NIJZ med 6,8 do 7,6 % delež v celotnem bolniškem staležu. Če pa kot vzrok odsotnosti z 
dela  upoštevamo še poškodbe in zastrupitve izven dela, ugotovimo, da skupaj s poškodbami pri 
delu v povprečju obsegajo 22,7 % delež v celotnega bolniškega staleža. 
 
Dalje pa so kot varnostno-zdravstveni problemi izpostavljeni še: mehanske nevarnosti z 8,5 %, 
staranje zaposlenih s 7,2 %, nevarnosti električne energije s 6,8 %, psihosocialna tveganja s 6,3 
%, uporaba nevarnih kemikalij, vključno z rakotvornimi, mutagenimi in teratogenimi  snovmi 
(CMR), s 4,8 %, zagotavljanje varnosti in zdravja pri novih tehnologijah s 4,4 %, absentizem s 4,3 
%, … 
 
Nujno je pripraviti nacionalni program varnosti in zdravja pri delu z upoštevanjem novih razmer pri 
delodajalcih, stanja na področju varnosti in zdravja pri delu v RS ter strategije EU na področju 
varnosti in zdravja pri delu.  
 

6. Zbornica varnosti in zdravja pri delu 

 
Zbornica varnosti in zdravja pri delu je po mnenju vključenih v raziskavo potrebna institucij,a 
potrebno pa je okrepiti njeno vlogo in zagotoviti večjo razpoznavnost. Člani zbornice so tako 
strokovni delavci varnosti pri  delu kot posamezniki ali pa podjetja z dovoljenji za delo za 
opravljanje  strokovnih nalog varnosti pri delu. V celotnem sistemu upravljanja varnosti in zdravja 
pri delu imajo strokovni delavci varnosti pri delu s svojo svetovalno in operativno nalogo pri 
izvajanju strokovnih nalog pomembno vlogo. Zbornica varnosti in zdravja pri delu ima s svojim 
članstvom izjemen strokovni potencial, kar je potrebno izkoristiti v korist višje stopnje varnosti in 
zdravja pri delu v RS.   
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XI. PRILOGA: ANKETNI VPRAŠALNIK  

Zbornica varnosti in zdravja pri delu želi s pričujočim vprašalnikom opraviti analizo stanja varnosti 

in zdravja pri delu pri delodajalcih v Sloveniji. Anketo, ki je anonimna, izpolni predstavnik 

delodajalca (predsednik uprave, član uprave, direktor družbe ali predstavnik vodstva, ki je 

odgovoren za področje varnosti in zdravja pri delu).  

 

Osnovni vprašalnik o upravljanju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji 

 

V letu 2011 je izšel novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 ter na njegovi podlagi 

pravilniki, ki prepisujejo pogoje za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu za strokovne 

delavce, dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu. Z 

anketnim vprašalnikom želimo ugotoviti tako stanje varnosti in zdravja pri delu v slovenskih 

podjetjih kot tudi učinke nove zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu.  

 

Vaši odgovori bodo Zbornici Varnosti in zdravja pri delu v veliko pomoč pri nadaljnjih prizadevanjih 

za izboljšanje stanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Posledice slabega upravljanja varnosti 

in zdravja pri delu znašajo med 2,5 in 2,8 % BDP v Sloveniji. 

 

Vprašalnik boste predvidoma izpolnjevali največ 10 minut. Zagotavljamo vam anonimnost in 

popolno zaupnost podatkov, ki bodo uporabljeni izključno za namen te raziskave. Vaše 

sodelovanje je ključno za naša prizadevanja za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji, 

zato se vam že v naprej zahvaljujemo za Vaš dragocen doprinos.  

 

Vaše podjetje je bilo naključno izbrano iz Poslovnega informatorja Republike Slovenije.  

