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Zakonodaja

� Priprava zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo 
na področje varnosti in zdravja pri delu

� Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 
(Uradni list RS, št. 43/11)

� številni podzakonski akti

� Sodelovanje z drugimi resornimi ministrstvi, 
socialnimi partnerji, stroko in zainteresirano javnostjo 
na področju varnosti in zdravja pri delu



Druge naloge
� Priprava strokovnih mnenj, analiz, poročil, 

informacij in drugih gradiv s področja varnosti in 
zdravja pri delu

� Reševanje pritožb na drugi stopnji zoper odločbe 
inšpekcije dela

� Izdajanje dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog 
varnosti pri delu

� Mednarodno sodelovanje s področja dela sektorja



Strategija in akcijski načrt

� Spremljanje in ocenjevanje stanja varnosti in 
zdravja pri delu ter priprava rešitev za enotno 
urejanje varnosti in zdravja pri delu

� Priprava nove Strategije na področju varnosti 
in zdravja pri delu in 

� Akcijskega načrta za obdobje od 2017 do 
2020



Promocija VZD
� Promocija varnosti in zdravja pri delu s prirejanjem 

posvetov in objavljanjem različnih gradiv oziroma 
publikacij

� Portal varnosti in zdravja pri delu, kjer  so na voljo 
informacije o brezplačnih seminarjih, priročnikih, 
smernicah in spletnih aplikacijah s področja varnosti in 
zdravja pri delu

� Izvajanje nalog Slovenske informacijske točke 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-
OSHA)



Portal Varnost in zdravje 
pri delu

� http://www.osha.mddsz.gov.si/



Slovenska informacijska 
točka EU-OSHA
� koordiniranje evropskih kampanj Zdravo delovno okolje na 

nacionalni ravni



Promocija VZD
� organiziranje brezplačnih seminarjev in delavnic s 

področja varnosti in zdravja pri delu



Promocija VZD
� pripravo brezplačnih priročnikov in smernic ter spletnih 

aplikacij s področja varnosti in zdravja pri delu

� Varen začetek

� Proč z bolečinami v hrbtu

� Umetna optična sevanja

� Zagotavljanje varnosti in zdravja na manjših 
gradbiščih



Promocija VZD
� Varnost pri vzdrževalnih delih

� Praktične smernice za mejne vrednosti za nevarne 
kemične snovi

� Praktične smernice za oceno tveganja za delo z 
nevarnimi kemičnimi snovmi

� Prenehajte s tem hrupom!

� Smernice za izdelavo izjave o varnosti z oceno 
tveganja za kmete



Uvajanje VZD v vzgojo in 
izobraževanje

� Da bi mladim omogočili varen začetek poklicne poti, jim 
je treba privzgojiti kulturo varnosti.

� Namen programa je seznanjanje otrok, učencev, dijakov 
in študentov z osnovnimi pravili varnega dela.

� Vzgojiteljem in učiteljem ponudi različna orodja in 
pripomočke, s pomočjo katerih bodo lahko na zanimiv 
način mladim približali varnost in zdravje pri delu.



Ocenjevanje tveganja

� Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim 
so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni 
pri delu.

� Ocena tveganja mora upošteva raznolikost delavcev, 
naj bo podlaga za prilagajanje delovnega mesta 
potrebam posameznika. 

� Potrebno je zagotoviti podporo mikro, malim in 
srednje velikim podjetjem.



Spletno orodje za 
ocenjevanje tveganja 

� Spletna aplikacija je interaktivno orodje, 
namenjeno ocenjevanju tveganja v 
posameznih gospodarskih dejavnostih. 

� Je brezplačno, enostavno za uporabo ter 
namenjeno predvsem mikro in malim 
podjetjem.
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Spletno orodje za 
ocenjevanje tveganja 

� Avtoserviser

� Mesar

� Slikopleskar/
črkoslikar/fasader

� Pekarne

� Prodajalne

� Cestni transport

� Čiščenje poslovnih
prostorov

� Frizerski saloni

� Gradbeništvo

� Mizarske delavnice

� Pisarne



HVALA ZA POZORNOST


