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III 

POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava vlogo voljenih delavskih predstavnikov pri zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu. V nalogi smo izhajajoč iz teze, da je pravica do varnega in 

zdravju neškodljivega dela ena temeljnih človekovih pravic in svoboščin, preučili in opredelili 

temeljne pojme s področja varnosti in zdravja pri delu na podlagi pregleda in analize 

mednarodnih in domačih pravnih virov. Glavno področje raziskovanja magistrske naloge je 

vloga voljenih delavskih predstavnikov pri urejanju in izvajanju področja varnosti in zdravja 

pri delu, iz česar smo izhajali pri oblikovanju raziskovalnih vprašanj. Na podlagi raziskave 

smo ugotovili, da imajo voljeni delavski predstavniki temelj za delovanje tako v mednarodni 

kot v nacionalni zakonodaji ter da veljavna pravna ureditev ustrezno opredeljuje njihovo 

vlogo in delovanje. Ugotovili smo tudi, da pri nas ni na voljo dostopnih raziskav, obstoječe 

analize  pa se nanašajo na nek že v preteklosti nastal problem. Predlagali smo možne rešitve, 

kako naj se delavci preko svojih delavskih predstavnikov aktivno vključijo in prispevajo k 

izboljšanju področja varnosti in zdravja pri delu, saj uspešno vpeljan sistem medsebojnega 

sodelovanja pripomore k zmanjševanju števila delovnih nezgod in izostankov od dela. 

Ključne besede: voljeni delavski predstavniki, varnost in zdravje pri delu, delavci, delodajalci, 

pravna ureditev. 

 

SUMMARY 

Master's thesis deals with the role of elected workers representatives in the provision of health 

and safety at work. Master's thesis builds on the theory of that the right to a safe and healthy 

work is one of the fundamental human rights and freedoms. Further more in this thesis I have 

done research and definition of the basic concepts, related to health and safety in the 

workplace, with the review and analysis of domestic and international sources of law and next 

the role of elected workers' representatives in the organization and implementation of health 

and safety at work. The findings resulting from this research are finally given and presented. I 

included weaknesses and the benefits as well, with potential possible solutions how workers 

through their workers' representatives can actively participate and contribute to the 

improvement of health and safety at work, because in organizations where they have such a 

system of workers participation well-implemented and well-organized, this results less 

accidents, absence of employees from work etcetera. 

Keywords: elected workers' representatives, safety and health at work, workers, employers 

and the legal regime. 

UDK: 331.4:331.105.46(043.2) 
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1 UVOD 

Delavska participacija na področju varnosti in zdravja pri delu je pomemben element sistema 

varnosti in zdravja pri delu. Zelo pomembno je, da se v procese urejanja področja varnosti in 

zdravja vključijo vsi zaposleni oziroma njihovi predstavniki, kot so svet delavcev ali delavski 

predstavnik (delavski zaupnik) za varnost in zdravje pri delu. Izboljšanje področja varnosti in 

zdravja pri delu ter vpeljava sistema nenehnega spremljanja in izboljševanja je eden največjih 

izzivov na področju delovanja delavskih predstavništev v Evropski uniji (EU). Širitev EU, 

globalizacija in mednarodno prepleteni trgi povečujejo potrebo po čezmejnem urejevanju 

področja varnosti in zdravja pri delu v splošnem in ne samo v posameznih delovnih 

organizacijah. Sedaj v času gospodarske krize je še posebej pomembno, da se pri urejanju 

področja varstva in zdravja pri delu povežeta ne samo delodajalska in delavska stran v 

posamezni organizaciji, ampak da se z zavezo vse članice EU zavežejo k razvijanju in 

sprejetju načel ter določil, ki bodo delavcem nudila enake možnosti in izkoriščanje pridobitev 

ter dobrih praks na področju varnosti in zdravja pri delu (Sapir 2006).  

1.1 Tematika magistrske naloge 

Iz Poročil o delu Inšpektorata RS za delo (2008; 2009; 2010) lahko sklepamo, da se 

delodajalci tudi izven kriznih časov vse premalo zavedajo pomembnosti zagotavljanja 

varnosti in zdravja pri delu. To posebej velja za tiste delodajalce, ki izvajanje nalog varnosti 

in zdravja pri delu v celoti poverijo zunanjim izvajalcem ter s tem ko podpišejo tako pogodbo, 

delodajalci velikokrat menijo, da so naredili vse, kar je potrebno za zagotavljanje varnosti in 

zdravja pri delu. Inšpektorji za delo pri svojem delu čedalje večkrat ugotavljajo, da se 

usposabljanje delavcev običajno izvaja samo formalno z namenom zadostitve zakonskim 

zahtevam, pri sami pripravi vsebin usposabljanj pa delodajalci ne sodelujejo (Petriček 2011). 

Ne samo da delodajalci pri tem ne sodelujejo, največkrat ne izvedejo niti posveta s 

strokovnimi službami na tem področju niti s svojimi izvoljenimi delavskimi predstavniki, kaj 

šele z delavci. Delodajalci se največkrat tudi ne zavedajo, da s prenosom strokovnih nalog iz 

področja varstva in zdravja pri delu na strokovnega delavca ali strokovno službo še niso 

odvezani odgovornosti iz tega področja (Brezovar 2010). 

Delavska participacija na področju varnosti in zdravja pri delu se v podjetjih oziroma 

delovnih organizacijah izvaja prek delavskih predstavnikov. Predstavniki delavcev so osebe, 

ki sodelujejo v dialogih med delodajalsko in delavsko stranjo ter zastopajo interese delavcev 

določenega podjetja. Te osebe nastopajo v imenu delavcev določenega podjetja, kateri so jim 

te pravice bodisi kot sindikalnim predstavnikom bodisi kot od delavcev podjetja voljenim 

predstavnikom, neodvisno od morebitne sindikalne pripadnosti volivcev in kandidatov, 

podali. Voljeni predstavniki delavcev so praviloma določeni z zakonodajo le izjemoma s 

sporazumom (pogodbo). Pod to kategorijo voljenih predstavnikov spada tudi delavski 

predstavnik oziroma delavski zaupnik za področje varnosti in zdravja pri delu in je oseba, ki 
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zastopa interese delavcev v podjetju in govori v njihovem imenu ter je s strani delavcev 

legitimno izvoljen. Torej govorimo v primeru delavskih predstavnikov za področje varnosti in 

zdravja pri delu o voljenih predstavnikih delavcev, ki so bolj ali manj neodvisni pri 

izpolnjevanju svojih nalog (Aleksander 1991). V tej nalogi se bomo posledično osredotočili 

zgolj na voljene delavske predstavnike za področje varnosti in zdravja pri delu.  

Za učinkovito analizo položaja in vloge voljenih delavskih predstavnikov pri zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu je treba vzeti v obzir tako mednarodno kot domačo zakonodajo.  

Pomemben korak se je zgodil leta 1946 z ustanovitvijo Mednarodne organizacije dela (MOD, 

angl. International Labour Organization, ILO) s stalnim sedežem v Ženevi, ki deluje v okviru 

Organizacije združenih narodov (OZN). MOD deluje na področju zagotavljanja minimalnih 

standardov osnovnih delovnih pravic. Za področje našega raziskovanja je pomembna zlasti 

Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju (Uradni list 

SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 7/87; konvencija, ki jo je Slovenija nasledila z aktom o 

notifikaciji nasledstva (Uradni list RS, št. 54/1992).  

Predpisi EU, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu izhajajo iz Pogodbe EU in 

direktiv, ki izhajajo iz te pogodbe (Jacobsen, Kempa in Vogel 2006). Najbolj področje varstva 

in zdravja pri delu na evropski ravni ureja Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 

(EU-OSHA) s sedežem v Španskem Bilbau, ustanovljena leta 1996 z namenom spodbujanja 

pretoka tehničnih, znanstvenih in gospodarskih informacij med vsemi, ki se ukvarjajo z 

vprašanji varnosti in zdravja pri delu. V okviru EU pravno podlago za sprejem direktiv, ki 

opredeljujejo minimalne zahteve glede varnosti in zdravja pri delu za države članice EU 

predstavlja 118a. člen Pogodbe o ustanovitvi evropske gospodarske skupnosti – Rimska 

pogodba (Uradni list EU, št. C 325), ki določa, da bodo države članice posvetile posebno 

pozornost izboljšanju delovnega okolja, tako da bodo uskladile pogoje, pri čemer pa bodo 

skrbele, da se ohrani že dosežena višja raven varnosti v posameznih državah. Navedeni člen 

daje pravno podlago za sprejem 1989/391/EGS Direktive Sveta o predstavitvi ukrepov za 

vzpodbujanje izboljšav za varnost in zdravje delavcev pri delu (89/391/EEC, Uradni list EU, 

št. L 183) ter 14 posamičnih direktiv, nanašajočih se na področje varnosti in zdravja pri delu. 

Pogodba Evropske unije, Lizbonska pogodba (Uradni list EU, št. C 306), prav tako zajema 

področje varnosti in zdravja pri delu, ki je že zajeto v Listini o temeljnih človekovih pravicah 

in svoboščinah (Uradni list EU, št. C 83/389), katero so članice EU podpisale leta 2000 in je s 

sprejetjem Lizbonske pogodbe leta 2007 postala pravno zavezujoča. Okvirna direktiva 89/391 

določa poglavitne zahteve, na katerih temeljijo ureditve varnosti in zdravja pri delu pri 

državah članicah EU. Te osnovne zahteve so: ocena tveganja (angl. risk assessment) za 

varnost in zdravje delavcev pri delu, usposabljanje delavcev za varno delo, preventivne in 

varnostne službe, preventivne preglede in zdravstveni nadzor ter delavska participacija v 

zadevah varnosti in zdravja pri delu.  

Pravica do dela in pravica varovanja človekovih pravic ter svoboščin sta eni izmed temeljnih 
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človekovih pravic, ki sta zapisani tudi v Ustavi RS v 5. in 49. členu (Ustava RS, Uradni list 

RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13).  

V Sloveniji je temeljni zakon, ki ureja področje varnosti in zdravja pri delu Zakon o varnosti 

in zdravju pri delu (ZVZD, Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01). Junija 2011 je bila sprejeta 

novela zakona, ki ureja področje varnosti in zdravja pri delu, prenovljen Zakon o varnosti in 

zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11), ki uveljavlja temeljno načelo, da 

obveznosti delodajalca iz naslova varnosti in zdravja delavcev nikakor ne smejo finančno 

bremeniti delavcev ter nalaga delodajalcu delavcem omogočiti obravnavo, posvetovanje ali 

celo soodločanje glede varnosti in zdravja pri delu v skladu z zakonom in predpisih o delavski 

participaciji.  

Osrednji zakon, ki v RS ureja delavsko participacijo, je Zakon o sodelovanju delavcev pri 

upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/93, 61/00, 56/01, 26/07, 42/07, 23/09). ZSDU 

vzpostavlja sistem voljenih delavskih predstavništev na ravni gospodarske družbe v obliki 

izvolitve delavskega zaupnika ali sveta delavcev. Na ravni delodajalca so zato zlasti 

pomembne določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št. 42/02, 79/06, 

46/07, 103/07), ki ureja možnosti izvolitve oziroma imenovanja sindikalnega zaupnika in 

posledično sodelovanja z delodajalcem.  

V nalogi bomo preučevali ter raziskali, kdo so voljeni delavski predstavniki na področju 

varnosti in zdravja pri delu in kakšna je njihova vloga tako z vidika uresničevanja delavske 

participacije kakor z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Opredelili bomo, kateri 

veljavni pravni akti voljenim delavskim predstavnikom omogočajo delovanje, uresničevanje, 

uveljavljanje in varstvo pravic s področja varnosti in zdravja pri delu. Preučili bomo tudi, 

kako lahko voljeni delavski predstavniki na podlagi teh pravnih aktov delujejo na področju 

varstva in zdravja pri delu ter kakšne novosti prinaša novi ZVZD-1 na tem področju. Področje 

je v slovenskem prostoru praktično neraziskano, saj nimamo znanstvenega dela, ki bi 

temeljito in sistematično preučilo vlogo delavskih voljenih predstavnikov na področju 

varnosti in zdravja pri delu. 

1.2 Metodologija 

Magistrska raziskava je zasnovana kot pravna raziskava s pregledom in analizo mednarodnih 

in domačih pravnih virov na področju varstva in zdravja pri delu in delavskih predstavnikov. 

Metodo pravne raziskave lahko opredelimo tudi kot analizo dokumentov (angl. documentary 

analysis), ki vključuje branje oziroma pregledovanje ter analiziranje velikega obsega pisnega 

gradiva – dokumentov. Dokument je nekaj, kar lahko beremo ter se nanaša na določene vidike 

družbenega sveta. Uradni dokumenti naj bi se brali kot cilj izjave o dejstvu. Pravne akte, ki jih 

bomo pri raziskavi preučili in nam bodo služili kot osnova raziskave, lahko opredelimo kot 

sekundarne vire, ki niso nastali za namen te raziskave, vendar so za raziskavo ključnega 
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pomena, zato je zelo pomemben njihov izbor in opredelitev teh dokumentov. Raziskava 

pravnih virov bo temeljila na preučitvi in analizi mednarodne pravne ureditve, kot so 

deklaracije OZN, konvencije MOD, Evropske socialne listine, pogodbe o delovanju Evropske 

unije. Prav tako bomo preučili in analizirali tudi notranje pravne vire, začenši z Ustavo RS, 

ZDR-1, ZSDU in za področje naše raziskave temeljni notranji pravni akt ZVZD-1. 

S pregledom domače in tuje literature bomo opredelili temeljne pojme povezane s področjem 

varstva in zdravja pri delu ter vloge delavskih predstavnikov pri urejanju in izvajanju tega 

področja. Prav tako bomo s pomočjo pregleda ter analize virov s področja varstva in zdravja 

pri delu, kot so spletne strani, zborniki seminarjev in raziskovalnih delavnic, strokovni članki, 

preučili in opredelili tudi pojem delavske participacije preko delavskih predstavnikov na 

področju varstva in zdravja pri delu. Kot primer v praksi bomo preučili primer urejenosti tega 

področja v gospodarski družbi Nafta Petrochem, d. o. o. V zaključnem delu bomo predstavili 

ugotovitve raziskave, navedli bomo tudi ugotovljene pomanjkljivosti in prednosti ter 

predlagali možne rešitve. 

V raziskavi bomo uporabili metode, ki so značilne v družboslovnem raziskovanju, in sicer 

metode: 

- deskripcije: s pomočjo te metode bomo preučevali in opisovali posamezne pojme, kot so 

na primer pojem delavski predstavnik, področje varstva in zdravja pri delu in podobno; 

- komparacije oziroma primerjave: s katero bomo izvedli primerjavo pravnih aktov, 

mednarodnih in domačih pravnih aktov s področja varstva in zdravja pri delu ter 

primerjavo del različnih avtorjev na tem področju; 

- analize in sinteze: s katerima bomo razčlenjevali ali združevali splošne pojme oziroma 

strnili preučitve posameznih pravnih aktov v neko zaključeno celoto ter tako prikazali, 

kateri pravni akti neposredno urejajo vlogo voljenih delavskih predstavnikov na področju 

zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in kateri podajajo smernice za njihovo delovanje 

oziroma dajejo pravno podlago za njihovo delovanje; 

- kompilacije: s katero bomo na podlagi povzetka ugotovitev drugih avtorjev oziroma na 

podlagi izvedenih raziskav s področja varstva in zdravja pri delu, na podlagi lastnih 

ugotovitev in analize pravnih aktov ter praktičnega primera na tem področju oblikovali 

nova stališča. 

1.3 Temeljna teza, namen in cilji magistrske naloge 

V magistrski nalogi izhajamo iz teze, da je pravica do varnega in zdravju neškodljivega dela 

ena od temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Osnova varnega in zdravju neškodljivega 

dela je podana s pravico do življenja in osebne varnosti in podkrepljena s pravico do dela v 

pravičnih ter zadovoljivih delovnih pogojih. Oboje je navedeno in določeno kot temelj v 

Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (Resolucija Generalne skupščine Združenih 

narodov, št. 217 A (III)/1948 (SDČP)) in tako postavljeno kot osnova za urejanje in 
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nadgrajevanje v specifičnih mednarodnih in nacionalnih zakonodajah. 

Zavedamo se, da je področje varnosti in zdravja pri delu zelo obsežno. Čeprav se bomo v 

našem primeru omejili le na ožje področje vloge in delovanja voljenih delavskih 

predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu je le to še vedno zelo obsežno in ga 

postavljeno raziskovalno vprašanje: »Kako lahko voljeni delavski predstavniki s svojim 

delovanjem pripomorejo na izboljšanje varnosti in zdravja pri delu delavcev?« zajema 

preširoko. Odločili smo se, da bomo v nalogi na zastavljeno raziskovalno vprašanje s 

pomočjo pregleda literature in analize virov, to področje zadostno raziskali ter podali 

odgovor, kdo so voljeni delavski predstavniki na področju varnosti in zdravja pri delu ter 

kateri veljavni pravni akti tem delavskim predstavnikom določajo delovanje, uresničevanje, 

uveljavljanje in varstvo pravic s področja varnosti in zdravja pri delu. Raziskali bomo katere 

novosti na področju delovanja voljenih delavskih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu 

prinaša prenovljeni ZVZD-1. Področje je v slovenskem prostoru, kot smo že navedli, 

praktično neraziskano, saj nimamo znanstvenega dela, ki bi temeljito in sistematično preučilo 

vlogo delavskih voljenih predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Osnovni namen magistrske naloge je preučiti in opredeliti položaj, vlogo ter vpliv delavskih 

predstavnikov na področju pravic delavcev pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 

oziroma na delovnem mestu.  

Temeljni cilji magistrske naloge so: 

- preučiti in opredeliti vlogo delavskih predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri 

delu; 

- preučiti in analizirati mednarodne in nacionalne pravne vire in literaturo, na podlagi 

katerih bo mogoče predstaviti delovanje delavskih predstavnikov na področju varnosti in 

zdravja pri delu; 

- preučiti, ali je novi ZVZD-1 usklajen z ustavo RS in mednarodnimi pravnimi načeli na 

področju delovanja voljenih delavskih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu;  

- preučiti in analizirati ZVZD-1 na področju varnosti in zdravja pri delu ter vloge delavskih 

predstavnikov; 

- preučiti in analizirati, kako lahko delavski predstavniki pripomorejo k izboljšanju 

področja varnosti in zdravja pri delu.  

Za preučitev postavljenih ciljev smo oblikovali glavno oziroma temeljno raziskovalno 

vprašanje naloge: »Kako lahko voljeni delavski predstavniki s svojim delovanjem pripomorejo 

na izboljšanje varnosti in zdravja pri delu delavcev?«. Zaradi preobširnosti vprašanja bomo 

nanj odgovorili s pomočjo treh raziskovalnih podvprašanj. 

Dober primer za preučevanje natančno določenega ozkega področja delovanja voljenih 

delavskih predstavnikov je področje promocije zdravja na delovnem mestu (PZDM). Področje 

PZDM je v današnjem času postala aktualna tema razprav in delovanja tako na EU kot na 
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svetovni ravni strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem varnosti in zdravja na delovnem 

mestu. Poročilo projekta EPSARE z naslovom »Vpliv predstavnikov za varnost pri delu na 

zdravje pri delu« (ETUI 2013), nam na podlagi izvedenih študij na temo PZDM navaja, da se 

lahko pozitivni rezultati in vidni učinki preprečevanja tveganj in spodbujanja delovanja na 

področju izboljšanja varnosti in zdravja pri delu dosežejo le, če spodbudimo vse 

zainteresirane strani. Predvsem pa delavce, da delajo v varnem in zdravem delovnem okolju 

in preko spodbujanj spremenijo svoje delovne in življenjske navade v smeri izboljšanja 

varnosti in zdravja na svojem delovnem mestu in v svojem širšem življenjskem okolju (EU-

OSHA 2012a). Za izvedbo in dosežen želen uspeh programov promocije varnosti in zdravja 

na delovnem mestu je potrebna predvsem ustrezna motiviranost delavcev, da pristopijo ter se 

vključijo v programe izvajanja PZDM. Delavce sodeč po izvedenih raziskavah Evropske 

agencije za varnost in zdravje pri delu EU-OSHA najbolj motivira kombinacija skupnih 

prizadevanj delodajalca (predvsem zavezanost in aktivno sodelovanje delodajalca na najvišji 

ravni), delavcev in družbe. Da bo program PZDM uspešen in da bo dosegel svoj cilj, je 

odvisno tudi od izbranih aktivnostih in vsebin, ki jih program zajema. Prav tako je za uspeh 

programa pomembna stopnja izobraženosti in sama starost sodelujočih v programu PZDM. 

Stopnja podpore programu med delavci je odvisna predvsem od njim prilagojenega urnika 

aktivnosti vezanih na izvajanje programa PZDM in pravilne organizacijske razporeditve 

posameznih skupin pri izvajanju programa PZDM v določeni delovni organizaciji. Oboje je 

ključnega pomena za uspešnost programa PZDM. Predvsem na področju motiviranja, 

organizacije in koordinacije izvajanja programa PZDM v delovni organizaciji imajo vidno in 

pomembno vlogo voljeni delavski predstavniki na področju varnosti in zdravja pri delu. Iz 

tega področja dela voljenih delavskih predstavnikov za varstvo in zdravje pri delu se nam 

samo po sebi postavlja temeljno raziskovalno vprašanje. 