 

Za začetek reševanja ankete kliknite na povezavo: 

http://www.zbornica-vzd.si/anketa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zbornica-vzd.si/anketa
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Splošno o podjetju 

 

1.1. Dejavnost podjetja 

 

a.) Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

b.) Rudarstvo 

c.) Predelovalne dejavnosti 

d.) Oskrba z el. energijo, plinom in paro 

e.) Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami, odpadki; sanacija. okolja 

f.) Gradbeništvo 

g.) Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 

h.) Promet in skladiščenje 

i.) Gostinstvo (I) 

j.) Informacijske in komunikacijske dejavnosti. 

k.) Finančne in zavarovalniške dejavnosti 

l.) Poslovanje z nepremičninami 

m.) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 

n.) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

o.) Javna uprava in obramba; obv.soc. varnost 

p.) Izobraževanje 

r.) Zdravstvo in socialno varstvo 

s.) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske. dej. 

š.) Druge dejavnosti 

 

1.2. Oblika organiziranosti podjetja 

a.) d.d. 

b.) d.o.o. 

c. ) s.p. 

d.) javni zavod, ustanova 

e.) drugo 

 

1.3. Lastništvo podjetij, ustanov, zavodov 

a.) Slovensko 

b. Tuje lastništvo (delno ali večinsko) v lasti družbe iz države: 

Avstrija (AT) 

Belgija (BE) 

Bolgarija (BG) 

Ciper (CY) 

Češka (CZ) 

Danska(DK) 
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Estonija (EE) 

Finska (FI) 

Francija (FR) 

Grčija ( EL) 

Hrvaška (HR) 

Irska (IE) 

Italija (IT) 

Latvija (LV) 

Litva (LT) 

Luksemburg (LU) 

Madžarska (HU) 

Malta (MT) 

Nemčija (DE) 

Nizozemska (NL) 

Norveška (NO) 

Poljska (PL) 

Portugalska (PT) 

Romunija (RO) 

Slovaška (SK) 

Slovenija (SI) 

Španija (ES) 

Švedska (SE) 

Švica (CH) 

Turčija (TR) 

Velika Britanija (UK) 

Rusija 

ZDA 

Drugo 

 

1.4. Število zaposlenih 

a.) do 5 zaposlenih 

b.) 5 do 9 zaposlenih 

c.) 10 do 49 zaposlenih 

d.) 50 do 249 zaposlenih 

e.) 250 do 499 zaposlenih 

f.) 500 in več zaposlenih 

1.5. Nezgode pri delu 
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a. Število opravljenih ur (brez bolniške odsotnosti, porodniške, dopusta ter ostalih odsotnosti) 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

b. Število vseh delovnih nezgod pri delu s poškodbami delavcev - brez bolniške odsotnosti: 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

c. Število delovnih nezgod s poškodbami delavcev - z bolniško odsotnostjo: 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

d. Točno število zaposlenih v podjetju po letih 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

2. Upravljanje varnosti in zdravja pri delu 

 

2.1. Katero izmed oblik organiziranosti izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu imate v vašem 

podjetju ? 

a.) imamo zaposlenega svojega strokovnega delavca za varnost pri delu oziroma Službo za varnost pri delu 

b.) imamo zunanjo strokovno službo za izvajanje nalog varnosti pri delu  

(Zunanja strokovna služba je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima dovoljenje ministra, 

pristojnega za delo, za opravljanje strokovnih nalog in kateri delodajalec poveri opravljanje vseh ali 

posameznih strokovnih nalog varnosti pri delu.) 

 

2.2. Koliko strokovnih delavcev za varnost pri delu dela na področju varnosti pri delu? 

a.) 1 

b.) 2 

c.) 3 

d.) 4 
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e.) 5 

f.) 6-10 

g.) nad 10 

 

od tega koliko moških 

 

in koliko žensk 

 

2.3. Stopnja strokovne izobrazbe strokovnega delavca za varnost pri delu in število strokovnih 

delavcev? 

4. stopnja (poklicna izobrazba) - število strokovnih delavcev: 

5. stopnja (srednje šolska izobrazba) - število strokovnih delavcev: 

6. stopnja (višja strokovna izobrazba) - število strokovnih delavcev: 

7. stopnja (visoka strokovna izobrazba) - število strokovnih delavcev: 

8. stopnja (magisterij) - število strokovnih delavcev: 

 

2.4. Menite, da je strokovni delavec za varstvo pri delu dovolj strokovno usposobljen, da opravlja vse 

strokovne naloge s področja varnosti pri delu? 

a.) da 

b.) ne 

 

1 2.5. Kako pogosto se strokovni delavec za varnost pri delu usposablja za svoje delo z 

udeležbo na posvetih, simpozijih? 

se ne usposablja 

1 x / leto 

2 x/leto 

3x /leto 

4x / leto 

5 x/ leto 

več od 5 x letno 

 

2.6. Ali imate v podjetju organizirano delovno telo/komisijo/team/odbor za varnost in zdravje pri delu, 

ki tekoče obravnava problematiko varnosti in zdravja pri delu in o tem poroča vodstvu. 

