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VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

- zagotavljanje varnosti in zdravja → nujno zlo ?

- administrativna ovira

- pozitivno razmišljanje delodajalcev

- preveliki stroški

- povrnitev vloženih finančnih sredstev

- izpolnjevanje zahtev v še zadostnem obsegu

- samo „zadostiti“ zahtevam inšpektorjev

- miren spanec odgovornih oseb delodajalca



ZAKONODAJA

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu –ZVZD, ZVZD-1

- podzakonski predpisi:

- sledijo direktivam EU

- različne možnosti vnosa v pravni red RS      

(konkretno, splošno → pomemben vpliv na  

ravnanje delodajalcev → strokovnost             

ukrepov)

- dokumentacija → za koga? → za sebe ali inšpektorja



OZAVEŠČENOST

- majhna!! 

- nezainteresiranost odgovornih oseb:

- nepoznavanje možnosti, ki jih „nudi“ zakonodaja

- nepoznavanje zahtev zakonodaje, napačna 

razlaga

- velikokrat nepotrebni večji stroški za doseganje 

cilja



FORMALNOST

- dolžnost in pravica → delodajalcev in delavcev

- dokumentacija:

- pomemben obstoj

- obstane v predalih, v fasciklih, …

- vsebina ni pomembna, razen npr. ob nezgodah,  

prijavah, ipd. 

- velikokrat se sploh ne najde → „slab prvi vtis“

- prirejanje za „nazaj“



VARNA DELOVNA MESTA IN DELOVNO OKOLJE

Ugotovljene kršitve:

- 2015:  20.386               (2014:  18.834; 2013:  18.005)

-



VARNA DELOVNA MESTA IN DELOVNO OKOLJE

Dejavnosti, v katerih je bilo ugotovljenih največ kršitev na področju 

varnosti in zdravja pri delu  (absolutno), 2015, Vir: IRSD



VARNA DELOVNA MESTA IN DELOVNO OKOLJE

Dejavnosti, v katerih je bilo ugotovljenih največ kršitev na področju 

varnosti in zdravja pri delu (indeks = število kršitev / 100 pregledov), 

2015, Vir: IRSD



VARNA DELOVNA MESTA IN DELOVNO OKOLJE

Delež najpogosteje ugotovljenih kršitev glede izjave o varnosti z oceno 

tveganja, 2015, Vir: IRSD; 3.746 kršitev



VARNA DELOVNA MESTA IN DELOVNO OKOLJE

Delež najpogosteje ugotovljenih kršitev glede usposabljanja delavcev 

za varno delo, 2015, Vir: IRSD; 2.355 kršitev 



VARNA DELOVNA MESTA IN DELOVNO OKOLJE

Zdravstveno varstvo (2.800 kršitev)

- neizvajanje zdravstvenih pregledov (1230 primerov)

- nesodelovanje z medicino dela (765 primerov)

- neustrezno zagotavljanje prve pomoči (290 primerov)



VARNA DELOVNA MESTA IN DELOVNO OKOLJE

Preiskave škodljivosti delovnega okolja:

- škodljivosti delovnega okolja (temperatura, hrup,

osvetljenost, nevarne

snovi, …)

- periodika:

- do leta 2012: 3 leta

- z letom 2012: ni opredeljena

- urejeno delovno okolje vključno z delovnimi mesti 

→ zadovoljen delavec → zdrav delavec



STROŠKI

(kako jih zmanjšati?)

KONKURENČNOST



VPRAŠANJA

HVALA ZA POZORNOST