Pri svojem delovanju morajo voljeni delavski predstavniki na področju varnosti in zdravja pri 

delu, ki delujejo na programih PZDM, upoštevati veljavne pravne akte in delovati znotraj 

njih. To je pomembno zato, da so uspešni tisti programi PZDM, ki zaposlenim dajejo občutek, 

da so vsebinsko narejeni za njih ter jim s tem dajejo jasno sporočilo, da tako prevzemajo 

odgovornost za svoje življenje in za sodelovanje pri usklajenem in ciljnem ukrepanju za 

izboljšanje njihove varnosti in njihovega zdravja. Za dosego takih ciljev je ustvarjalcem in 

koordinatorjem programa PZDM potreben tudi vpogled ter analiza določenih podatkov. Tako 

statističnih zdravstvenih podatkov kot osebnih, ki so vezana na določenega posameznika, kar 

je nujno za uspešno koordiniranje in izvajanje programa PZDM. Taki podatki so izjemno 

občutljivi, zato je z njimi pomembno ravnati pravilno(EU-OSHA 2012a). Ravno iz zgoraj 

navedenega področja delovanja voljenih delavnih predstavnikov je postavljeno prvo 

raziskovalno podvprašanje: »Kako lahko voljeni delavski predstavniki na podlagi pravnih 

aktov delujejo na področju varnosti in zdravja pri delu?«. 

Če vemo, da lahko take podatke pridobivamo iz splošnih statističnih demografskih podatkov, 

ki so vsem na voljo oziroma so v današnjem času javno dostopni tudi preko spleta na različnih 
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vladnih in nevladnih institucijah, je še vse v redu. Če pa se pri svojem delu za namen 

izboljšanja varnosti in zdravja pri delu voljeni delavski predstavniki poslužujejo in obdelujejo 

tudi podatke o določenem posamezniku pridobljene preko organizacij zdravstvenega 

zavarovanja in od izbranega zdravnika s področja medicine dela, kar je v tovrstnih primerih 

najpogosteje, je stanje popolnoma drugačno. Obdelava takih osebnih podatkov naenkrat 

postane dosti bolj občutljiva in ima lahko neprijetne posledice tako za obravnavano osebo kot 

tudi zakonsko odgovorne posledice za osebo, ki s takimi podatki razpolaga ter jih obdeluje in 

uporablja, pa čeprav za namen PZDM. Na podlagi tega je postavljeno drugo raziskovalno 

podvprašanje: »Kako veljavna pravna ureditev opredeljuje pojem in pravice voljenih 

delavskih predstavnikov?«. Zanimalo nas je, ali veljavna pravna ureditev daje voljenim 

delavskim predstavnikom s področja varnosti in zdravja pri delu pravico pridobitve, 

obravnave in ravnanja s takimi podatki. Če jim veljavna pravna ureditev to omogoča, je med 

samim procesom pridobivanja in obdelave takih podatkov ključno zavedanje, da se ohrani 

anonimnost posameznika ter da se spoštuje predpisana veljavna zakonodaja (EU-OSHA 

2012a). Predvsem na področju PZDM ne smemo pozabiti, da vsem zaposlenim v neki delovni 

organizaciji oziroma gospodarski družbi ponudimo priložnost, da v programu sodelujejo ter 

da je njihovo sodelovanje in udeležba v programu PZDM prostovoljna. Predvsem je za nas in 

naše raziskovanje pomembno, kako področje delovanja voljenih delavskih predstavnikov na 

področju varnosti in zdravja pri delu opredeljuje novi sprejeti zakon ZVZD-1. Na podlagi tega 

je postavljeno tretje raziskovalno podvprašanje: »Ali novi ZVZD-1 sledi ustavnemu načelu in 

mednarodnim pravnim usmeritvam pri aktivnem vključevanju voljenim delavskih 

predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu?«. Mišljeno je tako delovanje na 

omenjenih programih PZDM kot pri celotnem delovanju. 

Za našo raziskavo bo tako pomembna preučitev novega ZVZD-1 in novosti, ki jih prinaša na 

področju pristojnosti delavskih predstavnikov. Delavski predstavniki s področja varstva in 

zdravja pri delu imajo sedaj po navedbah strokovnjakov na podlagi določil 45. in 46. člena 

ZVZD-1 večjo in bolj vidno vlogo ter pravno podlago za svoje delovanje. Izvajanje te podane 

vloge v praksi bo odvisno tudi od doslednega izvajanja inšpektorskega nadzora nad 

določbami ZVZD-1. Na podlagi izvedenega nadzora in pregleda zapisov glede delovanja 

delavskih predstavnikov na tem področju, bo delavski predstavnik imel možnost dokazovanja 

svojih predlaganih zahtev v obliki pisnega dokazovanja, da je do predaje zahtev in 

posvetovanja na področju varstva in zdravja pri delu tudi prišlo (Begić in Böhm 2011).  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V praksi je področje varstva in zdravja pri delu predvsem stvar ozkega kroga strokovnih 

sodelavcev, ki se s tem poklicno ukvarjajo in se ga tako delodajalska kot delavska stran 

dotakne največkrat le v primeru, ko se nek izredni dogodek že zgodi. Šele takrat največkrat 

nastopi preučevanje pravnih aktov ter tožbe na obeh straneh. V 15. členu Ustava RS določa, 

da so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene samo s pravicami drugih in primerih, 
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ki jih določa ustava. Vsaka omejitev pa pomeni izjemo, zato mora biti v zakonu čim bolj 

natančno in določno urejena. 

Omejitev naloge je tudi v tem, da se osredotoča zgolj na analizo pravne zakonodaje. Čeprav 

bo analizirana tako, da bodo pri tem zajeti tako mednarodni kot nacionalni pravni viri, to ne 

omogoča ugotovitve dejanskega stanja uresničevanja delavske participacije na področju 

varnosti in zdravja pri delu. Razlog za zgolj pravno analizo je tudi ta, da  primanjkuje pravnih 

in drugih študij s tega pomembnega področja, poleg tega pa bi bilo težko najti ustrezne 

sogovornike za razpravljanje o tem. Že splošne raziskave o delavskem soodločanju (na primer 

Franca 2008) kažejo na relativno slabo poznavanje vloge in položaja delavskih voljenih 

predstavnikov, zato je mogoče sklepati, da bi z dodatnim osredotočenjem še težje dobili 

želene podatke. Vendar je tema izjemno pomembna, zato je ne gre zanemariti, ampak obratno. 

Prvi korak k temu je zagotovo sistematična pravna analiza področja, ki bo predstavljala 

podlago za nadaljnjo (lahko tudi empirično) pridobivanje podatkov in raziskovanje.  

Ker je aktivno delovanje voljenih delavskih predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri 

delu glede njihovega samega izvajanja in udejstvovanja v praksi dokaj novo področje po 

delovnih organizacijah, lahko predpostavljamo, da razen teoretičnih navodil in postavljenih 

smernic še ni vidnih in konkretnih rezultatov za preučevanje. Prav tako lahko 

predpostavljamo, da bo naše izbrano področje raziskovanja problematično, zaradi globoko 

zakoreninjenega negativnega mnenja med delavsko in delodajalsko stranjo, ki izhaja v 

enakem obravnavanju vsake oblike delavske participacije, kot v sindikalni boj odeto iskanje 

pravic s strani delavca in vplivanje na zakonsko določene pravice s strani delodajalca. 

1.5 Struktura magistrske naloge 

V uvodnem prvem poglavju magistrske naloge predstavljamo tematiko naloge. Osrednja tema 

naloge je opredelitev vloge voljenih delavskih predstavnikov pri zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri delu. V tem poglavju je tudi predstavljeno raziskovalno vprašanje, ter so določeni 

nameni in cilji, ki jih naloga želi doseči. V drugem poglavju so opredeljeni temeljni pojmi, 

kot so delavska participacija, delavski predstavniki ter vloga varnosti in zdravja pri delu. V 

tretjem poglavju je predstavljen pregled pravne ureditve na izbranem področju z vidika 

mednarodne in notranje pravne ureditve. Četrto poglavje predstavlja vlogo in položaj 

delavskih predstavnikov s poudarkom na voljenih delavskih predstavnikih. V petem poglavju 

bomo izvedli pregled avtonomnih virov preko prikaza urejenosti takega področja v 

gospodarski družbi Nafta-Petrochem, d. o. o. Gospodarska družba Nafta-Petrochem, d. o. o. je 

bila izbrana zato, ker sodi na podlagi delovnih procesov med obrate povečanega tveganja tako 

na področju varnosti in zdravja pri delu kot na okoljevarstvenem področju. Posledično ima 

družba to področje posebej natančno opredeljeno in urejeno v svojih avtonomnih aktih, kot so 

kolektivna pogodba, varnostno poročilo, ocena tveganja. V šestem sklepnem poglavju so 

podani odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja ter sklepna misel.  
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV VLOGE DELAVSKIH 

PREDSTAVNIKOV PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 

DELU 

Za razumevanje vloge voljenih delavskih predstavnikov pri zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu je pomembno, da spoznamo in razumemo pojme, kot so socialni dialog, delavska 

participacija, delavski predstavniki ter na kratko v osnovi opredelimo, kaj sploh je vloga 

varnosti in zdravja pri delu.  

2.1 Opredelitev socialnega dialoga in sodelovanja zaposlenih pri upravljanju 

Socialni dialog je proces, v katerem socialni partnerji kot predstavniki posameznih interesnih 

skupin sodelujejo pri dogovarjanju, usklajevanju in sprejemanju stališč, ki so predmet 

socialnega dialoga. Torej lahko navedemo, da izvajanje socialnega dialoga pomeni 

komuniciranje in dogovarjanje med državo, delodajalci in delavci zaradi doseganja skupnega 

sporazuma glede pomembnih socialnih in gospodarskih vprašanj na državni in mednarodni 

ravni (Vodovnik 2004, 247). Namen socialnega dialoga je v tem, da socialni partnerji 

dosežejo skupne cilje (Franca 2009, 57). Pri socialnem dialogu gre prav za prav za 

uravnoteženje zahtev na podlagi medsebojnih popuščanj in zaupanj vseh sodelujočih strani z 

namenom doseganja in sprejetja dogovora, ki dolgoročno prinaša in zagotavlja socialni mir ter 

zadovoljivo kakovost življenja oziroma blaginjo. 

Socialni partnerji, ki v socialnem dialogu sodelujejo, so navidezno nasprotne interesne 

skupine in sicer država, kapital in sindikati. Država v tem dialogu zagovarja sprejetje stališč, 

ki bi omogočale gospodarsko rast, kapital preko svojih predstavnikov delodajalcev in 

interesnih združenj delodajalcev – zbornic zagovarja stališča, ki prinašajo predvsem 

konkurenčnost in povečujejo kapital lastnikom, sindikati in delavci zagovarjajo področje dela, 

plač in socialne varnosti.  

Predmet socialnega dialoga so: pravice, obveznosti in odgovornosti delodajalcev in delavcev, 

plačna politika, socialna varnost in varnost zaposlenih ter socialna zavarovanja in politika  

zaposlovanja (ZSSS 2014). 

V EU se izvajanje socialnega dialoga razlikuje glede na posamezno državo in tudi glede na 

regije znotraj posamezne države EU. Najpogostejša oblika socialnega dialoga je bipartizem 

oziroma dvostranski socialni dialog, ki poteka, kot dogovarjanje med delodajalci in 

delojemalci glede sprejetja kolektivnih pogodb. Tripartizem oziroma tristranski socialni 

dialog, ki poteka kot medsebojna dogovarjanja med delodajalci, delojemalci ter državo in 

katerega glavni cilj je sprejetje socialnega sporazuma. V zadnjem času se v ta tripartitni 

socialni dialog vključujejo tudi civilna družba in nevladne organizacije ter združenja tako da 

lahko govorimo o širitvi socialnega partnerstva oziroma štiri stranskem socialnem dialogu 
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(Franca 2009, 56).  

Vsekakor se pri omembi socialnega dialoga le tega največkrat razume kot pogajanja med 

delodajalci in sindikati za dosego kolektivne pogodbe oziroma kot izvajanje kolektivnih 

pogajanj. Obstajajo pa tudi drugi načini komuniciranja v socialnem dialogu. Prav tako lahko v 

takih drugih oblikah komuniciranja zaznamo nasprotovanje interesov, a vseeno pri tem ne 

zaznavamo konfliktnih situacij, borbenosti ter zavzemanja za pravice delavcev v prvi vrsti 

ampak predvsem sodelovanje, ki vidi temelj v dolgoročnem sodelovanju. Takšno obliko 

komuniciranja oziroma socialnega dialoga lahko vidimo v komunikaciji med delodajalcem in 

voljenimi delavskimi predstavniki na različnih področjih delovanja. Tako sodelovanje 

oziroma delavska participacija preko voljenih delavskih predstavnikov se šteje kot eno od 

oblik socialnega dialoga v posamezni organizaciji (Vodovnik 1998, 342). Torej lahko trdimo, 

da je delavska participacija, kot jo poznamo po ZSDU, ena od oblik socialnega dialoga in da 

so participativni dogovori po 5. členu ZSDU tud kolektivni dogovori. Posledično iz 

navedenega lahko izhajamo, da so tudi voljeni delavski predstavniki na področju varstva in 

zdravja pri delu posledično vključeni v  socialni dialog.  

Pravica delavcev do soupravljanja je v Sloveniji ustavno zagotovljena pravica, ki temelji na 

75. členu ustave. Pravico zaposlenih do sodelovanja pri upravljanju uresničujejo delavci preko 

določil ZSDU. Ta zakon ureja načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju 

gospodarskih družb ne glede na obliko lastnine, podjetnikov posameznikov z najmanj 

petdeset zaposlenimi in zadrug. ZSDU je torej osrednji zakon, ki ureja soodločanje oziroma 

sodelovanje zaposlenih pri upravljanju. Sodelovanje delavcev pri upravljanju poteka na dveh 

ravneh, individualni in kolektivni. Individualno sodelovanje poteka na delovnem mestu in 

zaposlenim omogoča, da lahko kot posamezniki vplivajo na cilje, pogoje in način lastnega 

dela in dela organizacije kateri člani so. Kolektivno sodelovanje zaposlenih pri upravljanju pa 

poteka preko različnih delavskih predstavništev, kot so svet delavcev ali delavski zaupnik, 

zbor delavcev ali preko delavskih predstavnikov v organih družbe.  

Za našo raziskavo so pomembna tudi določila ZVZD-1, ki v 45., 46., 47., 48. členih, v katerih 

konkretizira pravico do sodelovanja izvoljenih delavskih predstavnikov po ZSDU na področju 

varstva in zdravja pri delu ter določa dolžnosti delodajalca glede soudeležbe delavcev 

oziroma delavskih predstavnikov pri urejanju področja varstva in zdravja pri delu.   
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2.2 Pojem delavske participacije 

Opredelitev pojma delavske participacije je v literaturi zelo veliko, tako da bi analiza samega 

pojma kot termina presegla namen te naloge.  

Gostiša (1996, 31), navaja, da gre pri izrazu delavska participacija le to razumeti predvsem 

kot pravico delavcev vplivati na sprejemanje poslovnih in drugih odločitev v gospodarski 

družbi. Izraz delavska participacija je dobro sprejet tudi v strokovnih krogih, ko govorimo o 

sodelovanju delavcev pri upravljanju.   

V nalogi bomo poleg zgoraj navedene opredelitve pojma izhajali tudi iz opredelitve delavske 

participacije na podlagi opredelitve Mežnarja (1997, 2), po katerem se izraz participacija 

delavcev brez natančnejše označbe praviloma nanaša na sodelovanje delavcev pri odločanju. 

Tako opredeljeno delavsko participacijo, lahko razumemo tudi, kot iz naslova dela priznano 

pravico delavcem, ki praviloma v kapitalsko vodenih družbah in zasebnih družbah pripada 

lastniku, delodajalcu oziroma kapitalu. Sodelovanje delavcev pri odločanju se tako nanaša 

predvsem na vprašanje odločanja o socialnih, kadrovskih in ekonomskih vprašanjih, 

pomembnih za njihov položaj, finančna participacija pa na njihovo udeležbo v dobičku družbe 

(Mežnar 1997, 2). 

Glede na mednarodni pregled razlage pojma delavska participacija ugotovimo, da jo 

definirajo različni avtorji zelo različno. Če samo navedemo dve razlagi pojma delavska 

participacija lahko to trditev potrdimo. Tako na primer Walker v Bean (1991,158) dojema 

delavsko participacijo kot sredstvo, da delavci oziroma nekdo na dnu hierarhije v gospodarski 

družbi, kot jih Walker poimenuje, pridobijo pravico do soodločanja in vodenja gospodarske 

družbe. To pomeni, da lahko sedaj delavci sprejemajo odločitve, ki so bile pred tem 

rezervirane samo za lastnika oziroma vodstvo, kar posledično spremeni ravnotežje 

sprejemanja odločitev v družbi. Pogled na delavsko participacijo po Hyman in Mason v 

Salomon (1998, 354) nam poda razlago, da delavska participacija promovira kolektivne 

pravice zaposlenih prek določenih iniciativ, kot je iniciativa delavcev, delodajalcev, 

sindikatov, države. Obenem navaja, da je delavska participacija prešla iz ozko usmerjenih 

plačno delovnih pogajanj v širše sodelovanje delavcev pri načrtovanju, sodelovanju in 

odločanju tako na operativnem kot na strateškem nivoju v gospodarski družbi.   

Za tako opredelitev pojma delavska participacija po Gostiša (1996) in Mežnar (1997) smo se 

odločili, ker obe razlagi skupaj podata tisto, kar je namen raziskave naše naloge. Menimo, da 

bi voljeni delavski predstavniki lahko sodelovali pri sprejemanju odločitev v gospodarski 

družbi oziroma delovni organizaciji, da jim je ta pravica podana in da jo lahko uveljavljajo 

tudi na takih področjih, kot je varstvo in zdravje pri delu. Ostali dve mednarodno povzeti 

opredelitvi podajamo kot primer dveh različnih pogledov na delavsko participacijo. 

Na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/93, 
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61/00, 56/01, 26/07, 42/07, 23/09), ki ureja področje sodelovanja delavcev pri odločanju, 

lahko delavci pri odločanju sodelujejo na več načinov. Tako ZSDU določa sodelovanje 

delavcev preko voljenih delavskih zastopnikov v svete delavcev ali kot delavske predstavnike 

v organe družbe. Potrebno je omeniti, da lahko delavci pravice do sodelovanja delavcev pri 

odločanju uresničujejo na podlagi ZSDU tudi individualno, torej pripada ta pravica tudi 

vsakemu delavcu v organizaciji posamično. Bolj obširno razlago obeh oblik participacije 

podajamo v naslednjem odstavku. 

V našem primeru obravnavamo pojem oziroma področje delavske participacije na področju 

delovanja voljenih delavskih predstavnikov, zato govorimo o sodelovanju delavcev pri 

odločanju, predvsem glede njihovega socialnega manj pa kot statusnega in ekonomskega 

položaja v delovni organizaciji – gospodarski družbi. Udeležbo delavcev pri odločanju pri 

nas, kot smo že navedli zgoraj, ureja ZSDU. ZSDU določa, da lahko zaposleni sodelujejo pri 

odločanju na več raznih načinov preko svojih posebej voljenih predstavnikov. Glede na način 

izvajanja ločimo, kot smo že prej omenili, dve osnovni ravni in obliki delavske participacije: 

neposredno individualno participacijo delavcev ter predstavniško oziroma kolektivno 

participacijo. O neposredni individualni participaciji delavcev govorimo takrat, ko zaposleni 

kot posamezniki sodelujejo pri odločanju. Lahko jo opredelimo tudi kot maksimalno 

angažiranje in kreativno vključevanje določenega posameznika v delovni proces in odločanje 

v zvezi z delovnim procesom (Bakovnik 2003). Navadno je taka individualna participacija 

omejena na področje dela v neki ožji organizacijski enoti ali celo na posamezno delovno 

mesto. Kolektivna oziroma predstavniška participacija se pa nanaša na področje vključevanja 

zaposlenih v proces odločanja, govorimo lahko o procesu poslovnega odločanja na ravni 

celotne organizacije, preko voljenih predstavnikov (Kanjuo-Mrčela 1998). Ti predstavniki, ki 

so opredeljeni na podlagi ZSDU so: svet delavcev, delavski zaupnik, predstavnik delavcev v 

nadzornem svetu družbe, delavski direktor kot predstavnik delavcev v upravi družbe. 

Pri nas so še vedno glede razumevanja in opredelitve delavske participacije na obeh straneh 

tako na delodajalski – managerski kot na delojemalski – delavski strani močno prisotne 

napačne predstave. Na delodajalski strani se največkrat pojavlja razumevanje delavske 

participacije kot v zakon odet sindikalizem, katerega poslanstvo je, da omejuje svobodo 

odločanja lastnikov/managerjev in tako negativno vpliva na uspešnost poslovanja ter na 

vrnitev k sistemu delavskega samoupravljanja. Na delojemalski, delavski strani se delavska 

participacija največkrat razume kot z zakonom nadgrajeni sindikalni boj oziroma podaljšana 

roka sindikata za obrambo delavskih pravic preko voljenih predstavnikov, največkrat mora to 

vlogo prevzeti svet delavcev (Gostiša 1999). Napačne in toge predstave o delavski 

participaciji oziroma o njenem bistvu, ki je sodelovanje delavcev pri odločanju, negativno 

vplivajo na osnovni namen delavske participacije, ki je predvsem konkretna pojavna oblika 

današnjega participativnega upravljanja v organizaciji. 
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2.3 Delavski predstavniki 

Delavsko participacijo na področju varnosti in zdravja pri delu se v gospodarskih družbah 

oziroma delovnih organizacijah izvaja prek posebej za ta namen izvoljenih delavskih 

predstavnikov za področje varstva in zdravja pri delu. Predstavniki delavcev so osebe, ki 

sodelujejo v dialogih med delodajalsko in delavsko stranjo ter zastopajo interese delavcev 

določenega podjetja. Te osebe nastopajo v imenu delavcev določene gospodarske družbe, ki 

so jim te pravice (bodisi kot sindikalnim predstavnikom bodisi kot od delavcev gospodarske 

družbe voljenim predstavnikom ter neodvisno od morebitne sindikalne pripadnosti volivcev in 

kandidatov) podali. Ker se v naši ureditvi srečujemo z obema vrstama predstavnikov, moramo 

ti dve vrsti ločevati.  