DA 

NE 

 

2.7. Kako pogosto v letu se vaš strokovni delavec za varnost pri delu sestane z vodstvom podjetja, 

kjer se obravnava stanje varnosti pri delu? 

se ne sestaja 

1 x /leto 
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2x /leto 

3 x/ leto 

4 x/leto 

5 x/leto 

vsak mesec 

po potrebi; sestane se samo z vodjo službe za varnost pri delu ali drugo osebo pokriva področje varnosti in 

zdravja pri delu 

 

2.8. Kako pogosto ste v zadnjih 10 letih revidirali oceno tveganja 

 

Revizije ocene tveganja še nismo opravili 

1 x 

2 x 

3 x 

4 x 

5 x 

več kot 6x 

 

2.9. Katere naloge varnosti pri delu izvaja zunanje pooblaščeno podjetje oz. zunanji strokovni delavec za 

varnost pri delu ? 

 

a.) Obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju 

DA 

NE 

 

b.) Obdobne preglede in preizkuse delovne opreme 

DA 

NE 

 

c.) Pripravljanje programov in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo 

DA 

NE 

 

d.) Izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja 

DA 

NE 
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e.) Izdeluje navodila za varno delo 

DA 

NE 

 

f.) Svetuje delodajalcu pri načrtovanju izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo 

DA 

NE 

 

g.) Svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja 

DA 

NE 

 

h.) Usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj 

DA 

NE 

 

i.) Opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo 

DA 

NE 

 

j.) Spremlja stanje v zvezi z nezgodami pri delu , odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za 

delodajalca 

DA 

NE 

 

k.) Sodeluje z izvajalcem medicine dela 

DA 

NE 

 

l.) Izvaja naloge varstva pred požarom 

DA 

NE 

 

2.10. Ali ste seznanjeni z vsebino Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu? 

DA 

NE 
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2.11. Ali ima vaše podjetje sprejeto politiko varnosti in zdravju pri delu? 

DA 

NE 

 

2.12. Ali ima vaše podjetje izdelan letni program in cilje na področju varnosti in zdravja pri delu? 

DA 

NE 

 

2.13. Izvedene strokovne naloge notranjega/zunanjega strokovnega delavca varnost pri delu so: 

5 - izjemno kakovostne 

4 - kakovostne 

3 - povprečna 

2 - oporečna kakovost 

1 - nekakovostne 

 

2.14. Ali ste na splošno zadovoljni z zunanjim izvajalcem nalog varnosti pri delu? 

5 - zelo zadovoljen 

4 - zadovoljen 

3 - povprečno zadovoljen 

2 - manj zadovoljen 

1 - nezadovoljen 

 

2.15. Ali se strinjate s trditvijo, da so lastni strokovni delavci bolj kompetentni in učinkoviti na 

področju varnosti pri delu kot strokovni delavci zunanje strokovne službe na področju varnosti pri 

delu? 

5 - zelo se strinjam 

4 - se strinjam 

3 - se deloma strinjam 

2 - se ne strinjam 

1 - sploh se ne strinjam 

 

2.16. Ali se strinjate s trditvijo, da so strokovni delavci zunanje strokovne službe manj kompetentni 

oziroma manj učinkoviti na področju varnosti pri delu, kot lastni strokovni delavci (zaposleni pri 

delodajalcu)? 

5 - zelo se strinjam 

4 - se strinjam 

3 - se deloma strinjam 

2 - se ne strinjam 

1 - sploh se ne strinjam 
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2.17. Ali se strinjate s trditvijo, da gre zunanjim strokovnim delavcem oziroma podjetjem z 

dovoljenjem za delo za varnost predvsem za finančni učinek in manj za kakovostno izvedbo 

strokovnih nalog varnosti pri delu? 