Sindikalni predstavniki so največkrat delavci podjetij, izvoljeni od članov, ki pripadajo 

določenemu sindikatu: to so sindikalni zaupniki, člani sindikalnega odbora ali odgovorni v 

sindikalnih lokalnih organih (Pernat Lesjak idr. 2010). Način določitve sindikalnih 

predstavnikov in prav tako obstoj sindikalnega predstavništva gospodarske družbe je odvisen 

pogostoma od pobude delavcev ali sindikatov, kot tudi od politike ali statutov. Osrednji 

zakon, oziroma zakon, ki ureja področje sindikalnega delovanja pri nas je Zakon o 

reprezentativnosti sindikatov (ZRSin, Uradni list RS, št. 13/1993). 

V kategorijo voljenih predstavnikov spada tudi delavski predstavnik oziroma delavski 

zaupnik za področje varnosti in zdravja pri delu. To je oseba, ki zastopa interese delavcev na 

tem področju v gospodarski družbi in govori v njihovem imenu ter je s strani delavcev 

zakonito izvoljen. Torej govorimo v primeru delavskih predstavnikov za področje varnosti in 

zdravja pri delu o voljenih predstavnikih delavcev, ki so na podlagi pravne ureditve bolj ali 

manj neodvisni pri izpolnjevanju svojih nalog (Aleksander 1991). Na podlagi prakse pa lahko 

navedemo, da je voljeni delavski predstavnik na področju varstva in zdravja pri delu oseba, ki 

služi kot vez med delodajalsko in delavsko stranjo pri urejanju področja zdravja in varstva pri 

delu v organizaciji oziroma v gospodarski družbi. 

V nalogi se bomo posledično osredotočili zgolj na voljene delavske predstavnike na področju 

varnosti in zdravja pri delu, torej na tiste izvoljene predstavnike delavcev, ki imajo posebej 

podeljene pravice in pooblastila za zastopanje izraženih interesov delavcev na področju 

varnosti in zdravja pri delu. Ta pravice so jim podeljene v členih 45., 46., 47. in 48. ZVZD-1, 

v katerih je konkretizirana pravica o sodelovanju izvoljenih delavskih predstavnikov za 

področje varstva in zdravja pri delu po ZSDU.  

Voljeni predstavniki delavcev so torej praviloma določeni z zakonodajo, le izjemoma s 

sporazumom (pogodbo). Poudariti moramo, da v EU poznamo več različnih oblik odnosov 

med delodajalci in delavci ter posledično tudi več različnih oblik imenovanja delavskih 

predstavnikov. Delavski predstavniki so lahko neposredno izbrani oziroma izvoljeni s strani 

delavcev, lahko so imenovani preko sveta delavcev ali podobnega delavsko predstavniškega 
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telesa, lahko so izvoljeni sindikalni zaupniki ali to vlogo prevzame in izvaja svet delavcev. 

Način ureditve področja znotraj posamezne države EU še vedno ureja nacionalna zakonodaja 

in politična tradicija posamezne države, saj so razmere glede odnosa delodajalec-delavec zelo 

različne in specifične za vsako državo oziroma širše gledano določeno regijo EU (ETUI 

2013).  

V EU so lahko predstavniki za varnost in zdravje pri delu tako kot ostali delavski predstavniki 

neposredno voljeni ter izvoljeni ali imenovani s strani sveta delavcev oziroma podobnega 

predstavniškega telesa v delovni organizaciji. Poznane so pa tudi oblike, ko je predstavnik za 

varnost in zdravje pri delu član sindikata, sindikalni zaupnik, ki opravlja te naloge in dolžnosti 

ali svet delavcev, ki opravlja naloge predstavnika za varnost pri delu (ETUI 2013).  

Po ugotovitvah, ki jih povzemamo po izvedenem projektu EPSARE, lahko ugotovimo, da 

poznamo v EU več različnih oblik delavske participacije ter da je sama oblika participacije 

odvisna od odnosov med delavci in delodajalci ter od tradicije delavskega gibanja glede na 

posamezno državo. Prav tako se delavska participacija razlikuje po panogi, v kateri deluje, 

vrsti dejavnosti in tudi glede na kolektivne pogodbe. Najbolj razširjena oblika delavskega 

participiranja na področju varnosti in zdravja pri delu je participiranje preko delavskih 

predstavnikov za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA 2013e). 

V našem primeru se bomo posvetili preučevanju vloge voljenih delavskih predstavnikov na 

področju varstva in zdravja pri delu pri nas in obravnavali tiste predstavnike, ki so neposredno 

izvoljeni s strani delavcev v delovni organizaciji.  

2.4 Vloga varnosti in zdravja na delovnem mestu 

Osnovno temeljno načelo varnosti in zdravja pri delu je to, da je vsak delodajalec dolžan 

zagotoviti varnost in zdravje pri delu za vsakega delavca, ki opravlja nek delovni proces 

oziroma v njem sodeluje, kakor določa 1. odstavek 5. člena ZVZD-1. Torej delodajalec je 

dolžan izvajati preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvodne metode ter procese, 

ki zagotavljajo največjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu (3. odstavek 5. člena ZVZD-1). 

Čeprav so delodajalci po zakonu dolžni zagotoviti delovna mesta, na katerih sta varnost in 

zdravje ustrezno nadzorovana (9. člen ZVZD-1), imajo zakonske dolžnosti na tem področju 

tudi vsi zaposleni oziroma delavci, ki na delovnem mestu delajo (12. člen ZVZD-1). 

Delodajalci so se na podlagi 45. in 46. člena ZVZD-1 dolžni posvetovati z delavci in 

njihovimi predstavniki, saj sami nimajo rešitev za vse težave oziroma jih ne poznajo. Delavci 

in njihovi voljeni predstavniki na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu so tisti, ki 

so podrobno seznanjeni s tem, kako se delo opravlja in kako vpliva nanje ter kašne nevarnosti 

in tveganja prežijo na delavce na delovnem mestu. Zaradi tega so na delovnih mestih oziroma 

v gospodarskih družbah, v katerih delavci dejavno prispevajo k upravljanju varnosti in zdravja 

pri delu, stopnje poklicnega tveganja in nezgod pri delu pogosto nižje. 
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Varnost in zdravje na delovnem mestu mora v zavesti delavcev in delodajalcev  pomeniti več 

kot le upoštevanje in izvajanje zakonsko določenih zahtev. Z vidika delodajalca to pomeni, da 

svojim zaposlenim aktivno pomaga izboljšati njihovo varnost, zdravje in dobro počutje. Z 

delavčevega vidika to pomeni, da se tudi delavec mora zavedati bistvenega pomena svojega 

aktivnega pristopa in jasnega izražanja svojih potreb in mnenj. Delodajalec mora podana 

mnenja in potrebe delavcev preučiti in upoštevati ter na podlagi tega prilagoditi organizacijo 

dela in delovno okolje tako, da se bodo delavci pri izvajanju delovnih nalog v delovnem 

okolju, v katerem delujejo, počutili bolj varne in zdrave. Le s takim medsebojnim 

sodelovanjem lahko obe strani pozitivno prispevata na boljše počutje in večjo motiviranost ter 

boljšo produktivnost pri izvajanju delovnega procesa. Prav tako takšno sodelovanje vodi k 

manjši odsotnosti z dela, večjemu zadovoljstvu pri delu ter posledično boljšo podobo 

delodajalca (EU-OSHA 2013d).   

Direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu Sedlatschek navaja, da so delavci 

v razširjeni EU zadnja leta zaznali dvig ravni na področju varnosti in zdravja pri delu, vendar 

sodeč po statističnih podatkih v EU še vedno vsako leto zaradi nesreč na delovnem mestu 

neposredno umre 5.580 oseb, posredno zaradi poklicnih bolezni pa 159.000 oseb. Poudarja, 

da bi z ustreznim in razumnim upravljanjem tveganj na delovnem mestu in z uvedbo ustreznih 

ukrepov lahko rešili veliko življenj. Izrecno poudarja, da le tesno sodelovanje in skupno 

iskanje rešitev med delodajalci in delavci lahko izboljša raven varnosti in zdravja pri delu ter 

prinaša dolgoročne rezultate (EU-OSHA 2013d). 

Za sindikalno konfederacijo European Trade Union Confederation (ETUC), njihove 

pridružene nacionalne sindikalne organizacije ter za evropske sindikalne federacije 

posameznih gospodarskih dejavnosti so za doseganje zadanih ciljev, spodbujanje inovacij ter 

rast produktivnosti v EU ključnega pomena obveščanje delavcev, posvetovanje z njimi in 

njihovo sodelovanje pri upravljanju. Generalna sekretarka konfederacije ETUC Bernadette 

Ségol poudarja, da je prav tako pomembno aktivno spodbujanje delavcev in njihovih 

predstavnikov na področju sodelovanja z delodajalci z namenom izboljšanja področja varnosti 

in zdravja na delovnem mestu (EU-OSHA 2013d). Torej je tudi za združenje sindikatov na 

evropski ravni  pomembno, da se na področju varstva in zdravja pri delu izvaja obveščanje, 

posvetovanje in sodelovanje med vsemi vpletenimi stranmi in da edino tak način vodi k 

doseganju rezultatov. V nadaljevanju lahko zaznamo, da tudi sindikati vidijo in poznajo 

pomen delavskega predstavnika na področju varstva in zdravja pri delu. Obenem pa že 

zaznavajo prve težave pri izvajanju dela delavskega predstavnika za varstvo in zdravje pri 

delu, saj kot ugotavlja generalna sekretarka konfederacije ETUC, so zaznane vedno večje 

težave predstavnikov delavcev, ki morajo opravljati nadurno delo, da bi opravili svoje redno 

delo in svoje naloge predstavnikov delavcev. Želijo si tudi, da bi bili predstavniki delavcev 

deležni podpore ne samo delavcev, ki jih zastopajo, ter sindikatov, ampak tudi delodajalcev. 

Prav tako se zavzemajo za ukrepe za okrepitev sodelovanja delavcev, predstavnikov delavcev 

in sindikatov pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu, s katerimi bi lahko zagotovili, da se 
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bodo delavci po delovnem dnevu domov vrnili čili in zdravi (EU-OSHA 2013d). 

Za izpolnjevanje namena zagotavljanja varnosti in zdravja mora delodajalec izvajati ukrepe, 

ki zagotovijo varnost in zdravje delavcev ter zaznavajo in preprečujejo morebitne potencialne 

nevarnosti pri delu. Prav tako mora delodajalec izvajati usposabljanje delavcev na področju 

varstva in zdravja pri delu, skrbeti za obveščanje in ustrezno organiziranost ter zagotoviti 

potrebna materialna sredstva za izvajanje varstva in zdravja pri delu. Navedeno določa III. 

poglavje Obveznost delodajalca, in sicer od 17. do 48. člena ZVZD-1. 

Pri izvajanju zgoraj navedenih ukrepov mora delodajalec upoštevati ter izvajati sledeča 

temeljna načela določena v 9. členu ZVZD-1: 

- izvajati nenehno izogibanje nevarnostim, 

- izvajati obvladovanja nevarnosti na izvoru nastanka, 

- izvajati zamenjavo potencialno nevarnih delovnih procesov z nenevarnimi,  

- izvajati ter vpeljevati tehnične izboljšave delovnih procesov, 

- izvajati usposabljanje delavcev, 

- izvajati in revidirati oceno tveganja, 

- izvajati podajanje ter seznanitev ustreznih navodil in obvestil, 

- izvajati v prvi vrsti kolektivne preventivne varnostne ukrepe in šele nato tudi individualne 

varnostne ukrepe, 

- izvajati nenehno prilagajanje delovnega procesa in delovnega okolja, delovnih in 

tehnoloških postopkov ter delovne in osebne zaščitne varovalne opreme delu 

posameznika. 

Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ne zavezujejo samo delodajalca, kar je na podlagi 

razumevanja opisa temeljnih načel večkrat napačno razumljeno, ampak z izpolnjevanjem 

določenih obveznosti in pravic zavezujejo tudi delavca, strokovnega delavca, izvajalca 

medicine dela in voljenega predstavnika delavcev za področje varnosti in zdravja pri delu. 

Obveznosti delodajalca 

So v nenehnem ocenjevanju tveganja, kateremu so delavci ne samo neposredno izpostavljeni, 

ampak mora predvideti tudi tista posredna tveganja, katerim bi delavci lahko bili 

izpostavljeni. Vse ugotovitve delodajalec podaja v pisni oceni tveganja, izdelani in sprejeti na 

podlagi 17., 18. in 19. člena ZVZD-1. 

Pri ocenjevanju tveganj mora delodajalec upoštevati po določbi 1. točke 17. člena ZVZD-1 

postopke, ki omogočajo: odkrivanje nevarnosti oziroma identificiranje morebitnega tveganja, 

predvidevanja o morebitni izpostavljenosti delavcev identificiranim/zaznanim nevarnostim, 

uvedbe ukrepov glede zmanjševanja tveganja ter sprejemanja odločitev glede sprejemljivosti 

tveganja in ocenjevanja tveganja, v katerih mora biti upoštevana verjetnost nastanka nezgod 



 

17 

pri delu, verjetnost nastanka oziroma pojava poklicnih bolezni.  

Na podlagi upoštevanja ter izvajanja zgoraj navedenih postopkov ter ukrepov delodajalec 

izvede ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu. Na podlagi ugotovitev mora 

izdelati ter sprejeti oceno tveganja z izjavo o varnosti v pisni obliki, ki mora obsegati in 

vsebovati, kot določa 3. točka 17. člen ZVZD-1 ter Pravilnik o načinu izdelave izjave o 

varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 30/2000) naslednje: načrte za izvedbo 

predpisanih zahtev in ukrepov, načrte in postopke za izvedbo pri zaznani neposredni 

nevarnosti, natančno opredeljene odgovornosti in obveznosti odgovornih oseb delodajalca in 

delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Prav tako mora delodajalec na podlagi 

2 točke 17. člen ZVZD-1vsakokrat, ko navedeni preventivni ukrepi varovanja varnosti in 

zdravja pri delu niso več ustrezni ter zadostni oziroma vedno ko se spremenijo, zajeti 

parametri na katerih je ocenjevanje tveganja bilo izvedeno popraviti in dopolniti ali pri večjih 

spremembah na novo izvesti ocenjevanje tveganja.   

Oceno tveganja z izjavo o varnosti delodajalec izdela skupaj z sodelovanjem z delavci 

oziroma njihovimi predstavniki in izvajalcem medicine dela, ki v njej določi ter poda na 

podlagi strokovne ocene zdravstvene zahteve, ki jih morajo delavci za določeno delo 

izpolnjevati. Prav tako mora delodajalec na podlagi 18. člena ZVZD-1 izvesti objavo izjave o 

varnosti z oceno tveganja, tako, da bo le ta dostopna ter bodo z njo seznanjeni vsi delavci. 

Delodajalec zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu z oceno tveganja in izjavo o 

varnosti tako, kot je določeno v 19. členu ZVZD-1: delodajalec izvaja nenehno usposabljanje 

in izobraževanje delavcev za varno in zdravo delo, poveri izvajanje nalog varnosti in zdravja 

pri delu strokovnemu sodelavcu, poveri izvajanje zdravstvenih ukrepov izvajalcu medicine 

dela, zagotavlja vsem delavcem osebno delovno in zaščitno delovno opremo, obvešča in 

izobražuje delavce pri uvajanju novih tehnologij ali sprememb v delovnem procesu, delovne 

opreme ter izvaja periodične preiskave vpliva škodljivosti delovnega okolja in izvaja 

periodične preglede delovne opreme ter zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne 

delovne opreme. 

Glavna naloga in vloga delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu je torej po zakonu 

ta, da se zaveda svoje odgovornosti pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Če 

povzamemo zgoraj navedeno ter pri tem upoštevamo tudi določila EU-OSHA (EU-OSHA 

2013f), za delodajalca to pomeni, da mora izvajati ukrepe za zaščito delavcev pred vsem, kar 

bi jim lahko škodovalo. Tako mora delodajalec kot nalaga zakonsko določilo učinkovito 

nadzorovati vsa tveganja za poškodbe ali zdravje, ki bi lahko nastala na delovnem mestu. Prav 

tako so delodajalci po zakonu o varnosti in zdravju pri delu dolžni oceniti tveganja na 

delovnem mestu ter morajo na podlagi tega zakonskega določila opraviti ter izdelati oceno 

vseh tveganj, ki bi lahko povzročila škodo na delovnem mestu, ter na podlagi ugotovitev v 

oceni tveganja določiti potrebne ukrepe za izboljšanje stanja. Delodajalec mora delavce 

seznaniti s tveganji na njihovem delovnem mestu in s tem, kako so zaščiteni ter jih tudi 
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poučiti in usposobiti, kako obvladovati tveganja.  

Temelj varnosti in zdravja pri delu v organizaciji je torej izdelana delodajalčeva listina z 

naslovom Ocena tveganja z izjavo o varnosti, ki je na podlagi določil zakona ZVZD-1 ter 

Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja nikoli dokončana zgodba saj 

zahteva nenehno spremljanje in dopolnjevanje (Böhm 2011). Tudi Pavlič (2011), predsednik 

Društva varnostnih inženirjev Ljubljana, se strinja z zgoraj navedenim in poudarja, da je 

kakovostno ter strokovno izdelana Ocena tveganja vsekakor temelj na področju varnosti in 

zdravja pri delu v gospodarskih družbah. Obenem pa dodaja, da je s tem varnost na delovnem 

mestu nekako prepušča laikom, saj lahko Oceno tveganja sedaj na podlagi določil zakona 

izdela skoraj kdorkoli, ki ima vsaj splošni teoretični izpit iz področja varstva in zdravja pri 

delu.    

Predvsem je za našo nalogo pomembno zakonsko določilo, da se mora delodajalec o 

vprašanjih v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu posvetovati z delavci. Posvetovanje lahko 

poteka neposredno ali prek predstavnika delavcev. Pogosto se v praksi uporablja kombinacija 

obeh načinov izvedbe posvetovanja. Posvetovanje je nujno ne glede na velikost organizacije, 

s tem mislimo na število zaposlenih v njej. Načela glede izvajanja področja varnosti in zdravja 

pri delu so enaka (spodbujanje odprtega dialoga, poslušanje povedanega in učenje iz tega ter 

ukrepanje na podlagi povedanega), ne glede na velikost organizacije oziroma gospodarske 

družbe, razlikuje se le oblika. Tudi na podlagi novega ZVZD-1 je posvetovanje določeno in 

sedaj tudi nadgrajeno tako, da mora o izvedenem posvetovanju obstajati pisno dokazilo, da je 

do posvetovanja tudi prišlo (Böhm 2011). 

Pravice in obveznosti delavca 

Pravice in obveznosti delavca so določene v IV. poglavju Pravice in dolžnosti delavca od 49. 

do 54. člena ZVZD-1. Vsak delavec, ki izvaja delovne naloge in obveznosti na nekem 

delovnem procesu, ima naslednje pravice: pravico do dela v delovnem okolju, ki za njega ni 

škodljivo in mu zagotavlja varnost ter varuje njegovo zdravje; obveznost glede spoštovanja in 

izvajanja ukrepov, ki mu zagotavljajo varnost in zdravje pri delu; obveznost, da pazljivo 

izvaja delo ter pri tem varuje svoje življenje in zdravje ter življenja in zdravje drugih oseb; 

obveznost, da uporablja sredstva za delo, osebno varovalno opremo in varnostne naprave 

skladno z njihovim namenom in navodili delodajalca. 

V predhodnih odstavkih smo spoznali pravice in obveznosti delodajalcev po ZVZD-1, ki so 

predvsem v tem, da preprečijo tveganja, katerim bi delavci lahko bili izpostavljeni bodisi z 

uvedbo varnostnih ukrepov, ki vključujejo varen način dela, ali s primerno osebno zaščitno 

opremo oziroma z ustrezno delovno opremo. Postopek bi se izvajal s pomočjo učinkovitega 

obveščanja ter izobraževanja in usposabljanja delavcev. Zgoraj smo navedli pravice in 

obveznosti delavcev, te izhajajo na podlagi zakonsko določenih dolžnosti in niso določene 
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samo delavčeve pravice temveč tudi dolžnost, ki jih delavci za dosego varnega in zdravega 

dela morajo spoštovati in izpolnjevati. Po navedbah in določilih, ki jih ureja zakon in 

povzema EU-OSHA (EU-OSHA 2013f) so delavci svojemu delodajalcu dolžni nuditi vso 

podporo in mu s tem omogočati, da jim pomaga in zaščiti na naslednje načine: delavci 

poskrbijo za svojo varnost in zdravje ter ne ogrožajo varnosti in zdravja drugih oseb, ki so 

navzoče v delovnem procesu; dejavno sodelujejo z delodajalcem v zvezi z varnostjo in 

zdravjem pri delu; se udeležijo usposabljanja za varno opravljanje dela in uporabo opreme, 

orodij, snovi itd.; obvestijo pristojno osebo (delodajalca, nadzornika ali predstavnika 

delavcev), če menijo, da samo delo – ali neustrezni varnostni ukrepi – ogrožajo varnost in 

zdravje kogarkoli; se pogovorijo s predstavnikom delavcev, če ga imajo in sodelujejo pri 

morebitnih dejavnostih, ki jih organizira (sestanki, raziskave itd.) delodajalec; uporabijo 

znanja, ki so jih pridobili na usposabljanju; pri opravljanju delovnih nalog, da dajejo dober 

zgleda ostalim zaposlenim in nudijo pomoč pri varnem opravljanju dela (Verdnik in Kralj 

2008). 

Naloge in obveznosti strokovnega delavca  

Strokovni delavec s področja varstva in zdravja pri delu je s strani delodajalca pooblaščena 

oseba, ki izvaja strokovne naloge na področju varstva in zdravja pri delu za delodajalca in 

delavce na podlagi določil navedenih od 29. do 31. člena ZVZD-1.  

Naloge ter obveznosti strokovnega delavca so v prvi meri skrb za nenehno izboljševanje 

varnosti in zdravja pri delu in svetovanje pri načrtovanju, izbiri ter vzdrževanju delovne 

opreme in sredstev za delo ter varnostne opreme. Prav tako je ena od nalog strokovnega 

delavca svetovanje glede opremljenosti delovnega mesta in delovnega okolja ter oblikovanje 

strokovnih podlag za izvedbo ocene tveganja. Sodelovanje pri izdelovanju navodil za varno in 

zdravo delo, sodelovanje pri usposabljanju delavcev za varno in zdravo delo ter sodelovanje z 

izvajalcem medicine dela in sodelovanje pri periodičnih pregledih in preizkusih delovne 

opreme so področja na katerih ima strokovni delavec vidno vlogo, ki neposredno vpliva na 

področje varnosti in zdravja pri delu vseh zaposlenih. Izvajanje periodične preiskave 

škodljivosti na delovnem okolju ter nadziranje izvajanja in upoštevanja izdanih ukrepov za 

varno in zdravo delo so temeljna področja delovanja strokovnega delavca (Verdnik in Kralj 

2008).  

Naloge in obveznosti izvajalca medicine dela 

Naloge in obveznosti izvajalca medicine dela so, da opravlja glede na naravo dela, delovnega 

okolja, stopnje ocenjenega tveganja naslednje naloge ter obveznosti na podlagi določil 

navedenih od 33. do 35. člena ZVZD-1: sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za oceno 

tveganja in izjavo o varnosti; spremlja ter analizira pojav morebitnih poklicnih bolezni 
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povezanih z delom in delovnim okoljem ter odkriva vzroke in sodeluje pri njihovi odpravi; 

sodeluje pri procesu poklicnih rehabilitacij in pri izbiri ustreznejšega delovnega okolja; 

sodeluje pri načrtu nudenja prve pomoči in izobraževanju na tem področju ter izvaja 

zdravstvene preglede na podlagi zakona (Verdnik in Kralj 2008).  

Naloge in obveznosti voljenih delavskih predstavnikov pri zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu  

Na podlagi pregleda in seznanitve z vlogami delodajalca, delavca, strokovnega delavca ter 

izvajalca medicine dela na področju varstva in zdravja pri delu nam ostane še pregled in 

seznanitev z vlogo in nalogami voljenih delavskih predstavnikov na področju varstva in 

zdravja pri delu. Če pozorno preučimo vloge vseh predhodno navedenih in vpletenih v 

področje varnosti in zdravja pri delu, lahko ugotovimo, da ima sodelovanje voljenega 

delavskega predstavnika v primerjavi z ostalimi velik pomen in vlogo. Vloga voljenega 

delavskega predstavnika je razvidna v tem, da je pri izvajanju in doseganju želenih rezultatov 

na področju varstva in zdravja pri delu pomembno, da je proces sodelovanja obojestranski in 

da so v njem vključeni vsi zgoraj omenjeni, ki se med seboj pogovarjajo, si prisluhnejo ter 

pravočasno z izmenjavo stališč rešujejo težave in izmenjujejo informacije. Pri tem pa 

upoštevajo vsako stran, ki želi povedati svoje mnenje, in spoštujejo drug drugega. Na tem 

področju sta najbolj vidna vloga in pomen voljenega delavskega predstavnika, ki s 

poznavanjem dejanske situacije in prenašanjem le-te v razumni obliki na vse sodelujoče, igra 

ključno vlogo na področju varnosti in zdravja pri delu v organizaciji. 

Po navedbah EU-OSHA so predstavniki delavcev skupaj s svojim neposrednim sodelovanjem 

z delavci učinkovit način za pridobivanje stališč in vključevanje delavcev v aktivno 

sodelovanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Vloga predstavnika delavcev je 

zagotoviti, da lahko delavci sodelujejo pri sprejemanju odločitev vodstva na področju  

varnosti in zdravja pri delu, tako, da izrazijo svoja stališča, skrbi, predloge in zamisli (EU-

OSHA 2013d). Pravice in odgovornosti predstavnikov delavcev so opredeljene v nacionalni 

zakonodaji, pri nas to področje ureja ZVZD-1, in sicer od 45. do 48. člena. 
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3 PRAVNA UREDITEV NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

Za učinkovito analizo položaja in vloge delavskih voljenih predstavnikov pri zagotavljanja 

varnosti in zdravja pri delu je treba upoštevati tako mednarodno kot domačo zakonodajo.  

3.1 Mednarodna ureditev 

Ekspanzija industrializacije v svetu in tudi v evropskem prostoru je s prehodom iz relativno 

skromne ročne proizvodnje v masovno industrijsko proizvodnjo v 19. stoletju sicer veliko 

doprinesla k razvoju in blaginji, vendar je kljub pozitivnim učinkom ustvarila ne malo 

negativnih posledic, kot na primer zdravju škodljivo obremenilno delovno okolje, zelo malo 

pravno, socialno in zdravstvenih pravic delavcem, širjenje revščine med delavskim razredom, 

slaba plačila delavcem in tako dalje. Če preko zgodovinskih navedb in zapisov pogledamo na 

takratno težko industrijo, stroje in delavca, ki so bili v pojmovanju delodajalca »industrialca« 

le orodje za dosego cilja, to je proizvodnje produkta ter čim večji zaslužek ne glede na ceno, 

ki sta jo morala vzdržati tako delavec kot stroj v proizvodnji. Glede na znana dejstva o sami 

dobi industrializacije bi lahko posplošeno sklepali, da so bili stroji deležni relativno dobrega 

vzdrževanja, kajti bili so last lastnika delodajalca, v nasprotju s fizično onemoglimi delavci 

brez delavskih, pravno-socialnih in zdravstvenih pravic. Zgodovinsko gledano je zanikanje 

pravic posameznika privedlo do teptanja le teh in v uporih je bil delavec prisiljen zahtevati 

varstvo pravic. Slednje je najpogosteje zahteval z demonstracijami, ki so terjale tudi človeška 

življenja. Nevzdržne razmere so tako počasi gradile podlago za ureditev pravic delavcev, 

pravičnejših pogojev dela in vodila do varnejšega delovnega okolja. 

Torej zaradi negativnih učinkov dobe industrializacije so se začela pojavljati raznorazna 

gibanja, združenja delavcev, sindikati itd., ki so opozarjala na nevzdržnost razmer in pozivala 

na ureditev le-teh in pred kapital postavila temeljne človekove pravice in dostojanstvo ob 

zagotavljanju varnega, za zdravje neškodljivega dela, pravice do življenja in osebne varnosti 

in pravice do dela v pravičnih ter zadovoljivih delovnih pogojih. 

Temeljne človekove pravice, dostojanstvo in svoboščine je pod svoje okrilje in varstvo 

prevzela Organizacija združenih narodov (OZN) kar predstavlja enega prvih in konkretnih 

pravno formalnih ter institucionalnih urejanj omenjenih pravic mednarodnega prava. Urejanju 

pravic v mednarodnem zakonodajnem okolju se pridruži še institucionalno urejanje le-teh v 

evropskem okolju. 

Uvedba, definiranje in zakonska regulacija normativne zaščite pojma temeljnih človekovih 

pravic ter svoboščin na mednarodni ravni je temelj za normativno urejanje in zaščito pravic 

delavcev, njihovo udeležbo oziroma soudeležbo pri upravljanju in odločanju znotraj 

korporacij, podjetij in končno tudi javnih zavodov, podjetij, organizacij itd. 

Poleg Organizacije združenih narodov so se pod njenim okriljem ali neodvisno pojavile še  
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druge organizacije, kot sta Mednarodna organizacija dela (posebna agencija OZN) in Svet 

Evrope. Obe omenjeni bomo obravnavali v nadaljevanju. Navedene organizacije so bile 

ustanovljene z namenom, da sledijo primarnemu cilju, to je zaščititi pravice delavcev in 

njihovo participacijo znotraj korporacije oz. podjetij. 

3.1.1 Organizacija  združenih  narodov (OZN) 

Na področju mednarodne ureditve sprejete v okviru Organizacije združenih narodov – OZN, 

katere članica je tudi Republika Slovenija, je v okviru tematike magistrske naloge nujno 

obravnavati tri sledeče dokumente, in sicer: 

- Splošna deklaracija o človekovih pravicah (Resolucija Generalne skupščine Združenih 

narodov, št. 217 A (III)/1948), ki jo je sprejela in razglasila Generalna skupščina 

Združenih narodov 10. decembra 1948 (SDČP), 

- Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP), ki ga je sprejela 

Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A (XXI), 

veljati pa je začel 23. marca 1976 v skladu s 49. členom in 

- Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP), ki ga je 

sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 

A (XXI), veljati pa je začel 3. januarja 1976 v skladu s 27. členom. 

Kot je navedeno v točki 1.3 te magistrske naloge, izhajamo med drugim iz teze, da je pravica 

do varnega in zdravju neškodljivega dela ena temeljnih človekovih pravic in svoboščin. 

Združno si to pravico lahko zagotovijo delavci le na način, da se aktivno udejstvujejo in s 

pomočjo aktivnega delovanja izvoljenih delavskih predstavnikov.  

Prav tako je bilo v točki 3.1 navedeno, da je eden izmed osnovnih gradnikov k varnemu in 

zdravju neškodljivemu delu dan s pravico do življenja in osebne varnosti, dopolnjuje pa ga 

pravica do dela v pravičnih ter zadovoljivih delovnih pogojih. 

Zgoraj navedeno poleg drugih vsebovanih določil natančneje ureja tudi Splošna deklaracija o 

človekovih pravicah (SDČP). Ta pomeni osnovo za urejanje in nadgrajevanje v specifičnih 

mednarodnih in v nacionalnih zakonodajah. Z namenom ureditve pravic slehernega 

posameznika oziroma njegovih temeljnih pravic sta Deklaraciji SDČP pozneje sledila še dva 

sprejeta pakta, to sta Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP) in 

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP).  

Splošna deklaracija o človekovih pravicah je eden izmed dokumentov, ki v svoji preambuli 

določa spoštovanje človeka, kar delavec primarno tudi je, njegovega dostojanstva in pravice 

iz dela ter izhaja iz nujnosti, da je potrebno pravice vsakega posameznika neobhodno 

zavarovati s pravom, da se mu ni potrebno v skrajnem primeru za zaščito njegovih pravic 

zatekati k uporu. 
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Deklaracija SDČP v svojem 4. členu in MPDPP v svojem 8. členu prepovedujeta vsakršno 

obliko suženjstva, trgovino s sužnji in držanja posameznika v podložnem ravnanju. MPDPP 

prepoveduje tudi prisilno delo. Kot vemo, žal tudi v 21. stoletju zopet beležimo (predvsem v 

specifičnih industrijskih panogah, kot so tekstilna industrija, pridobivanje naravnih 

bogastev,…) posamezne pojave izkoriščanja delavcev kot novodobnih sužnjev. Ta pojav pa ni 

več omejen le na države v razvoju. S tako imenovanimi novodobnimi sužnji se srečujemo tudi 

že v zahodnih razvitih državah. Podlago zato je možno iskati v splošni želji lastnikov kapitala 

oz. podjetij po čim večjem zaslužku ob čim manjšem vlaganju tudi v delavce ali pa v kaznivih 

ravnanjih lastnikov kapitala. Tem delavcem je kot elementu proizvodne verige odtegnjeno 

tako varno kot zdravo delovno okolje, sami so brez pravic, ki izhajajo iz dela, in so pogosto 

tudi brez orodij, opreme in pripomočkov, ki zagotavljajo varno opravljanje dela. Običajno so 

tudi brez pravic v primeru poškodb ali doživetja smrti na delu. Ob navedenem pa so tako 

močno vpeti v podložni položaj, da o delavskih predstavnikih kot o varuhih pravic delavcev 

ne moremo govoriti. Opisano lahko vsakodnevno zaznavamo in spremljamo preko sredstev 

javnega obveščanja.  

V 5. členu SDČP prepoveduje nečloveško in ponižujoče ravnanje s posamezniki, prav tako to 

ravnanje prepoveduje MPDPP v svojem 7. členu, ki v bistvu integrira 5. člen SDČP in določa,  

da se z nečloveškim in ponižujočim ravnanjem delavci pogosto srečajo v svojem delovnem 

okolju. Zaradi želje po ohranitvi redkih delovnih mest pa trpi pojem varnega in zdravju 

neškodljivega delovnega okolja, uveljavljanje pravic delavcev in delovanje v prid delavcem 

izvoljenih delavskih predstavnikov kot varuhov omenjenih pojmov nasproti delodajalcu, ki 

lahko zaradi malomarnosti ali slabega finančnega stanja noče ali pa ne more več zagotavljati 

varnega in zdravju neškodljivega okolja delavcu. 

Podlago za konkretno urejanje pravic delavcev in sindikatov pa tudi za delovanje delavskih 

voljenih predstavnikov določajo: 23. in 24. člena SDČP,  22. člen MPDPP in 8. člen 

MPESKP. Pri čemer je za namen magistrske naloge potrebno poudariti 1. odstavek 23. člena 

SDČP, ki govori o tem, da mora biti slehernemu posamezniku zagotovljena pravica do dela, 

proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev in do varstva pred 

nezaposlenostjo.  2. in 3. člen SDČP govorita o pravici do plačila in primerne nagrade za delo, 

kar zagotavlja delavcu in njegovi družini dostojanstveno življenje. Pravico do pravičnega 

zaslužka za opravljeno delo, pravico posameznika do varnega in zdravega delovnega okolja 

določata tudi 7. člen MPESKP. 4. člen SDČP slehernemu delavcu daje pravico do 

sodelovanja pri ustanavljanju sindikata ali pridružitve sindikatu za zavarovanje svojih 

interesov. Enako pravico določa tudi MPDPP v  1. odstavku 22. člena, in sicer da ima  vsakdo 

pravico do svobodnega združevanja z drugimi, vključno s pravico ustanavljati sindikate in se 

jim pridružiti za zavarovanje svojih interesov. 3. odstavek SDČP še določa, da nobena 

določba tega člena ne daje državam pogodbenicam Konvencije št. 87 o sindikalnih 

svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic, ki jo je leta 1948 sprejela Mednarodna organizacija 

dela (Uradni list FLRJ, št. 8/58), v nadaljevanju Konvencija MOD št. 87 o sindikalnih 
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svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic, ki jo je Slovenija nasledila z aktom o notifikaciji 

nasledstva (Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih 

večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij 

mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih 

večstranskih pogodb (Uradni list RS, št. 54/1992)) pravice, da bi smele sprejeti take 

zakonodajne ukrepe ali izvrševati zakon tako, da bi bila prizadeta jamstva, določena v 

Konvenciji št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic (enako tudi 3. 

odstavek 8. člena MPESKP). 

Pravica vsakogar in torej tudi podlaga imenovanju predstavnikom delavcev, da skupaj z 

drugimi ustanavlja sindikate in se po svoji izbiri vanje včlani za zaščito in pospeševanje 

svojih ekonomskih in socialnih interesov, je določena tudi v prvi alineji 1. odstavka 8. člena 

MPESKP, pod pogojem, da mora pravila določiti prizadeta organizacija, pri čemer so glede 

uveljavljanja te pravice dopustne le tiste omejitve, ki jih določa zakon in pomenijo v 

demokratični družbi le ukrepe, ki so v interesu nacionalne varnosti ali javnega reda ali pa so 

potrebne za zaščito pravic in svoboščin drugih. Druga alineja 1. odstavka 8. člena MPESKP 

daje sindikatom pravico ustanavljati združenja in nacionalne zveze ter pravico ustanavljati 

mednarodne sindikalne organizacije ali se vanje včlaniti. Tretja alineja 1. odstavka 8. člena 

MPESKP omogoča sindikatom pravico, da delujejo svobodno, brez drugih omejitev, razen 

tistih, ki jih določa zakon in so potrebne v demokratični družbi, so v interesu nacionalne 

varnosti ali javnega reda oziroma ščitijo pravice in svoboščine drugih. 

Po dikciji 24. člena SDČP se delavcem zagotavlja pravico do počitka in prostega časa, 

vključno z razumno omejitvijo delovnih ur, in pravico do občasnega plačanega dopusta, kar 

nedvomno prispeva k pozitivnim, zdravim delovnim pogojem in učinkovitemu delavcu.   

Sklepna ugotovitev te točke je, da voljeni delavski predstavniki za varnost in zdravje pri delu 

kot osnovno izhodišče za svoje delovanje upoštevajo SDČP. SDČP namreč določa, da je 

pravica do varnega in zdravju neškodljivega dela ena temeljnih človekovih pravic in 

svoboščin. S tem je bila torej postavljena osnova za urejanje in nadgrajevanje pravic v 

mednarodnih in nacionalnih zakonodajah. Skoraj dve desetletji pozneje pa sta bila na tej 

podlagi sprejeta ter uveljavljena Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 

(MPDPP) in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP). Oba 

integrirata osnovno vsebino SDČP v svoje določbe.  

3.1.2 Mednarodna  organizacija  dela (MOD) 

Skozi zgodovinski razvoj se je področje varstva in zdravja pri delu razvijalo skupaj z 

razvojem industrije. Pomemben korak se je zgodil leta 1946 z ustanovitvijo Mednarodne 

organizacije dela MOD (MOD, angl. International Labour Organization, ILO) s stalnim 

sedežem v Ženevi, ki deluje kot posebna agencija v okviru OZN, podlago za njeno 
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ustanovitev je možno iskati v Versajski pogodbi iz leta 1919 (MDDSZ 2012). Namen 

organizacije je uveljavljanje splošno priznanih mednarodnih človekovih pravic, pravic 

delavcev in socialne pravičnosti. V MOD so enakopravno udeleženi predstavniki delodajalcev 

in delojemalcev posameznih držav članic ter predstavnikov vlad. MOD deluje na področju 

zagotavljanja minimalnih standardov osnovnih pravic vezanih na področje dela. Ti standardi 

se nanašajo na enakopravnost žensk in moških, enake možnosti, svobodo združevanja, 

pravico do organiziranja, pogajanja ob sklenitvi kolektivnih pogodb, absolutno odpravo 

prisilnega dela in zagotavljanje socialne varnosti. 

V MOD je bila Slovenija sprejeta 29. maja 1992. Do leta 2013 je Slovenija ratificirala 9 

Konvencij in z Aktom o notifikaciji nasledila 66 Konvencij MOD (MDDSZ 2014). 

MOD oblikuje in sprejema mednarodne standarde dela s pomočjo priporočil in konvencij. 

Države članice konvencije sprejmejo s podpisom, s katerim pristopijo h konvenciji, vendar 

sam podpis države članice še ne zadostuje, da bi se določena konvencija lahko neposredno 

uporabila v praksi države podpisnice oziroma da bi lahko posamezna konvencija imela 

neposredni učinek v nacionalni zakonodaji. Država članica jo mora ponotranjiti oziroma 

inkorporirati v svoj nacionalni pravni red, kar država izvede s pomočjo ratifikacije po svojem 

zakonodajnem telesu v zato predpisanem postopku. Priporočila pa niso pravno zavezujoča, so 

le predlogi državam članicam, da svoj pravni red dopolnijo z naprednejšimi standardi 

obravnavanega področja (MOD 2014). 

Za področje raziskovanja v okviru magistrske naloge je pomembna Konvencija MOD št. 155 

o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju (Uradni list SFRJ – Mednarodne 

pogodbe št. 7/87), ki jo je Slovenija nasledila z aktom o notifikaciji nasledstva (Uradni list 

RS, št. 54/1992). 

Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju v 4. členu 

nalaga državam članicam, da skupaj s socialnimi partnerji, kar pomeni z reprezentativnimi 

sindikati, združenji delodajalcev, oblikujejo ter sprejmejo in občasno tudi prenovijo politiko s 

področja varnosti in zdravja pri delu. Glede na vsebino 4. člena Konvencije št. 155 o varstvu 

pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju lahko razumemo, da to izvajajo tudi s 

sodelovanjem delavskih predstavnikov. Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem 

varstvu in delovnem okolju tudi definira pojme, kot so delavec, delovno mesto, varnost pri 

delu in zdravje pri delu. 

Glede na 16. člen Konvencije št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem 

okolju je dolžnost in obveza posameznega delodajalca zagotavljati varnost in zdravje pri delu, 

zdravstveno varstvo in zdravo delovno okolje. 

Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju sledi cilju, da 

je delavcem v teku delovnega procesa zagotovljeno varno in zdravo delovno okolje pri čemer 
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se ohranja delavčevo zdravje tako na fizični kot na psihični ravni do obdobja, ko bo prenehal 

opravljati določeno delo, se bo prezaposlil ali se bo upokojil.  

Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju v členih 16., 

19., in 21. določa, da morajo delodajalci zagotoviti, kolikor je izvedljivo, da so delovna 

mesta, stroji, oprema in procesi pod njihovim nadzorom varni in brez nevarnosti za zdravje in 

poškodbe. Delavci tu ne smejo imeti nobenih stroškov za varstvo in zdravje pri delu. 

Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju določa, da 

mora delodajalec tudi z ustrezno izbiro ukrepov in delovnih metod nenehno izboljševati 

varnost in zdravje pri delu, delovni proces mora prilagoditi psihofizičnim zmožnostim 

delavca. Ker za tako zavezo delodajalca k nenehnemu izboljševanju varnosti in zdravja pri 

delu delodajalec potrebuje pomoč delavcev, saj le ti poznajo delovne metode in delovne 

procese, nikakor ne gre izvajati takih ukrepov brez sodelovanja delavcev. Tovrstno 

sodelovanje je pomembno pri skupnem upravljanju zdravja in varnosti. 

Kot primer lahko navedemo, da vodstveno osebje nima vedno rešitev za vse težave v zvezi z 

zdravjem in varnostjo na delovnem mestu. Delavci in njihovi zastopniki oz. predstavniki pa 

so preko neposredne komunikacije z delavci podrobno seznanjeni s težavami v zvezi z 

zdravjem in varnostjo na delovnem mestu ter imajo izkušnje s tem, kako se delo opravlja in 

kako vpliva nanje. Zato morajo delavci in vodstveno osebje za izpolnjevanje določil 

Konvencije št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju tesno 

sodelovati, z namenom najti skupne rešitve za pogoste težave (EU-OSHA 2012c).  

Delodajalci bi lahko učinkovito sledili Konvenciji št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem 

varstvu in delovnem okolju, če bi omogočili imenovanje delavskih predstavnikov. Slednji 

imajo pomembno vlogo v delovnem procesu. Delavski predstavniki, ki so izvoljeni s strani 

delavcev, imajo neposreden stik z delavci, saj so sami izvoljeni neposredno iz delavskih vrst. 

To je pozitivno, saj delavci v neposredni komunikaciji z delavskim predstavnikom poročajo o 

razmerah v delovnem okolju in morebitnih težavah ter podajajo predloge za izboljšanje le-teh. 

Na tak način je potem delodajalec skozi pretok informacij prek delavskih predstavnikov tudi 

lažje zmožen prepoznati slabosti v delovnem procesu oz. okolju ter ustrezno ukrepati v smeri 

ustvarjanja delovnega okolja, ki je prijazno do delavca in tako zagotoviti dobro delovno 

učinkovitost ter motiviranost delavcev za opravljanje delovnih nalog. Omenjeno prispeva k 

boljši poslovni uspešnosti podjetja in k dobri konkurenčnosti na trgu, kar je pomembno 

dejstvo. V primeru, da delodajalec oziroma lastnik podjetja omogoči imenovanje delavskih 

predstavnikov ali participacijo delavcev, ima lahko le pozitivne učinke na celotno podjetje, 

dejavnost in v njem izvajajoče procese (Petriček 2011). 

Na področju sodelovanja delavcev v pri odločanju v podjetjih so pomembna še sledeča 

priporočila in konvencije: 
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Konvencija MOD št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju, ki jim 

daje zaščito pred neugodnimi pogoji. Konvencija je v veljavi od leta 1973, sprejeta je bila leta 

1971, v Sloveniji pa velja od leta 1983 (MDDSZ 2012). 

Konvencija MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca, ki je bila 

sprejeta leta 1982 in stopila v veljavo leta 1985. Namen konvencije je varovati delavce, 

sindikalne predstavnike in delavske predstavnike pred neutemeljenim odpustom oziroma pred 

neutemeljeno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca (Kresal 2006). 

Priporočilo MOD št. 94 o posvetovanju in sodelovanju med delodajalci in delavci na ravni 

podjetja, ki je bilo sprejeto leta 1952. Priporočilo vsebuje ukrepe za pospeševanje 

posvetovanja in sodelovanja med delodajalci in delavci na ravni podjetja.  

Priporočilo MOD št. 113 o posvetovanju na industrijski in nacionalni ravni, ki je bilo sprejeto 

leta 1960. Namen priporočila je ustvariti takšno posvetovanje in sodelovanje na nacionalni ter 

panožni ravni, ki bo podpiralo medsebojno razumevanje in pozitivne odnose med javnimi 

oblastmi ter delodajalskimi in delavskimi organizacijami, obenem pa spodbujalo sodelovanje 

gospodarstva na nacionalni ravni in na panožni ravni, to pa naj bi privedlo do izboljšanja 

delovnih pogojev ter življenjskega standarda (EES 2005). 

Priporočilo MOD št. 129 o informiranju v podjetju, ki je bilo sprejeto leta 1967. V priporočilu 

je navedeno, da je podlaga za učinkovito poslovanje podjetij medsebojno razumevanje in 

zaupanje med vodstvom podjetja in delavci (Končar 1993). 

Sklepna ugotovitev te točke je, da je za samo delovanje voljeni delavski predstavniki za 

varnost in zdravje pri delu pomembna ustanovitev in delovanje Mednarodne organizacije dela 

(MOD), saj ta opredeljuje njihovo delovanje. Predvsem sprejetje Konvencije št. 155 o varstvu 

pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju. Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, 

zdravstvenem varstvu in delovnem okolju v 4. členu določa državam članicam, da skupaj s 

socialnimi partnerji, kar pomeni z reprezentativnimi sindikati, združenji delodajalcev in 

(glede na vsebino Konvencije št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem 

okolju lahko razumemo) tudi z delavskimi predstavniki oblikujejo, sprejmejo in občasno tudi 

prenovijo politiko s področja varnosti in zdravju pri delu. 

3.1.3 Svet  Evrope 

Svet Evrope (SE) ali v angleškem jeziku Council of Europe uvrščamo med najstarejše 

evropske mednarodne organizacije. Ukvarja se z vsemi najpomembnejšimi vprašanji držav 

Evrope, pri čemer pa so iz tega področja izvzela le vprašanja obrambne politike (MZZ 2014). 

SE je bil ustanovljen 5. maja 1949. V Svetu Evrope danes aktivno deluje 47 držav članic. 

Članice so obvezno zavezane k spoštovanju človekovih pravic, demokracije in pravne države 

kot skupnih vrednot, na katerih mora temeljiti vsaka evropska država (Slovenija v Svetu 
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Evrope 2012). Slovenija je za polnopravno članstvo v Svetu Evrope zaprosila 29. januarja 

1992, v organizacijo je bila sprejeta 14. maja 1993. 

Kot rečeno se Svet Evrope (SE) ukvarja z vsemi najpomembnejšimi vprašanji evropske 

družbe in tako je med pomembnimi akti SE moč najti tudi akte, ki se nanašajo na 

udejstvovanje oz. participacijo delavcev. Tak pomemben akt je Evropska socialna listina 

(MDDSZ 2012).  

Republika Slovenija je Evropsko socialno listino ratificirala v letu 1999 (Uradni list RS-MP, 

št. 7/1999) z Zakonom o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene) (ESL), vendar ni 

prevzela vseh 31 členov listine. Izvzela je tri odstavke in sicer 1. in 4. točko 13. člena ESL, ki 

določata pravico do socialne pomoči v enaki meri tako za svoje državljane kot tudi za 

državljane drugih držav pogodbenic. Prav tako je izvzela tudi 2. točko 18. člena ESL, s katero 

se države pogodbenice zavezujejo, da bodo poenostavile obstoječe formalnosti in zmanjšale 

ali ukinile sodne takse in druge stroške, ki jih plačujejo tuji delavci ali njihovi delodajalci. 

Evropska socialna listina (spremenjena) (ESL) je bila sprejeta v Torinu leta 1961. Njena 

vsebina je bila nekajkrat spremenjena oziroma dopolnjena v smeri učinkovitejšega varstva 

pravic. Na tem mestu moramo nujno opozoriti, da je listina eden evropskih aktov, ki nesporno 

uvaja termin »predstavnika delavcev«, kot ga razumemo v tej magistrski nalogi in kot bomo 

lahko videli v nadaljevanju vsebinskega pregleda ESL. 

ESL opredeljuje osnovne socialne pravice delavcev, to so pravica do dela, do združevanja 

delodajalcev in delojemalcev, do kolektivnih pogajanj, varstva otrok in mladine, do socialne 

varnosti ter socialne in zdravstvene pomoči, pravnega ekonomskega varstva, varstva 

zdomskih delavcev in pravica do enakih zaposlitvenih in poklicnih možnosti ne glede na spol 

ter tudi enake možnosti med spoloma, pravica otrok in mladih do socialnega varstva, varstvo 

ob kolektivnem odpustu, dostojanstvo pri delu in enake obravnave za delavce z družinskimi 

obveznostmi, pravica varstva pred revščino in socialno izključenostjo. 

Nadzor nad izvajanjem določil listine zagotavlja sistem kolektivnih pritožb. Pritožbe lahko 

vložijo mednarodne organizacije delodajalcev in sindikatov, mednarodne nevladne 

organizacije ter predstavniške organizacije delodajalcev in sindikatov Pritožba se naslovi na 

generalnega sekretarja SE, ki jo posreduje odboru neodvisnih strokovnjakov (MDDSZ 2012). 

V nadaljevanju pozornost namenjamo pravicam in načelom ESL, ki so pomembni v okviru 

vsebine tega magistrskega dela. 

ESL v 3. alineji prvega dela od delodajalcev zahteva, da zagotovijo varne in zdrave delovne 

pogoje, s tem ko določa, da imajo vsi delavci pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev. 

S 5. alinejo prvega dela ESL, daje vsem delavcem in delodajalcem pravico do svobodnega 

združevanja v organizacije na ravni države ali v mednarodne organizacije zaradi varstva 
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svojih ekonomskih in socialnih interesov. 

Z 28. alinejo prvega dela ESL predstavnikom delavcev v podjetjih zagotovlja zaščito pred 

neutemeljenimi in zanje neugodnimi ter nezakonitimi ravnanji delodajalcev. Predstavniki 

delavcev imajo tako pravico do varstva pred omenjenimi dejanji delodajalcev, zaradi katerih 

bi bili v manj ugodnem položaju, in so zato upravičeni do primerne olajšave za opravljanje 

njihovih funkcij v podjetju, kjer so zaposleni.  

ESL v drugem delu določa, da države članice spoštujejo naslednje obveznosti obravnavanega 

področja: 4. alineja 2. člena ESL določa, da države članice odpravljajo tveganja, značilna za 

nevarne ali nezdrave poklice, v primerih, kjer le-teh ni mogoče odpraviti ali dovolj zmanjšati, 

je potrebno določiti skrajšanje delovnega časa ali omogočiti delavcem, ki opravljajo take 

poklice dodatni plačani dopust. 

Pravica do varnih in zdravih delovnih pogojev je določena v 3. členu ESL. Določilo 

zagotavlja učinkovito uresničevanje pravice do varnih in zdravih delovnih pogojev, hkrati se 

pogodbenice zavezujejo, da po posvetovanju z organizacijami delodajalcev in delavcev 

oblikujejo, izvajajo in občasno pregledajo skladnost državne politike na področju varnosti, 

zdravja pri delu ter delovnega okolja. Temeljni cilj te politike je izboljšanje varnosti in 

zdravja pri delu ter preprečevanje delovnih nezgod in poškodb, posebej z zmanjšanjem 

vzrokov za nevarnosti, ki izvirajo iz posebnosti delovnega okolja. Poleg tega izdajajo 

varnostne in zdravstvene predpise, zagotavljajo uveljavljanje takih predpisov z ukrepi nadzora 

ter spodbujajo pospešen razvoj služb za zdravje pri delu s poudarkom na preventivni in 

svetovalni vlogi za vse delavce. 

5. člen drugega dela ESL določa pravico do organiziranja in od pogodbenic zahteva, da 

ustvarijo pogoje, ki bodo to omogočali. Pogodbenice morajo zagotoviti svobodo delavcev in 

delodajalcev pri ustanavljanju lokalnih, državnih ali mednarodnih organizacij za varstvo 

njihovih ekonomskih in socialnih interesov ter svobodo pri vključevanju v te organizacije. 

Pogodbenice se zavezujejo, da njihova notranja zakonodaja ne bo omejevala ali onemogočala 

to svobodo. 

Da bi pogodbenice lahko zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice do kolektivnega 

pogajanja, morajo slediti določilom 6. člena ESL. Posledično bodo spodbujale medsebojno 

posvetovanje delavcev in delodajalcev, spodbujale oblikovanje mehanizmov za prostovoljna 

pogajanja med delodajalci ali njihovimi organizacijami in organizacijami delavcev, s ciljem, 

da bi uredile pravila in pogoje za zaposlovanje na podlagi določb kolektivnih pogodb, 

spodbujale bi tudi ustanavljanje in uporabo ustreznih mehanizmov za poravnavo in 

prostovoljno arbitražo za reševanje delovnih sporov in priznavale bi pravico delavcev in 

delodajalcev do kolektivnega delovanja v primerih interesnih sporov (vključno s pravico do 

stavke) v okviru obveznosti, ki bi izhajale iz predhodno sklenjenih kolektivnih pogodb. 
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S spoštovanjem 21. člena ESL pogodbenice zagotovijo  uresničevanje pravice delavcev do 

obveščanja in posvetovanja v podjetju. Poleg tega se zavezujejo, da bodo sprejele ali 

spodbujale ukrepe, ki bodo delavcem ali njihovim predstavnikom v skladu z notranjo 

zakonodajo in prakso omogočali, da bodo redno oziroma v primernem času in celovito 

obveščeni o gospodarskem in finančnem položaju podjetja, v katerem so zaposleni. V tem 

členu je delodajalcu oz. podjetju dana tudi pravica, da ne omogoči vpogleda v občutljive 

podatke, ki jih lahko označi kot zaupne, če bi njihovo razkritje lahko škodovalo podjetju. Z 

21. členom ESL je delavcem omogočeno, da se pravočasno posvetujejo z delodajalci o 

predlaganih odločitvah, ki bi lahko bistveno vplivale na interese delavcev, zlasti o tistih 

odločitvah, ki bi lahko imele pomembne posledice na zaposlitveni položaj v podjetju.  

22. člen ESL daje pravico do sodelovanja pri določanju in izboljševanju delovnih pogojev in 

delovnega okolja. Da bi pogodbenice učinkovito uresničevale pravice delavcev do 

sodelovanja pri določanju in izboljševanju delovnih pogojev in delovnega okolja v podjetju, 

se tu zavezujejo, da bodo sprejele in spodbujale ukrepe, ki bodo omogočali delavcem ali 

njihovim predstavnikom, da v skladu z državno zakonodajo in prakso prispevajo k: 

- določanju in izboljševanju delovnih pogojev, organizacije dela in delovnega okolja, 

- varstvu zdravja in varnosti v podjetju, 

- organiziranju socialnih in socialno-kulturnih služb in dejavnosti v podjetju, 

-  nadzoru nad upoštevanjem predpisov v teh zadevah. 

ESL dalje jemlje pod svoje okrilje predstavnike delavcev, s tem ko jim v 28. členu omogoča 

pravico do varstva v podjetju in ugodnosti, ki jim pripadajo. Da bi države pogodbenice 

učinkovito uresničevale pravice predstavnikov delavcev do opravljanja njihovih funkcij, se 

zavezujejo, da tem predstavnikom v podjetju zagotovijo: 

- učinkovito varstvo pred dejanji, zaradi katerih bi bili v manj ugodnem položaju (vključno 

z odpustom), ker delujejo kot delavski predstavniki v podjetju in  

- ustrezne ugodnosti, ki jim omogočajo takojšnje in učinkovito opravljanje njihovih funkcij 

z upoštevanjem odnosov med socialnimi partnerji v državi in potreb, velikosti ter 

možnosti v podjetju. 

29. člen ESL določa pravico do obveščanja in posvetovanja v postopkih kolektivnega 

odpuščanja. Po tem členu pogodbenice zagotavljajo učinkovito uresničevanje pravice 

delavcev do obveščanja in posvetovanja v primerih kolektivnega odpuščanja, tako se 

zavezujejo, da bodo njihovi delodajalci pred takim kolektivnim odpuščanjem o tem 

pravočasno obvestili predstavnike delavcev in se z njimi tudi posvetovali o načinih in 

možnostih za izogibanje ali omejitev takega odpuščanja in omilitev njegovih posledic. To bi 

lahko zagotovili s družbenimi ukrepi, usmerjenimi predvsem v pomoč pri prezaposlitvi ali 

prekvalifikaciji teh delavcev. 

Sklepna ugotovitev te točke je, da je med pomembnimi akti Sveta Evrope (SE) moč najti tudi 
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akte, ki se nanašajo na udejstvovanje oz. participacijo delavskih predstavnikov. Tak 

pomemben akt je Evropska socialna listina (spremenjena) (ESL). ESL v 5. alineji prvega dela 

daje vsem delavcem in delodajalcem pravico do svobodnega združevanja v organizacije na 

ravni države ali v mednarodne organizacije zaradi varstva svojih ekonomskih in socialnih 

interesov. 3. člen ESL določa pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev, 22. člen ESL pa 

zagotavlja pravico do sodelovanja pri določanju in izboljševanju delovnih pogojev ter 

delovnega okolja. 21. člen ESL določa pravico delavcev do obveščanja in posvetovanja glede 

sprejetja odločitev, ki bi lahko imele bistven vpliv na delavce. Navedeni členi posredno in 

neposredno urejajo področje delovanja voljenih predstavnikov delavcev na področju varstva 

in zdravja pri delu, zato se nanje sklicujemo v naši magistrski nalogi. 

3.1.4 Evropska  unija  (EU) 

Evropska unija obravnava varnost in zdravje pri delu kot ekonomsko kategorijo, kjer želi 

doseči gospodarsko učinkovitost, slediti pozitivni konkurenčnosti in uspešnosti, pri čemer 

lahko z gotovostjo trdimo, da je le zdrav delavec dober delavec in zagotavlja uspešnost 

gospodarstva (Društvo za prepih znanja in informacij Vöter 2008). 

Politični okvir za evropsko politiko varnosti in zdravja določa Strategija skupnosti za zdravje 

in varnost pri delu, ki jo je sprejela Komisija Evropskih skupnosti. Izhodišče za zakonodajne 

pobude na evropski ravni je zakonodajni predlog, ki ga pripravi Evropska komisija. Direktive 

EU sprejemata Svet in Evropski parlament v okviru „rednega zakonodajnega postopka“ 

(nekdanjega postopka soodločanja). V nekaterih primerih zakonodajno oblast za prilagajanje 

direktiv tehničnemu napredku preneseta na Evropsko komisijo (Komisija Evropskih skupnosti 

2014 in EU-OSHA 2014h). Pomembno vlogo imajo v evropskem procesu odločanja na 

področju varnosti in zdravja pri delu evropski socialni partnerji, saj se je treba z njimi 

posvetovati v različnih fazah procesa. Pogodba o delovanju Evropske skupnosti predvideva 

tudi možnost sprejemanja avtonomnih sporazumov. Do zdaj je bilo na podlagi evropskega 

socialnega dialoga sprejetih več avtonomnih sporazumov (EU-OSHA 2012b), kot je na 

primer Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 

126/03). 

Predpisi EU, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu izhajajo torej iz Pogodbe EU in 

direktiv, ki izhajajo iz te pogodbe (Jacobsen, Kempa in Vogel 2006). Področje varstva in 

zdravja pri delu na evropski ravni najbolj ureja Evropska agencija za varnost in zdravje pri 

delu (EU-OSHA) s sedežem v Španskem Bilbau, ustanovljena leta 1996 z namenom 

spodbujanja pretoka tehničnih, znanstvenih in gospodarskih informacij med vsemi, ki se 

ukvarjajo z vprašanji varnosti in zdravja pri delu. 

Države članice EU črpajo svojo pravno podlago za zagotavljanje varnosti in zdravja na 

delovnem mestu še iz poslednje pogodbe EU to je prečiščene različice Pogodbe o delovanju 
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Evropske unije (Uradni list EU, št. C 326/66). Podlago za to področje je mogoče najti v 6., 9., 

151. členu (prejšnji člen 136 PES) in v 153. členu (prejšnji člen 137 PES). Tu se EU zavezuje, 

da bo uresničevala takšno politiko ki bo zmožna varovati in izboljšati človekovo zdravje, pri 

čemer svojo dolžnost zelo natančno določi. Tako sledi želenemu cilju, predvsem pa spodbuja 

in podpira dejavnosti držav članic v smeri izboljšanja delovnega okolja za varovanje zdravja 

in varnosti delavcev ter izboljšanja delovnega okolja. 

Zakonodaja EU pa se ne zaključi z zgolj sprejetimi pogodbami, ampak gre za široko zbirko 

predpisov na obravnavano tematiko, ki so temelj evropske zakonodaje o varnosti in pri delu in 

zdravstveni zakonodaji tega področja. 

Tako je bil na podlagi 153. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (prejšnjega člena 137 

PES) sprejet širok nabor ukrepov EU na področju varnosti in zdravja pri delu. Med te ukrepe 

spadajo Evropska okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu (Direktiva 89/391 EGS), ki 

zajema celotno področje varnosti in zdravja pri delu, ter direktive, ki urejajo posebne vidike 

varnosti in zdravja pri delu. Vse so pravno zavezujoče in jih morajo države članice obvezno 

prenesti v nacionalno zakonodajo. Te »specialne« direktive določajo minimalne zahteve in 

temeljna načela, kot je načelo odgovornosti delodajalcev in delavcev. Poleg tega so tu še 

številne evropske smernice, ki niso zavezujoči dokumenti in so namenjeni spodbujanju 

izvajanja evropskih direktiv in evropskih standardov, sprejetih s strani evropske organizacije 

za standardizacijo (EU-OSHA 2014g). 