5 - zelo se strinjam 

4 - se strinjam 

3 - se deloma strinjam 

2 - se ne strinjam 

1 - sploh se ne strinjam 

 

2.18. Ali bi podprli zakonsko obveznost delodajalca, da mora imeti obvezno zaposlenega svojega 

strokovnega delavca za varnost pri delu?  

a.) DA 

b.) NE 

c.) nimam jasno oblikovanega stališča  

 

2.19 Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti – (MDDSZEM) v skladu z novim 

Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD1 na podlagi vloge ter izpolnjenih posebnih pogojev 

izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku dovoljenje za opravljanje strokovnih 

nalog in sicer za: - obdobne preglede in preizkuse delovne opreme ter - obdobne preiskave 

škodljivosti Z novim zakonom je bilo ukinjeno podeljevanje dovoljenj za delo s strani Ministrstva za 

delo, družino socialne zadeve in enake možnosti – (MDDSZEM) za naslednji strokovni nalogi: - 

pripravljanje programov in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo - izdelava strokovnih 

podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja Ali se strinjate z določili Zakona o varnosti in zdravja pri 

delu, ki je ukinil dovoljenje za delo za opravljanje nalog usposabljanja iz področja varnosti in zdravja 

pri delu in izdelave ocene tveganja ? 

 

5. zelo se strinjam 

4. se strinjam 

3. se deloma strinjam 

2. se ne strinjam 

1. sploh se ne strinjam 

 

2.20. Ali je po vašem mnenju izjava o varnosti z oceno tveganja v preteklih 10 letih dvignila raven 

varnosti in zdravja pri delu v vašem podjetju? 

5. zelo se strinjam 

4. se strinjam 

3. se deloma strinjam 

2. se ne strinjam 

1. sploh se ne strinjam 
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2.21. Ali podpirate še večjo liberalizacijo urejanja sistema varnosti in zdravja pri delu? 

5. zelo se strinjam 

4. se strinjam 

3. se deloma strinjam 

2. se ne strinjam 

1. sploh se ne strinjam 

 

2.22. Izjava o varnosti z oceno tveganja je za naše podjetje: 

a.) temeljni akt za upravljanje varnosti in zdravja pri delu 

b.) zakonsko predpisan dokument 

c.) administrativna ovira 

 

2.23. Kako pogosto sodelujete s izvajalcem medicine dela glede strokovnih vprašanj zdravja na 

delovnih mestih v podjetju? 

Vsak teden 

Vsak mesec 

1 x /leto 

2x /leto 

3 x /leto 

4x/ leto 

5x /leto 

več kot 6 x /leto 

nikoli 

 

2. 24. Sodelovanje našega podjetja z izvajalcem medicine dela obsega: 

 

a. ) Izvajanje zdravstvenih pregledov delavcev 

DA 

NE 

 

b. ) Sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti 

DA 

NE 

 

c.) Seznanja delavce s tveganji na delovnem mestu, ki vplivajo na njihovo zdravje 

DA 

NE 
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č.) Sodeluje v pripravi in izvedbi promocije zdravja na delovnem mestu 

DA 

NE 

 

d.) Spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom 

DA 

NE 

 

e. ) Pripravlja poročila glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stana delavcev 

DA 

NE 

 

f. ) Sodeluje v procesih poklicne rehabilitacije 

DA 

NE 

 

g.) Sodeluje pri pripravi načrta za dajanje prve pomoči 

DA 

NE 

 

h.) Sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči 

DA 

NE 

 

i.) Sodeluje pri načrtovanju ukrepov za zmanjšanje psihosocialnih dejavnikov tveganja (stres, 

trpinčenje, nasilje,…) 

DA 

NE 

 

2.25. Pravna oseba ali samostojni podjetnik- posameznik, ki ima dovoljenje ministra, pristojnega za 

delo, za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu mora vsakih 7 let ponovno pridobiti Dovoljenje 

za delo na področju varnosti pri delu. Ali menite, da obnova Dovoljenj za delo na področju varnosti 

pri delu izboljšuje raven izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu? 