Evropska okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu (Direktiva 89/391 EGS), sprejeta 

leta 1989, je države članice zavezala, da delavcem širom EU obvezno zagotovijo minimalne 

varnostne in zdravstvene pogoje. Okvirna direktiva pomeni pomemben vidik pri izboljšanju 

varnosti in zdravja pri delu. Nekatere določbe direktive  so prispevale pomembne novosti, kot 

je na primer izraz „delovno okolje“, ki je bil določen v skladu s Konvencijo MOD št. 155 o 

varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju in opredeljuje moderen pristop, ki 

upošteva tehnično varnost in splošno preprečevanje slabega zdravja. Evropska okvirna 

direktiva o varnosti in zdravju pri delu stremi k izpostavljanju enake ravni varnosti in zdravja 

za vse delavce (izjeme so le delavci na domu ter nekatere javne in vojaške službe). 

Delodajalce zavezuje k sprejetju ustreznih preprečevalnih ukrepov za varnejše in bolj zdravo 

delo. Novost je tudi obveznost delodajalcev, da uvedejo ustrezne preprečevalne ukrepe.  

Delodajalci morajo uvajati nove oblike upravljanja varnosti in zdravja v okviru splošnih 

postopkov upravljanja (EU-OSHA 2014h). Ta okvirna direktiva 89/391 zahteva tudi izdelavo 

ocene tveganja za varnost in zdravje delavcev pri delu, usposabljanje delavcev za varno delo, 

preventivne in varnostne službe, preventivne preglede in zdravstveni nadzor ter delavsko 

participacijo pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. 

Primer specialne direktive predstavlja Direktiva 92/58/EGS (varnostni in/ali zdravstveni znaki 

pri delu), ki pomeni zahtevo po izvajanju minimalnih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem 

pri delu na mestih, kjer se ni mogoče izogniti tveganjem. Delavci in njihovi predstavniki 
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morajo biti obveščeni o vseh sprejetih ukrepih, ki zadevajo zdravje in varnost pri delu in 

morajo pridobiti ustrezne navodila glede tega.  

Okvirna direktiva 89/391 določa poglavitne zahteve, ki so temelj ureditve varnosti in zdravja 

pri delu v državah članicah EU. Te osnovne zahteve so: ocena tveganja (angl. risk 

assessment) za varnost in zdravje delavcev pri delu, usposabljanje delavcev za varno delo, 

preventivne in varnostne službe, preventivne preglede in zdravstveni nadzor ter delavsko 

participacijo v zadevah varnosti in zdravja pri delu.  

Področje varnosti in zdravja pri delu dopolnjujejo torej še številne smernice Evropske unije. 

Smernice so glede na obravnavano tematiko razvrščene v kar nekaj skupin. Primer teh so 

skupine določb na različne teme, na primer skupina določb, ki se nanaša na delovna mesta, 

opremo, znake in osebno varovalno opremo (primer: Nezavezujoč vodnik dobre prakse za 

izvajanje Direktive 2001/45/ES (delo na višini) ali »Kako izbrati najbolj primerno delovno 

opremo za opravljanje začasnega dela na višini?«), določbe na temo izpostavljenosti 

kemičnim snovem in kemijske varnosti (primer: »Praktične smernice nezavezujoče narave o 

varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 

kemičnim snovem pri delu«), določbe izpostavljenosti fizikalnim nevarnostim (primer: 

Nezavezujoč vodnik dobre prakse za izvajanje Direktive 2003/10/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta o minimalnih zahtevah glede varnosti in zdravja v zvezi z izpostavljenostjo delavcev 

tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (hrup), bioloških dejavnikov (primer: 

Evropske smernice za nadzor in preprečevanje s potovanji povezane legionarske bolezni), 

potem določbe glede delovne obremenitve, glede ergonomskih obremenitev in psihosocialnih 

tveganj (primer: Direktiva 90/269/EEC – ročno premeščanje bremen, Direktiva 2003/88/ES - 

delovni čas), določbe značilne za sektor in v zvezi z delavci (Direktiva 2009/38/ES - Evropski 

svet delavcev). 

Sklepna ugotovitev te točke je, da želi EU ustvariti svojim delavcem dobre in kakovostne 

delovne pogoje, ki ne obremenjujejo človekovega zdravja, če pa je določena obremenitev 

neizogibna, potem naj bo v čim manjši možni meri, s pomočjo ustrezne opreme in ob 

izvajanju ustreznih ukrepov, ki nižajo raven tveganj za zdravje in varnost na  minimum.  

Kot je bilo že rečeno v uvodu tega poglavja, EU obravnava varnost in zdravje pri delu tudi kot 

ekonomsko kategorijo, kjer želi doseči gospodarsko učinkovitost in slediti pozitivni 

konkurenčnosti, pri čemer se zelo dobro zaveda, da lahko gospodarsko učinkovitost ter 

pozitivno konkurenčno prednost doseže le z delavci dobrega fizičnega in psihičnega zdravja. 

Delujemo v dobi naglega razvoja na vseh možnih področjih (v industriji, storitvenem sektorju, 

na področju razvoja pridobivanja raznih dobrin, tudi javni sektor je podvržen posodabljanju) 

in tega dejstva se EU dobro zaveda, zato si prizadeva slediti spremembam in si želi biti v tem 

smislu sodobno naravnana. 
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Posledično smo priča obsežni zbirki zakonodajnih predpisov, s katerimi želi EU poskrbeti za 

dobrobit delavcev v EU. Za boljšo učinkovitost EU dovoljuje svojim državam članicam, da 

področje varnosti in zdravja na delovnem mestu uredijo strožje ali najmanj tako, kot je 

določila sama. 

EU pa ne piše le zgolj pravnih predpisov s področja varnosti in zdravja na delovnem mestu, 

saj bi bili potem ti predpisi le gola črka na papirju, namenjeni sami sebi, zato tudi odreja na 

kakšen način naj se le-ti izvajajo in kdo so osebe, ki so dolžne te predpise izvajati v praksi, 

torej konkretno v delovnih organizacijah oziroma gospodarskih družbah. Dolžnost 

implementacije in izvajanja predpisov področja varnosti in zdravja na delovnem mestu EU je 

namenjena vsem zaposlenim v delovnih organizacijah tako delovnemu kot vodstvenemu 

osebju. 

V smeri lažjega izvajanja predpisov EU obojim nalaga še dolžnost poskrbeti za dobro 

medsebojno dvosmerno komunikacijo in tako daje s svojimi predpisi prostor tudi delavskim 

predstavnikom, izvoljenim iz vrst delavcev, ki lahko na podlagi sprejetih predpisov s področja 

varnosti in zdravja na delovnem mestu legitimno poskrbijo za izvajanje predpisov in ustreznih 

varnostnih ukrepov s področja varnosti zdravja na delovnem mestu ter tako poskrbijo, da 

delavci niso le sredstvo za proizvajanje produktov in dobička, ampak so tudi slišani s strani 

vodstvenega osebja. 

3.2 Notranji pravni viri 

Republika Slovenija je pridružena polnopravna članica Evropske unije od 1. maja 2004, od 

takrat ko je uspešno zadostila predpristopnim pogojem in postopkom. S pristopom RS je 

pravni red EU postal del nacionalne zakonodaje, ki mu je RS dolžna slediti, ga spoštovati in 

tudi izvajati. 

Kot polnopravna članica Evropske unije je dobila Slovenija možnost sodelovanja v evropskih 

zadevah, imenovanja predstavnikov v institucije EU in tako sodeluje v postopkih ter pri 

odločitvah, katere v teh institucijah sprejemajo. 

Ustava RS kot temeljni akt nacionalne zakonodaje prevzema in uvaja temeljna načela 

Mednarodne organizacije dela, pristojnih institucij in organizacij Evropske unije. Podlago 

določa 8. člen s sledečim zapisom: »Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno 

veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 

Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.« 

3.2.1 Ustava  RS 

Pravica do varovanja človekovih pravic ter svoboščin in pravica do dela kot eni izmed 
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temeljnih človekovih pravic sta zapisani tudi v Ustavi RS in sicer v 5. členu in v 49. členu 

(Ustava RS, Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06).  

Pravica do varovanja človekovih pravic in svoboščin je konkretno določena v uvodnem 

stavku 5. člena, z besedilom: »Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in 

temeljne svoboščine.« 

49. člen Ustave RS določa pravico do svobode dela s sledečim besedilom: »Zagotovljena je 

svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno 

vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano.« 

V obravnavi ne smemo spregledati tudi 75. člena, ki varuje pravico soodločanja delavcev in 

zapoveduje, da delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih na 

način in pod pogoji, ki jih določa zakon.  

Sklepna ugotovitev te točke je, da sta pravica do varovanja človekovih pravic ter svoboščin in 

pravica do dela kot eni izmed temeljnih človekovih pravic zapisani tudi v Ustavi RS, in sicer 

v 5.  in  49. členu. Ustava RS v 49. členu določa zapisano pravico do svobode dela, v 75. 

členu pa pravico soodločanja delavcev, to je da delavci sodelujejo pri upravljanju v 

gospodarskih organizacijah in zavodih na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. V 

magistrski nalogi smo preučili navedena določila Ustave RS, saj imajo preko teh določil 

delavci možnost vzpostaviti svojega voljenega predstavnika, preko katerega posredno 

sodelujejo z vodstvom družbe in tako lahko uveljavljajo svoje predloge in pravice, ki so 

vezane tudi na zdravje in varstvo pri delu. 

3.2.2 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) 

Osrednji zakon, ki v RS ureja delavsko soodločanje, je Zakon o sodelovanju delavcev pri 

upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/93, 61/00, 56/01, 26/07, 42/07, 23/09). ZDSU 

vzpostavlja sistem voljenih delavskih predstavništev na ravni podjetja v obliki izvolitve 

delavskega zaupnika ali sveta delavcev.  

3.2.3 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 

Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13) je temeljni zakon, ki ureja 

področje delovnih razmerij. Natančneje zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s 

pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem (1. odst., 1. člena ZDR-1). 

ZDR-1 ureja tako delodajalske kot delavske pravice in obveznosti. Obveznosti delodajalca 

določajo členi 43–48. Določena je tudi obveznost delodajalca, da zagotavlja varne delovne 

razmere. Delodajalec je po teh obveznostih dolžan zagotavljati pogoje za varnost in zdravje 

delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu, zato je dolžan 
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strokovnega delavca oziroma strokovno službo, ki opravlja strokovne naloge na področju 

varnosti in zdravja pri delu, obvestiti o tej problematiki. Naslednja delodajalčeva obveznost je 

varovanje delavčeve osebnosti, ki vključuje obveznost do varovanja dostojanstva delavca pri 

delu. 

Poleg obveznosti delodajalca so nujno določene tudi obveznosti delavca, ki je dolžan opraviti 

delo v skladu z navodili delodajalca in pogodbo o zaposlitvi, kot določata 33. in 34. člen 

ZDR-1. Delavec mora dalje spoštovati in izvajati predpise o varnosti in zdravju pri delu ter 

pazljivo opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih 

oseb v delovnem procesu. 

Tako 35. člen ZDR-1 določa, da mora delavec spoštovati predpise o varnosti in zdravju pri 

delu. Torej ZDR-1 določa obvezno spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu 

obema stranema ne le delodajalcu. Delavci so potem tudi dolžni obveščati delodajalca, kot 

določa 36. člen ZDR, o omenjenih okoliščinah na delovnem mestu, pri čemer pa se ne bi 

smelo dogajati, da naletijo na neposlušnost delodajalca ali celo negativen odziv v smislu 

odpuščanja zaradi opozarjanja o nepravilnostih ali nevarnostih v delovnem okolju. Na tem 

mestu bi bil pravilnejši odziv delodajalca v smeri izboljšanja razmer za dobrobit celotnega 

podjetja, dejavnosti oz. delovnega procesa. 

Za delodajalca so pomembni členi 205–207 Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list 

RS, št. 21/13), ki urejajo možnosti izvolitve oziroma imenovanja sindikalnega zaupnika in 

posledično sodelovanja z delodajalcem, in določba 112. člena, ki daje posebno pravno varstvo 

pred odpovedjo predstavnikom delavcev. 

205. člen ZDR-1 določa, da lahko sindikat, ki ima člane zaposlene pri določenem delodajalcu, 

imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal pri delodajalcu.  

206. člen ZDR-1 ureja varstvo sindikalnih zaupnikov v primeru prenosa, kar pomeni, da v 

primeru spremembe delodajalca, sindikalni zaupnik ohrani svoj status.  

112. člen ZDR-1 daje posebno pravno varstvo pred odpovedjo predstavnikom delavcev. To 

varstvo pred odpovedjo traja ves čas opravljanja njihove funkcije in še eno leto po njenem 

prenehanju. 

Dalje 207. člen ZDR-1 zagotavlja varstvo sindikalnemu zaupniku v povezavi s 112. členom 

ZDR-1. Tako se število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo varstvo skladno s 112. členom 

ZDR-1, lahko določi v skladu s kriteriji, dogovorjenimi v kolektivni pogodbi oziroma 

dogovorjenimi med delodajalcem in sindikatom.  

Sklepna ugotovitev te točke je, da čeprav je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) krovni 

zakon na področju urejanja delovnih razmerij, ne ureja področja delovanja voljenih delavskih 

predstavnikov za varstvo in zdravje pri delu. 
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3.2.4 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) 

V Sloveniji je bila junija 2011 sprejeta novela temeljnega zakona, ki pri nas ureja področje 

varnosti in zdravja pri delu. To je Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list 

RS, št. 43/11), ki uveljavlja temeljno načelo, da obveznosti delodajalca iz naslova varnosti in 

zdravja delavcev nikakor ne smejo finančno bremeniti delavcev ter od delodajalca zahteva, da 

delavcem omogoči obravnavo, posvetovanje ali celo soodločanje glede varnosti in zdravja pri 

delu v skladu z zakonom in predpisih o delavski participaciji.  

Zakon med drugim prinaša novosti na področju promocije varnosti in zdravja na delovnem 

mestu, saj od delodajalca terja, da mora promocijo varnosti in zdravja na delovnem mestu 

načrtovati, izvajati, spremljati (6. člen) in zanjo ter za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 

delu zagotoviti potrebna materialna sredstva (1. odstavek 5. člena). Za izvajanje le-tega je 

delodajalec zavezan analizirati razmere, ki nastajajo pri in ob delu, oceniti tveganja ter 

določiti ukrepe, da prepoznana tveganja ne bi povzročala škodljivih posledic na delavca 

(Kavčič 2011). Kljub temu, da novi ZVZD - 1 na določenih področjih izvajanje določil iz 

zakona poenostavlja, delodajalcu gledano skozi določila novega zakona nalaga več 

sodelovanja z delavci oziroma z njihovimi predstavniki – delavskimi zaupniki za varnost in 

zdravje pri delu v 45., 46., 47., 48. členu, v katerih konkretizira pravico do sodelovanja 

izvoljenih delavskih predstavnikov po ZSDU na tem področju ter določa dolžnosti 

delodajalca glede soudeležbe delavcev oziroma delavskih predstavnikov pri urejanju področja 

varstva in zdravja pri delu. Zato smo v nalogi v točki 2.3 pod drobnogled vzeli tudi položaj 

delodajalca oziroma vodstva z vidika njegovih obveznosti ne samo do delavcev temveč tudi 

do delavskih voljenih predstavništev na področju varnosti in zdravja pri delu.  

Sklepna ugotovitev te točke je, da je bil junija 2011 sprejet spremenjen temeljni zakon, ki pri 

nas ureja področje varnosti in zdravja pri delu, to je Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

(ZVZD-1), ki od delodajalca zahteva več sodelovanja z delavci oziroma z njihovimi 

predstavniki – delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu. V 45., 46., 47. in 48. členu 

določa pravico po sodelovanju izvoljenih delavskih predstavnikov po ZSDU na tem področju 

ter navaja dolžnosti delodajalca glede soudeležbe delavcev oziroma delavskih predstavnikov 

pri urejanju področja varstva in zdravja pri delu. 

3.2.5 Drugi  zakoni in dokumenti 

Poleg navedenih pravnih aktov področje varstva in zdravja pri delu urejajo še drugi bolj 

specifično opredeljeni zakoni, podzakonski akti, resolucije in podobno, vezani na določeno 

področje varstva in zdravja pri delu. V okviru magistrske naloge so pomembni predvsem tisti, 

ki opisujejo in urejajo področja delovanja delavskih predstavnikov na področju varstva in 

zdravja pri delu. 
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Kljub temu, da se v nalogi osredotočamo predvsem na voljene delavske predstavnike ne gre 

zanemariti sindikalnih predstavnikov, ki imajo ravno tako pomembno vlogo pri zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu. Širše gledano je zelo pomembna tudi pravica sindikatov, da 

sklepajo kolektivne pogodbe ter sodelujejo v organih, ki odločajo tudi o vprašanjih varnosti in 

zdravja delavcev, kar je urejeno predvsem z Zakonom o kolektivnih pogodbah (ZKolp, 

Uradni list RS, št. 43/2006) in Zakonom o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin, Uradni list 

RS, št. 13/93). ZRSin ureja način pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti 

sindikatov, dotakne pa se tudi nekaterih nalog, ki spadajo pod okrilje delovanja sindikatov, 

kot je že omenjeno sklepanje kolektivnih pogodb ali sodelovanje v organih, ki odločajo o 

vprašanjih ekonomske in socialne varnosti delavcev ter predlaganje kandidatov med delavci, 

ki nato sodelujejo pri upravljanju v skladu s posebnimi predpisi 7. člena ZRSin. 

Tak dokument je na primer tudi Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri 

delu (ReNPVZD, Uradni list RS, št. 126/2003), ki jo je sprejel Državni zbor RS z namenom 

uresničevanja zastavljenega nacionalnega programa na področju varstva in zdravja pri delu, 

katera v poglavju 5.5.2. Izvoljeni predstavniki delavcev opisuje delovanja delavskih 

predstavnikov na področju varstva in zdravja pri delu. 

3.3 Sklepne ugotovitve pregleda pravne ureditve na področju varnosti in zdravja pri 

delu 

Ker je raziskava v magistrski nalogi zasnovana kot pravna raziskava s pregledom in analizo 

mednarodnih in domačih pravnih virov, ki urejajo vloge in delovanja voljenih delavskih 

predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu, lahko po izvedenem pregledu 

ugotovimo naslednje: 

3.3.1 Ugotovitve pregleda  mednarodne pravne ureditve  

Na podlagi preučitve mednarodnih pravnih virov v poglavju 3.1 podajamo kratek pregled 

sklepnih ugotovitev pregleda mednarodnih virov, katere obravnavamo v magistrski nalogi. 

Poleg tega v preglednici 1. podajamo še tabelarični pregled mednarodnih pravnih virov 

vezanih na obravnavano področje.   

Po pregledu in analizi mednarodne pravne ureditve na področju varnosti in zdravja pri delu 

lahko ugotovimo, da: 

- voljeni delavski predstavniki za varnost in zdravje imajo kot izhodišče pri svojem delu  

Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, saj ta določa, da je pravica do varnega in 

zdravju neškodljivega dela ena od temeljnih človekovih pravic in svoboščin in s tem je 

postavljena osnova za urejanje in nadgrajevanje v mednarodnih in nacionalnih 

zakonodajah, 

- je za delovanje voljenih delavskih predstavnikov za varnost in zdravje pomembna 
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predvsem Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem 

okolju, ker v 4. členu nalaga državam članicam, da skupaj s socialnimi partnerji, kar 

pomeni z reprezentativnimi sindikati, združenji delodajalcev in lahko si dovolimo glede 

na vsebino Konvencije št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem 

okolju tolmačiti tudi z delavskimi predstavniki, da oblikujejo ter sprejmejo in občasno 

tudi prenovijo politiko s področja varnosti in zdravju pri delu, 

- je med pomembnimi akti Sveta Evrope moč najti tudi akte, ki se nanašajo na 

udejstvovanje oz. participacijo predstavnikov delavcev. Tak pomemben akt je Evropska 

socialna listina. Peta alinejo prvega dela ESL lahko razumemo tudi kot podlago za 

imenovanje oziroma izvolitev delavskih predstavnikov, 

- voljeni delavski predstavniki za področje varnosti in zdravja pri delu svoj temelj za 

delovanje dobijo preko krovne Evropske okvirne direktive o varnosti in zdravju pri delu. 

Ta je sicer uvedla delovanje delavskih predstavnikov na področju varstva in zdravja pri 

delu v državah članicah EU z uvedbo delavske participacije v zadevah varnosti in zdravja 

pri delu, ni pa konkretno za obravnavano področje vzpostavila pravnega varstva in 

podrobno opredelila njihove vloge tako, da svoja pooblastila ti predstavniki dobijo preko 

nacionalne zakonodaje, v našem primeru preko ZVZD-1 ter preko kolektivnih pogodb. 

Preglednica 1: Pregled mednarodnih pravnih virov, katerih vsebina se nanaša na 

varnost in zdravje pri delu ter na delavske predstavnike na področju 

varnosti in zdravja pri delu. 

Mednarodni pravni vir Vsebina Področje ki ga ureja 

Organizacija združenih 

narodov (OZN): 

Splošna deklaracija o 

človekovih pravicah 

(Resolucija Generalne 

skupščine Združenih narodov, 

št. 217 A (III)/1948), (SDČP) 

Mednarodni pakt o 

državljanskih in političnih 

pravicah (MPDPP) 

Mednarodni pakt o 

ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravicah (MPESKP) 

- pravica do varnega in 

zdravju neškodljivega 

dela ter delovnega okolja 

- pravica do dela, proste 

izbire zaposlitve, do 

pravičnih in zadovoljivih 

delovnih pogojev in do 

varstva pred 

nezaposlenostjo 

- pravico do svobodnega 

združevanja z drugimi, 

vključno s pravico 

ustanavljanja in 

pridruževanja sindikatom 

za zavarovanje svojih 

interesov 

- področje temeljnih 

človekovih pravic in 

svoboščin 

- področje dela 

- področje varstva in 

zdravja pri delu 

 

Mednarodna organizacija 

dela (MOD): 

- določa obveznosti na 

področju politike 

- področje dela 

- področje varstva in 

nadaljevanje na naslednji strani 
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Mednarodni pravni vir Vsebina Področje ki ga ureja 

Konvencija MOD št. 155 o 

varstvu pri delu, zdravstvenem 

varstvu in delovnem okolju 

varnosti in zdravja pri 

delu 

- zavezanost k izbiri 

ukrepov in delovnih 

metod za nenehno 

izboljševanje varnosti in 

zdravja pri delu 

zdravja pri delu 

 

Mednarodna organizacija 

dela (MOD): 

Konvencija MOD št. 135 o 

varstvu in olajšavah za 

predstavnike delavcev v 

podjetju, ki jim daje zaščito 

pred zanje neugodnimi pogoji 

- določa obveznosti na 

področju delovanja 

delavskih predstavnikov 

oziroma ureja varstvo in 

olajšave za te skupine  

- področje dela 

- področje delavskih 

predstavnikov 

 

Mednarodna organizacija 

dela (MOD): 

Konvencija MOD št. 158 o 

prenehanju delovnega 

razmerja na pobudo 

delodajalca 

- določa varovanje 

delavcev in delavskih 

predstavnikov pred 

odpuščanjem… 

 

- področje dela 

- področje delavskih 

predstavnikov 

 

Mednarodna organizacija 

dela (MOD): 

Priporočilo MOD št. 94 o 

posvetovanju in sodelovanju 

med delodajalci in delavci na 

ravni podjetja 

- ureja področje 

posvetovanja med 

delodajalci in delavci 

- področje dela 

- področje delavskih 

predstavnikov 

Mednarodna organizacija 

dela (MOD): 

Priporočilo MOD št. 113 o 

posvetovanju na industrijski in 

nacionalni ravni 

- ureja področje 

posvetovanja na širši 

ravni 

- področje dela 

- področje delavskih 

predstavnikov 

Mednarodna organizacija 

dela (MOD): 

Priporočilo MOD št. 129 o 

informiranju v podjetju, 

- ureja področje 

informiranosti v podjetju 

- področje dela 

- področje delavskih 

predstavnikov 

Svet Evrope (SE): 

Evropska socialna listina 

(spremenjena) (ESL) 

- ureja področje varstva 

socialnih pravic 

- opredeljuje osnovne 

socialne pravice 

- področje dela 

- področje socialne 

varnosti 

- področje varstva in 

nadaljevanje na naslednji strani 
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Mednarodni pravni vir Vsebina Področje ki ga ureja 

delavcev 

- pravica do svobodnega 

združevanja 

- pravica delavcev do 

obveščanja in 

posvetovanja 

- pravica do sodelovanja 

pri določanju in 

izboljševanju delovnih 

pogojev in delovnega 

okolja 

zdravja pri delu 

- področje delavskih 

predstavnikov 

Evropska unija (EU): 

Pogodbe o delovanju Evropske 

unije 

Evropska okvirna direktiva o 

varnosti in zdravju pri delu 

Evropska agencija za varnost 

in zdravje pri delu (EU-

OSHA) 

Direktiva 92/58/EGS 

(varnostni in/ali zdravstveni 

znaki pri delu) 

- evropska politika 

varnosti in zdravja pri 

delu, ki jo določa 

Strategija skupnosti za 

zdravje in varnost pri 

delu 

- pravna podlaga za 

zagotavljanje varnosti in 

zdravja pri delu (6,9,151, 

153 člen Pogodbe o 

delovanju EU 

- primer specialne 

direktive na področju 

varnosti in zdravja pri 

delu: Direktiva 

92/58/EGS (varnostni 

in/ali zdravstveni znaki 

pri delu) za izvajanje 

minimalnih ukrepov v 

zvezi z varnostjo in 

zdravjem pri delu na 

delovnih mestih, kjer se 

ni mogoče izogniti 

tveganjem 

- področje dela 

- področje socialne 

varnosti 

- področje varstva in 

zdravja pri delu 

- področje delavskih 

predstavnikov 

3.3.2 Ugotovitve pregleda notranje (nacionalne) pravne ureditve  

Na podlagi preučitve notranjih pravnih virov v poglavju 3.2 podajamo kratek pregled sklepnih 
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ugotovitev pregleda notranjih (nacionalnih) virov, katere obravnavamo v magistrski nalogi. 

Poleg tega v 2. preglednici podajamo še tabelarični pregled notranjih pravnih virov vezanih na 

naše obravnavano področje.   

Po pregledu in analizi nacionalne pravne ureditve na področju varnosti in zdravja pri delu 

lahko ugotovimo, da: 

- sta pravica do varovanja človekovih pravic ter svoboščin in pravica do dela kot eni izmed 

temeljnih človekovih pravic zapisani tudi v Ustavi RS in sicer v 5. in 49. členu, 

- ZDR-1 je krovni zakon na področju urejanja delovnih razmerij, vendar ne ureja področja 

delovanja voljenih delavskih predstavnikov za varstvo in zdravje pri delu, 

- osrednji zakon v Sloveniji, ki ureja delavsko participacijo, je Zakon o sodelovanju 

delavcev pri upravljanju, 

- junija 2011 je bil sprejet spremenjen temeljni zakon ZVZD-1, ki pri nas ureja področje 

varnosti in zdravja pri delu in sodelovanje z delavci oziroma z njihovimi predstavniki – 

delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu. 

Preglednica 2: Pregled nacionalnih pravnih virov, katerih vsebina se nanaša na varnost 

in zdravje pri delu ter na delavske predstavnike na področju varnosti in 

zdravja pri delu. 

Nacionalni pravni viri Vsebina Področje ki ga ureja 

Ustava RS 

 

- zagotavlja svobodo do dela 

- vsakomur je pod enakimi 

pogoji dostopno vsako delovno 

mesto 

- prisilno delo je prepovedano 

- področje dela 

- področje socialne 

varnosti 

 

Zakon o sodelovanju 

delavcev pri 

upravljanju (ZSDU) 

- ureja področje delavskega 

soodločanja 

- vzpostavlja sistem voljenih 

delavskih predstavnikov 

- področje dela 

- področje delavskih 

predstavnikov 

Zakon o delovnih 

razmerjih (ZDR-1) 

- temeljni zakon na področju 

delovnih razmerij 

- področje dela 

- področje varstva in 

zdravja pri delu 

- področje delavskih 

predstavnikov 

Zakon o varnosti in 

zdravju pri delu 

(ZVZD-1) 

- temeljni zakon s področja 

varnosti in zdravja pri delu 

- v 45., 46., 47., 48. členu  

konkretizira pravico 

sodelovanja izvoljenih 

delavskih predstavnikov glede 

- področje varstva in 

zdravja pri delu 

- področje delavskih 

predstavnikov 

nadaljevanje na naslednji strani 
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Nacionalni pravni viri Vsebina Področje ki ga ureja 

na ZSDU na področju varstva 

in zdravja pri delu ter določa 

dolžnosti delodajalca glede 

soudeležbe delavcev oziroma 

delavskih predstavnikov pri 

urejanju področja varstva in 

zdravja pri delu 

Zakonom o 

reprezentativnosti 

sindikatov (ZRSin) 

- ureja področje delovanja 

sindikatov 

- področje dela 

- področje delavskih 

predstavnikov 

Zakonom o 

kolektivnih pogodbah 

(ZKolp) 

- ureja področje sklepanja 

kolektivnih pogodb 

- področje dela 

- področje delavskih 

predstavnikov 

Resolucija o 

nacionalnem 

programu varnosti in 

zdravja pri delu 

(ReNPVZD) 

- določa uresničevanje 

zastavljenega nacionalnega 

programa na področju varstva 

in zdravja pri delu  

- področje varstva in 

zdravja pri delu 

- področje delavskih 

predstavnikov 
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4 VLOGA IN POLOŽAJ VOLJENIH DELAVSKIH PREDSTAVNIKOV SVETA 

DELAVCEV IN DELAVSKEGA ZAUPNIKA TER SINDIKATOV 

Za opredelitev položaja in vloge voljenih delavskih predstavnikov pri zagotavljanju varnosti 

in zdravja pri delu se moramo najprej seznaniti z oblikami urejenosti delavskih predstavnikov 

in razumeti razliko med delavskimi predstavniki, sindikati, sveti delavcev, delavskimi 

zaupniki. Prav tako se moramo seznaniti tudi s pravnimi viri, ki področje delovanja delavskih 

predstavnikov določajo in urejajo, kot smo to naredili v tretjem poglavju. Avtonomnih virov s 

tega področja v tem poglavju ne bomo obravnavali. Podrobneje bomo avtonomne vire, ki 

opredeljujejo položaj in vlogo voljenih delavskih predstavnikov pri zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri delu obravnavali v 5. poglavju, v katerem bomo na podlagi študije primera 

podjetja Nafta Petrochem, d. o. o. predstavili vlogo voljenih delavskih predstavnikov na 

področju varnosti in zdravja pri delu v omenjeni delovni organizaciji. 

4.1 Sindikati, voljeni delavski predstavniki - svet delavcev in delavski zaupnik 

V 3.1 poglavju magistrske naloge smo preučili zgodovinski razplet industrijske revolucije 18. 

in 19. stoletja, ki kaže na razmere, v katerih se lastniki kapitala v vse večji želji po doseganju 

velikih kapitalskih dobičkov preprosto ne zmenijo za pravice delavcev, kaj šele da bi 

poskrbeli za ustvarjanje razmer varnega in zdravega delovnega okolja. Pripadnikom 

delavskega razreda je zato preostalo le to, da so se organizirali v raznolike skupnosti. Tako so 

nastali prvi zametki sindikatov in pozneje delavskih predstavnikov, kot jih poznamo v 

današnjem času (Hobsbawn 2010, 10 - 50). 

V Sloveniji zasledimo dualni sistem delavskih predstavništev, tako lahko v gospodarskih 

družbah delujeta svet delavcev oziroma delavski zaupnik in sindikat. Vlogi sveta delavcev 

oziroma delavskega zaupnika in sindikatov se tu večkrat prekrivata (Solkan 2010). V 

današnjem času se vse več pojavlja tudi vloga voljenih delavskih predstavnikov za določeno 

področje, ki je najbolj razvidna preko njihovega delovanja na področju varstva in zdravja pri 

delu.  

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/93, 61/00, 56/01, 

26/07, 42/07, 23/09) je osrednji zakon, ki ureja soodločanje oziroma sodelovanje delavcev pri 

upravljanju, hkrati pa služi kot podlaga institutom delavskega predstavnika, delavskega 

zaupnika, sveta delavcev.  

Urejanja teh institutov se dotaknejo še nekateri drugi zakoni, kot je Zakon o delovnih 

razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13). 
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4.1.1 Sindikati 

V nalogi obravnavamo delavsko participacijo na podlagi raziskovanja vloge voljenih 

delavskih predstavnikov s področja varnosti in zdravja pri delu, vendar ne moremo 

popolnoma izpustiti sindikalno delavsko participacijo. Sindikalno delavsko participacijo 

moramo omeniti predvsem zato, ker je temelj vseh nadalje razvitih oblik delavske 

participacije. V nekaterih državah lahko na podlagi nacionalne zakonodaje vlogo voljenega 

delavskega predstavnika za varnost in zdravje pri delu prevzame in opravlja tudi sindikat 

oziroma sindikalni zaupnik.  

Sindikalna svoboda in  sindikati so bili na slovenskem ozemlju priznani z Zakonom o 

koalicijski svobodi leta 1870 v okviru Avstro - ogrske monarhije (Novak 1992). 

Sindikate opredelimo kot združenje delavcev, ki varujejo svoje pravice in interese. Sindikalno 

gibanje v RS je v skladu slovensko zakonodajo ustrezno urejeno in sindikalni predstavniki so 

strokovno usposobljeni za svoje delovanje. 

Sindikati kot rečeno varujejo pravice delavcev, opravljajo pa tudi dodane naloge, kot je 

izboljševanje socialno-ekonomskih pravic delavcev. Posledično sindikat usklajuje interese 

članov z interesi delodajalcev in interesi države, in sicer s sporazumevanjem in 

dogovarjanjem. Sindikati to nalogo uresničujejo kot socialni partner v ekonomsko-socialnem 

svetu preko socialnega dialoga, saj je socialno partnerstvo najbolj demokratičen način 

usklajevanja interesov.  

Reprezentativni sindikati imajo tudi odločilen vpliv na sklepanje socialnih sporazumov, 

pravico kandidiranja svojih predstavnikov v organe soupravljanja v družbah, omogočeno jim 

je tudi, da s svojimi predstavniki sodelujejo in vplivajo v Državnemu svetu RS, v skupščini in 

upravnem odboru Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS, Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje RS, Zavoda za zaposlovanje RS, v Svetu RTVS in v drugih 

institucijah na državni in lokalni ravni. Poleg vsega navedenega sindikat sodeluje pri urejanju 

zaposlovanja in brezposelnosti, pri sestavi/pripravi reforme pokojninskega zavarovanja, 

reformi invalidskega zavarovanja, pri davčni reformi, pri urejanju zdravstvenega varstva in 

zdravstvenega zavarovanja, na področju varnosti in zdravja pri delu itd. Prizadeva si za 

zdravo in varno delovno okolje delavcev, za skrajševanje tedenskega delovnega časa, za 

odpravo nočnega dela, za omejitev sklepanja delovnih razmerij za določen čas, za pravno 

varnost delavcev, aktivno politiko zaposlovanja, večjo skrb za invalide, humanizacijo dela ter 

za ustrezno davčno politiko, ki ne bo siromašila delavca (ZSSS – Podravje 2012). 

Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin, Uradni list RS, št. 13/1993), kateri ureja način 

pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti sindikatov, obravnava pa tudi nekatere 

naloge, ki sodijo pod okrilje delovanja sindikatov, je temeljni zakon na področju urejanja 

delovanja sindikatov. 
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Zbirko zakonov nacionalne zakonodaje, ki zadeva področje urejanja sindikatov, dopolnjuje 

tudi na primer Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13), ko ureja 

pravice in dolžnosti delavcev pridruženih sindikatu. V nadaljnjo in bolj poglobljeno analizo 

urejenosti in delovanja sindikatov se ne bomo spuščali, ker je osrednja tema raziskovanja te 

naloge delovanje voljenih delavskih predstavnikov na področju varstva in zdravja pri delu in 

ne sindikalno delovanje.  

4.1.2 Delavski predstavniki - svet delavcev in delavski zaupnik 

Delavci v družbah uresničujejo svoje zahteve, interese, pravice, predloge preko svojih 

voljenih zaupnikih ali preko sveta delavcev. S pomočjo predstavnikov sodelujejo v organih 

družb pri upravljanju. Način tega sodelovanja ZSDU normativno določa in ni prepuščen 

samovolji nobeni od strani, ne delodajalcem ne delavcem.  

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/93, 61/00, 56/01, 

26/07, 42/07, 23/09) je torej kot rečeno osrednji zakon, ki ureja soodločanje oziroma 

sodelovanje delavcev pri upravljanju. 

Ta zakon v 1. členu določa načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju 

gospodarskih družb, ne glede na obliko lastnine, samostojnih podjetnikov, posameznikov z 

najmanj 50 delavci in zadrug oz. družb. 

Pravice v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju uresničujejo delavci ali kot 

posamezniki ali pa kolektivno preko sveta delavcev ali delavskega zaupnika, zbora delavcev 

in predstavnikov delavcev v organih družbe, kot določa 3. člen ZSDU. 

Delavci imajo pravico do individualnega in kolektivnega sodelovanja pri upravljanju, zlasti če 

gre za soodločanje oziroma vplivanje na vsebino in organizacijo dela ter na določitev in 

izvajanje aktivnosti, namenjenih izboljševanju delovnih razmer oziroma humanizaciji 

delovnega okolja in doseganju uspešnega poslovanja družbe, kot določa 4. člen ZSDU. 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju pa se uresničuje na naslednje taksativno določene 

načine, kot to ureja 2. člen ZSDU, in sicer s pravico do pobude in s pravico do odgovora na to 

pobudo, s pravico do obveščenosti, s pravico dajanja mnenj in predlogov ter s pravico do 

odgovora nanje (z možnostjo ali obveznostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem), s pravico 

soodločanja in s pravico zadržanja odločitev delodajalca. To pa ni edini način sodelovanja 

delavcev pri upravljanju, namreč ZSDU določa še druge načine sodelovanja delavcev pri 

upravljanju na primer, s pisnim dogovorom med svetom delavcev in delodajalcem pri čemer 

se podrobneje uredi uresničevanje pravic kot to zahteva ZSDU ter druga vprašanja, za katera 

je zakonsko tako določeno, lahko pa se dogovori tudi za več soupravljalskih pravic delavcev, 

kot jih določa 5. člen ZSDU. Organ upravljanja na strani delodajalca sprejme sklep o sklenitvi 

tega dogovora. Delodajalec mora dogovor javno objaviti na način, ki je v družbi oziroma 
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podjetju običajen, kar pomeni, da ga lahko na primer izobesi na oglasni deski podjetja ali 

kako drugače oznani vsebino dogovora in sklepa na kraju in na način kot je to določeno v 

posameznem podjetju tako, da se vsak zaposleni lahko seznani z vsebino le tega. Vendar pa z 

omenjenim dogovorom ni dovoljeno določati pravic iz delovnega razmerja, plač in tistih 

pogojev dela, ki se skladno s predpisi urejajo s splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami, 

kot določa 5. člen ZSDU. 

ZSDU veleva neposredno uresničevanje oz. uporabo tako dorečenih dogovorov, njihovo 

izvrševanje pa je naloga delodajalcev, če v posameznih primerih ni določeno drugače. 

Odstopanje delodajalca od zagotavljanja pravic, dogovorjenih z dogovorom, je možno le s 

soglasjem sveta delavcev, ki pa se s postopki, ki odstopajo od sprejetega dogovora, ne sme 

vmešavati v upravljanje družbe, kot določa  6. člen ZSDU. 

Torej pravice v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju uresničujejo delavci ali kot 

posamezniki ali pa kolektivno preko sveta delavcev ali delavskega zaupnika. Svet delavcev 

izvolijo delavci, v podjetju oz. v družbi z več kot 20 zaposlenih, med tem ko delavskega 

zaupnika izvolijo delavci družbe z manj kot 20 zaposlenimi. Delavski zaupnik se s tajnim 

glasovanjem lahko izvoli tudi na zboru delavcev. V postopku izvolitve sveta delavcev in 

delavskega zaupnika ne more sodelovati vodilno osebje (direktor, prokuristi in delavci, ki 

imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z 73. členom ZDR – 1 (Uradni list RS, št. 

21/13). ZSDU funkcijo delavskega zaupnika uskladi s svetom delavcev glede na poverjene 

zadolžitve in dane mu pravice, tako se mu mora v družbi omogočiti način dela in zagotoviti 

pravice, enako kot se nanašajo na svet delavcev v družbi z več kot 20 zaposlenimi, katerega 

sestavlja večje število članov odvisno od velikosti družbe, kot določajo členi 8-12 ZSDU. 

ZSDU dalje tudi določa organizacijo, strukturo, način volitev, delovanje in okvir nalog sveta 

delavcev. Svet delavcev zastopa in predstavlja predsednik sveta, kateri ima tudi svojega 

namestnika. Delovanje sveta delavcev stroškovno pokriva delodajalec (65. člen ZSDU). 

ZSDU v 78. členu ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju v organih družbe preko 

predstavnikov delavcev v organih vodenja in nadzora družbe. 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe se uresničuje po 85. členu ZSDU tako, da lahko 

delavci zahtevajo skupno posvetovanje z delodajalcem, soodločajo o posameznih v skladu z 

zakonom določenih vprašanjih in zahtevajo zadržanje posameznih odločitev delodajalca do 

sprejema končne odločitve na pristojnem organu. 

Delodajalec in svet delavcev ali njegov odbor se z namenom sodelovanja, uresničevanja 

pravic in obveznosti, ki jima narekuje zakon, sestajata na zahtevo delodajalca ali sveta 

delavcev praviloma enkrat mesečno, kot določa 86. člen ZSDU. Pri rednih periodičnih 

posvetih, ki imajo podlago v zakonu, je pomembno, da se vedno poda možnost ter se 

obravnava celotno področje, ki ga zajema sodelovanje, preko delavskih predstavnikov. V tem 
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delu posvetovanja je lahko bistvena in dobro vidna vloga voljenega delavskega predstavnika 

za področje varstva in zdravja pri delu za njegovo delovanje, saj lahko preko takega rednega 

posvetovanja seznanja, poroča in uveljavlja svoje delovanje na področju varstva in zdravja pri 

delu. 

V nadaljevanju omenimo bistvene uzakonjene zadolžitve delavskih predstavnikov in 

delodajalcev. 

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/93, 61/00, 56/01, 

26/07, 42/07, 23/09) v 87. členu svetu delavcev določa sledeče pristojnosti: 

- da skrbi za to, da se izvajajo zakoni in drugi predpisi, sprejete kolektivne pogodbe ter 

doseženi dogovori med svetom delavcev in delodajalcem, 

- da predlaga ukrepe, ki so v korist delavcev, 

- da sprejema predloge in pobude delavcev in jih v primeru, da so upravičeni, upošteva pri 

dogovarjanju z delodajalcem in  

- da pomaga pri vključevanju v delo invalidom, starejšim in drugim delavcem, ki jim je 

zagotovljeno posebno varstvo. 