 

DA 

NE 
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2. 26. Ali menite, da so samozaposlene osebe  in mali delodajalci dovolj usposobljeni, da sami 

izvajajo strokovne naloge varnosti pri delu ? 

a.) da 

b.) ne 

c.) deloma 

d.) potrebna so dodatna usposabljanja s področja (vpiši spodaj) 

 

Dodatna usposabljanja 

 

2. 27. Ali menite, da MDDSZEM dovolj dobro sodeluje s stroko varnosti pri delu ? 

 

2.28. Kaj bi spremenili v zakonu o varnosti in Zdravju pri delu? 

 

Predhodno varstvo 

 

2.29. V našem podjetju za nove ali rekonstruirane objekte, delovno opremo, tehnološke procese v 

fazi načrtovanja: 

a.) vnaprej ocenimo tveganja za varnost in zdravje vseh, ki bodo vključeni v delovni proces ter predvidimo in 

pred uporabo objekta, delovne opreme in drugih sredstev za delo izvedemo vse ukrepe za varnost in zdravje 

pri delu 

b.) Izdelamo le Varnostni načrt 

c.) Za vgrajeno opremo pridobimo izjave o skladnosti 

č.) Pred poizkusnim zagonom opravimo pregled in preizkus sredstev za delo 

 

2.30. S katero aktualno problematiko na področju varnosti in zdravja pri delu se srečujete v vašem 

podjetju? (več odgovorov ) 

a.) Poškodbe pri delu 

b.) Kostno mišična obolenja 

c.) Druge bolezni v zvezi z delom 

d.) Absentizem 

e.) Ergonomija 

f.) Uporaba rakotvornih, mutagenih in teratogenih kemikalij (CMR) 

g.) Uporaba drugih nevarnih kemikalij 

h.) Biološke nevarnosti 

i.) Hrup 

j.) Vibracije 

k.) Mehanske nevarnosti 

l. ) Električne nevarnosti 

m.) Ionizirajoča sevanja 

n.) Neionizirajoča sevanja 
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o.) Toplotne obremenitve 

p.) Psihosocialna tveganja – stres, trpinčenje, nadlegovanje, 

r.) Nasilje tretjih oseb na delovnem mestu 

s.) Psihoaktivne snovi (alkohol, droge,…) 

t.) Zagotavljanje varnosti in zdravja pri novih tehnologijah 

u.) Staranje zaposlenih 

v.) Nizka varnostna kultura zaposlenih 

z.) Drugo 

 

3. Strokovno združenje - Zbornica varnosti in zdravja pri delu  

Strokovni delavci varnosti pri delu, pravne osebe ali samostojni podjetnik, izvajalci medicine dela se 

združujejo v Zbornico varnosti pri delu. Članstvo je prostovoljno. Zbornica VZD skrbi za razvoj stroke 

varnosti in zdravja pri delu ter nudi strokovno podporo članom. 

 

3.1 Zbornica varnosti in zdravja pri delu: 

a.) je pomembna institucija za nadaljnji razvoj stroke varnosti in zdravja pri delu 

b.) njena vloga ni dovolj prepoznavna 

c.) ni potrebna 

 

3.2. Katere storitve na področju varnosti in zdravja pri delu pričakujete od Zbornice varnosti in 

zdravja pri delu? 

a. ) strokovno usposabljanje članov in drugih zainteresiranih 

b.) izvedba projektnih rešitev za posamezno varnostno problematiko 

c. ) sodelovanje v pripravi zakonodaje 

č. ) priprava publikacij s področja varnosti pri delu 

d.) strokovna podpora članom 

e. ) izdelava enotnih metodologij za izvajanje strokovnih nalog 

f. ) Priprava normativov za izvajanje nalog varnosti pri delu 

 

3.3. Strokovni delavci našega podjetja 

a.) so člani zbornice VZD 

b.) se želijo včlaniti v Zbornico VZD 

c.) se ne želijo včlaniti v Zbornico VZD 

 

3.4. Na nacionalnem ravni Zbornica Varnosti in zdravja pri delu mora: 

a.) sodelovati pri izvajanju strokovnih izpitov s področja varnosti in zdravja pri delu 

b.) sodelovati pri strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 

c.) sodelovati pri pripravi nacionalnega progama varnosti in zdravja pri delu 

d. ) sodelovati pri pripravi normativne ureditve na področju varnosti in zdravja pri del 

 