Pravzaprav vse zgoraj navedene pristojnosti sveta delavcev po 87. členu ZSDU lahko 

smiselno prenesemo na področje delovanja voljenega delavskega predstavnika na področju 

varstva in zdravja pri delu. Saj je bistvo delovanja voljenega delavskega predstavnika na 

področju varstva in zdravja pri delu v tem, da skrbi, da se upoštevajo ter izvajajo zakoni in 

predpisi s področja varstva in zdravja pri delu, da prenaša predloge in pobude delavcev 

vezane na področje varstva in zdravja pri delu ter da skrbi, kako se ti predlogi in pobude 

izvajajo. Osnovno področje delovanja voljenega delavskega predstavnika na področju varstva 

in zdravja pri delu je ravno izgradnja vezi med delodajalsko in delavsko stranjo z namenom 

ureditve ter predvsem nenehnega izboljševanja področja varstva in zdravja pri delu.  

Delavcem oziroma njihovim predstavnikom so z ZSDU dane določene prej navedene 

pristojnosti, delodajalcem pa so naložene dolžnosti, da omogočijo delavcem sodelovanje pri 

upravljanju, obveščajo svet delavcev oz. njihove delavske predstavnike, se posvetujejo z njimi 

in jim zagotavljajo možnost soodločanja glede vseh bistvenih vprašanj družbe, kot so statusna 

in kadrovska vprašanja, določene pravice delavcev s področja varstva in zdravja pri delu ter 

druge. 

Glede na temo naše naloge je pomembno omeniti še 89. člen ZSDU, ki določa, da ima 

delodajalec dolžnost obveščati tudi glede spremembe tehnologije, spremembe dejavnosti. 

Omogočiti mora vpogled v dokumentacijo, ki je nujna za obveščenost o navedenih zadevah. 

To ima lahko vpliv na področje varstva in zdravja pri delu, saj sprememba dejavnosti ali 

tehnologije, vpliva na spremembo politike varstva in zdravja v organizaciji.          
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Pomembna delodajalčeva dolžnost je, da omogoča skupna posvetovanja, ki jih določa 91. člen 

ZSDU. Delodajalec je dolžan pred sprejemom obveščati svet delavcev in zahtevati skupno 

posvetovanje tudi glede vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri delu. Kot določa zakon, 

mora potrebne informacije posredovati svetu delavcev najmanj 30 dni pred sprejemom 

odločitve, rok za predlagano skupno posvetovanje pa mora biti najmanj 15 dni pred 

sprejemom odločitev. 

Skupno posvetovanje med svetom delavcev in delodajalcem predstavlja dolžnost delodajalca, 

da seznani svet delavcev glede vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri delu, se z njim 

posvetuje in si prizadeva za uskladitev stališč, kot to določa 92. člen ZSDU. 

97. člen ZSDU delodajalcu prepoveduje sprejeti odločitev, če je v osmih dneh svet delavcev 

zavrnil soglasje. 

Da lahko svet delavcev, delavski zaupnik in tudi voljeni delavski predstavnik na področju 

varnosti in zdravja pri delu učinkovito izpolnjuje svoje poslanstvo, mu ZSDU dovoli tudi 

pravico do zadržanja odločitve delodajalca. To lahko stori s sklepom, v teh primerih 

delodajalec ne sme izvršiti odločitve vse do dokončne odločitve pristojnega organa na podlagi 

določbe 98. člena ZSDU. 

 



50 

5 UREJENOST VLOGE IN POLOŽAJA VOLJENIH DELAVSKIH 

PREDSTAVNIKOV PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 

DELU V GOSPODARSKI DRUŽBI NAFTA PETROCHEM D. O. O. 

V predhodnih poglavjih smo se seznanili z oblikami urejenosti delavskih predstavnikov in 

pojasnili razliko med delavskimi predstavniki, sindikati, sveti delavcev in delavskimi 

zaupniki. Preučili in seznanili smo se tudi z mednarodnimi in nacionalnimi pravnimi viri, ki 

področje delovanja delavskih predstavnikov določajo in urejajo. Delovanje voljenih delavskih 

predstavnikov na področju varstva in zdravja pri delu bomo konkretneje predstavili na podlagi 

njihove urejenosti, vloge in položaja v gospodarski družbi Nafta Petrochem, d. o. o. Za 

analizo urejenosti ter položaja in vloge voljenih delavskih predstavnikov pri zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu v gospodarski družbi Nafta Petrochem, d. o. o., je ključnega 

pomena tudi poznavanje avtonomnih virov, ki urejajo področje voljenih delavskih 

predstavnikov za varstvo in zdravje pri delu. Avtonomne vire bomo v tem poglavju 

podrobneje obravnavali ter na podlagi študije primera gospodarske družbe Nafta Petrochem, 

d. o. o. predstavili njihovo vlogo pri delovanju voljenih delavskih predstavnikov na področju 

varnosti in zdravja pri delu v omenjeni delovni organizaciji.  

Gospodarska družba Nafta Petrochem, d. o. o. je članica skupine Nafta Lendava, d. o. o., ki jo 

sestavljajo poleg omenjenih dveh še Nafta varovanje in požarna varnost, d. o. o. in Eko Nafta, 

d. o. o. V skupini je tudi gospodarska družba Geonergo, d. o. o., ki je v skupni lasti Nafta 

Lendava, d. o. o. in Petrol, d. d. Osnovna dejavnost Nafte Petrochem, d. o. o. je proizvodnja 

osnovnih organskih kemikalij in produktov na njihovi bazi. Primarna dejavnost je proizvodnja 

metanola, iz katerega se nadalje v proizvodnji verigi proizvaja formaldehid in nato iz 

formaldehida še ureaformaldehidna lepila za lesarsko industrijo ter fenolformeldehidne smole 

za proizvodnjo izolacijskih materialov. V Nafta Petrochem, d. o. o. je trenutno 111 zaposlenih 

(Horvat 2010).  

5.1 Avtonomni viri 

Avtonomne vire s področja delovanja voljenih delavskih predstavnikov na področju varnosti 

in zdravja pri delu bomo obravnavali s pomočjo prikaza urejenosti tega področja v 

gospodarski družbi Nafta Petrochem, d. o. o., ki sodi na podlagi tehnoloških procesov med 

obrate povečanega tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvene 

problematike, zato bi morala imeti kot primer dobre prakse to področje posebej opredeljeno in 

urejeno v svojih avtonomnih aktih.  

5.1.1 Kolektivna pogodba 

Na področju delavnega prava se kolektivna pogodba nedvomno šteje kot pomemben formalni 

avtonomni pravni vir. S sprejetjem same kolektivne pogodbe se določijo preko izvedenih 
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pogajanj in dogovorov medsebojne dolžnosti in pravice delodajalcev in delavcev. Kolektivno 

pogodbo opredeljuje Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolp, Uradni list RS, št. 43/2006). 

Kolektivna pogodba na podlagi 9. člena ZDR-1, lahko določi pravice, ki so za delavca 

ugodnejše, kot jih določa zakon ZDR-1.  

Ker v nalogi preučujemo vlogo voljenih delavskih predstavnikov na področju varnosti in 

zdravja pri delu in ker smo si za primer prikaza urejenosti tega področja izbrali kako je to 

urejeno v gospodarski družbi Nafta Petrochem, d. o. o., bomo pregledali:  

- Panožno kolektivno pogodbo: Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo 

Slovenije,  

- Kolektivna pogodba družbe Nafta Lendava, d. o. o. (2003). 

Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo  

Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo je bila z dnem 30. 9. 2005 odpovedana in je 

veljala do 31. 12. 2005, njen normativni del pa se je uporabljal do vključno 30. 6. 2006, kot je 

navedeno v Uradnem listu RS, št. 90/05. Razloga zakaj do sedaj ni bila sprejeta nova Splošna 

kolektivna pogodba ne bomo iskali, ker to ni namen naše magistrske naloge. Ker je pogodba 

odpovedana in tako neveljavna, je prav tako tudi ne bomo posebej predstavljali in 

obravnavali. 

Panožna kolektivna pogodba oziroma Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo 

Slovenije  

Panožna kolektivna pogodba je bila sklenjena med Gospodarsko zbornico Slovenje 

(Združenje kemijske industrije in Združenje delodajalcev Slovenije, Odbor sekcije za kemijo) 

kot predstavnikom delodajalcev in reprezentativnim sindikatom, kot predstavnikom delavcev. 

Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije na podlagi sprejetega 

sklepa organov upravljanja Gospodarske zbornice Slovenije – Združenja kemijske industrije 

in Združenja delodajalcev Slovenije – Odbora sekcije za kemijo je bila dne 30. junija 2013 

odpovedana in je prenehala veljati 30. septembra 2013. Njen normativni del pa se uporablja 

do vključno 30. 3. 2014, kot je navedeno v Uradnem listu RS, št. 55/13. Razloga zakaj (še) ni 

sprejeta nova Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije oziroma ali 

potekajo pogajanja za sklenitev nove ne bomo iskali, ker to ni namen te naloge. Odpovedano 

kolektivno pogodbo bomo v nadaljevanju predstavili, saj je veljala za družbo Nafta 

Petrochem, d. o. o., njen normativni del pa je veljal do vključno 30. 3. 2014, poleg tega 

podjetniška kolektivna pogodba temelji na tej kolektivni pogodbi. 

Panožna kolektivna pogodba oziroma Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo 

Slovenije v 47. členu opredeljuje področje varnosti in zdravja pri delu tako, da povzema 

oziroma navaja določila zakonov, ki urejajo področje varstva in zdravja pri delu. Kot primer 
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lahko navedemo, da na podlagi določil 47. člena kolektivne pogodbe je naloženo 

zagotavljanje minimalnih standardov za varno delo po veljavni zakonodaji tako delodajalcu 

kot delavcu ter so opredeljene enake obveznosti in odgovornosti delodajalca in delavca, kot 

jih na tem področju določa ZVZD-1. Drugih določil na temo varnosti in zdravja pri delu ta 

kolektivna pogodba ne vsebuje, zato je mogoče zaključiti, da Kolektivna pogodba za kemično 

in gumarsko industrijo Slovenije samo po sebi ne ureja vloge in delovanja voljenega 

delavskega predstavnika na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Kolektivna pogodba družbe Nafta Lendava, d. o. o. 

Podjetniška kolektivna pogodba je bila sklenjena na podlagi panožne kolektivne pogodbe.  

Konkretneje kolektivna pogodba področje varstva in zdravja pri delu ureja ter določa v 

svojem III. poglavju, 7. Podpoglavju, in sicer od 97. do 102. člena. V teh členih zagotavlja 

delavcu pogoje za varno delo (97. člen), daje mu pravico odklonitve dela v primeru 

neposredne ogroženosti svojega življenja ali zdravja na podlagi neizvedenih ukrepov 

predpisanih za varno delo (99. člen). Sklicujoč se na Pravilnik o varstvu pri delu družbe 

NAFTA Lendava, d. o. o., ki ga podrobneje predstavljamo v naslednji točki, in Pravilnik o 

sredstvih in opremi za osebno varstvo pri delu družbe NAFTA Lendava, d. o. o., ki ga ne 

bomo posebej predstavljali, ker nima neposredne navezave na našo temo, zagotavlja 

Kolektivna pogodba vsem delavcem splošne in posebne varstvene ukrepe (100. in 101. člen). 

Dejansko pa navedene pravice delavcem pripadajo že na podlagi veljavne zakonodaje, zlasti z 

ZVZD-1, ki ga podjetniška kolektivna pogodba, podobno kot panožna, prepisuje. Zato je tudi 

tukaj mogoče skleniti, da kolektivna pogodba družbe Nafta Lendava, d. o. o., sama po sebi ne 

ureja vloge voljenega delavskega predstavnika na področju varnosti, ampak zgolj povzema 

veljavno področno zakonodajo. 

5.1.2 Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu družbe Nafta Petrochem, d. o. o. 

Pravilnik o varstvu in zdravju pri delu družbe Nafta Lendava, d. o. o. (1996) je bil sprejet s 

soglasjem sveta delavcev 15. 4. 1996 in se je po prestrukturiranju družbe Nafta Lendava, d. o. 

o. z ustanovitvijo hčerinskih gospodarskih družb, med katere sodi tudi Nafta Petrochem, d. o. 

o., dne 10.3.2003 sprejel kot Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu družbe Nafta Petrochem, 

d. o. o. Sprejel ga je na podlagi soglasja sveta delavcev družbe takratni direktor družbe Nafta 

Petrochem, d. o. o.  

Pravilnik je razdeljen oziroma zajema ter s svojimi določili ureja področja, kot so splošne 

odločbe, področje programiranja varnosti in zdravja pri delu, področje varnostnih ukrepov in 

normativov, področje izpolnjevanja obveznosti do organov nadzora, področje evidenc in 

poročil, področje obveznosti delodajalca za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 

področje pravice in obveznosti delavcev ter uveljavljanje pravic do varnosti in zdravja pri 
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delu, področje pravice in odgovornosti organov upravljanja in odgovornih oseb ter področje 

pooblastil službe varstva pri delu. 

Pravilnik ne določa na področju varstva in zdravja pri delu več obveznosti ter dolžnosti 

zajetim stranem, kot to nalaga zakon. V bistvu lahko ugotovimo, da povzema zakonodajo s 

tega področja in jo integrira kot celoto povzeto v enem pravilniku za delovno okolje Nafta 

Petrochem, d. o. o. Kot primer lahko navedemo, da so obveznosti in pravice delodajalca ter 

delavcev opredeljene enako, kot smo navedli v poglavju 2.3 in povzemajo veljavne zakonske 

predpise na tem področju. Posebnost pravilnika je v tem, da so pravice in odgovornosti 

odgovornih oseb točno opredeljene in določene ter prilagojene delovnemu okolju, na katerega 

se pravilnik nanaša: direktor podjetja, tehnični direktor, vodje organizacijskih enot, vodje 

oddelkov, delovodje in službe, ki organizirajo dela in posredno ali neposredno vplivajo na 

delovne in življenjske razmere delavcev, točno opredeljene in določene.   

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu Nafta Petrochem, d. o. o. ne ureja vloge voljenega 

delavskega predstavnika na področju varnosti in tako tudi ne opredeljuje njegovo urejenost, 

vlogo in položaj v Nafta Petrochem, d. o. o. Ureja in opredeljuje pa delovanje oziroma vlogo 

organov soupravljanja predvsem sveta delavcev na področju VZPD v poglavju pravice in 

odgovornosti organov upravljanja in odgovornih oseb ter določa, da se delodajalec in delavci 

oziroma njihovi predstavniki morajo o vprašanjih VZPD medsebojno obveščati, skupno 

posvetovati ter soodločati v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu in predpisih s 

področja o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Pravilnik določa, da je potrebno skupno 

posvetovanje pred sprejemom določil, ki so vezana na področje VZPD. Kot primer lahko 

navedemo, da se je delodajalec z delavci posvetoval preko delavskega sveta in sindikata o 

določitvi in vpeljavi območij, kjer je potrebna dodatna zaščita pred hrupom. Prav tako se na 

podlagi tega pravilnika, izvaja skupen posvet glede osebne varovalne opreme, ki jo 

uporabljajo delavci za svojo zaščito v delovnem procesu. Tako posvetovanje zajema tako 

posvet o normativnem delu pravilnika, torej o tem kakšna delovna oprema pripada delavcu na 

določenem delovnem mestu, določa pa tudi kdaj oziroma po kolikšnem času uporabe pripada 

delavcu nova zaščitna delovna oprema. Posvetovanje in soodločanja se izvaja tudi v procesu 

izbire dobavitelja zaščitne delovne opreme oziroma same kvalitete te opreme. Dejansko 

pravilnik opredeljuje in nalaga vsem zaposlenim, da se o vprašanjih VZPD medsebojno 

obveščajo in posvetujejo ter podajo predloge. Tako se je na podlagi podanih predlogov in 

posvetovanj izvedla dodatna zaščita vseh rotirajočih strojev, določila ter sprejela so se pravila, 

kako se izvaja vzorčevanje surovin in produktov v avtocisternah.  

5.1.3 Varnostno poročilo za Nafta Petrochem, d. o. o. 

Varnostno poročilo za Nafta Petrochem, d. o. o. (2010) z oznako IJS-DP 10488 je bilo 

izdelano skupaj z Institutom Jožef Štefan maja 2010. Varnostno poročilo je sprejel takratni 

direktor družbe Nafta Petrochem, d. o. o.  
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Nafta Petrochem, d. o. o., se na osnovi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju 

njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08) uvršča med obrate večjega tveganja - tveganja za 

okolje po Seveso II Direktivi (Direktiva 96/82/ES). Na osnovi tega je Nafta Petrochem,  

d. o. o. obvezana pridobiti razna dovoljenja za svoje delovanje, pri čemer mora med drugim 

dokazati, da je storila vse potrebno za preprečitev večjih nesreč in zmanjšanje njihovih 

posledic pri načrtovanju, gradnji, obratovanju, vzdrževalnih delih, večjih spremembah, 

zaustavitvah in prenehanju obratovanja. Varnostno poročilo vsebuje Zasnovo preprečevanja 

večjih nesreč (ZPVN), Sistem obvladovanja varnosti (SOV) ter Načrt zaščite in reševanja 

(NZRO). Varnostno poročilo je pregledano in odobreno s strani Ministrstva za okolje in 

prostor (MOP).  

Glavni poudarki v okviru varnostnega poročila so: 

- politika varstva pred večjimi nesrečami in zasnova preprečevanja večjih nesreč, ki je 

določena na osnovi specifikacije strateških in specifičnih ciljev za posamezne nevarne 

dejavnosti znotraj Nafta Petrochem, d. o. o. ter ukrepov kako te cilje doseči. V tem delu je 

zasnova preprečevanja večjih nesreč pregledna, dosledna in povezana s poslovno politiko 

Nafta Petrochem, d. o. o. ter je izhodišče za pripravo in sprejetje naslednjih dokumentov: 

- sistem obvladovanja varnosti (SOV) v izdelanih dokumentih precizno določa upravljanje, 

vodenje, organizacijo, odgovornosti, zadolžitve in pooblastila za preprečevanje večjih 

nesreč in zmanjšanje njihovih posledic na osnovi ZPVN. Zaposleni so o spremembah 

glede na prejšnje stanje obveščeni preko nadrejenih, sistema obveščanja pred, med in po 

izvedbi sprememb ter rednega izobraževanja,  

- načrt zaščite in reševanja (NZRO) je izdelan skladno z Uredbo o vsebini in izdelavi 

načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02). NZRO določa obveščanje, 

alarmiranje, angažiranje sil in sredstev ter ukrepanje v primeru obravnavanih izrednih 

dogodkov.  

Sklepna ugotovitev, ki izhaja iz Varnostnega poročila za Nafta Petrochem, d. o. o., je, da je 

zaveza varnosti in zdravju na delovnem mestu v gospodarski organizaciji sistemsko vgrajena. 

Da je tehnološka varnost preko ustreznih tehnoloških licenc, pogodbenih obveznosti 

dobaviteljev, izbranih procesnih parametrov ter kontrolnih sistemov izjemno pomembna za 

globinsko varnost. 

Po analizi varnostnega poročila ter sprejetih dokumentov v okviru varnostnega poročila lahko 

ugotovimo, da v sprejetem in s tem veljavnem Varnostnem poročilu za Nafta Petrochem, d. o. 

o. ni posebej omenjena, navedena ali obravnavana vloga voljenih delavnih predstavnikov za 

področje varnosti in zdravja pri delu. Ugotovljeno je le to, da je koncept varnosti globoko 

vgrajen v poslovno politiko gospodarske družbe Nafta Petrochem, d. o. o. in da integralno 

vključuje varnost in zdravje pri delu preko ZPVN, SOV, NZRO ter z vsakodnevnim 

odgovornim delom vseh zaposlenih kontinuirano izvaja vse potrebno za preprečevanje večjih 

nesreč in zmanjšanje njihovih posledic.   
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5.1.4 Izjava o varnosti z oceno tveganja Nafta Petrochem, d. o. o. 

Ocena tveganja je dokument, v katerem se nevarnosti, ki se pojavljajo v določenem delovnem 

procesu za posameznega delavca na določenem delovnem mestu, prepoznajo, ocenijo 

verjetnosti, resnosti ter pogostosti prepoznanih posameznih dogodkov, ki lahko vplivajo na 

varnost in zdravje zaposlenih oziroma na delavca na določenem delovnem mestu (Böhm 

2011). Skratka na podlagi ocene tveganja ter na podlagi prepoznanih nevarnosti se ugotovi, 

kdo od delavcev bi lahko bil izpostavljen tem nevarnostim, oceni se tveganje ter določi ali je 

tveganje sprejemljivo, poleg tega se določi ukrepe za zmanjšanje ugotovljenega tveganja.  

Ocena tveganja oziroma njena izvedba je po trenutno veljavni zakonodaji obveznost vsakega 

delodajalca ne glede na velikost podjetja (Srna 2011). Izdelana mora biti tako kot določa 17. 

člen ZVZD-1 ter Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list 

RS, št. 30/00). Torej s strani zato strokovno usposobljene osebe in ker mora določiti tudi 

posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delovno mesto v 

določenem delovnem procesu mora, vsebovati tudi strokovno oceno pooblaščenega izvajalca 

medicine dela. Prav tako mora biti vsaka ocena tveganja predstavljena delavcem oziroma 

njihovim predstavnikom, kar mora biti razvidno iz zapisnika o posvetovanju z delavci, ki je 

kot priloga obvezen del ocene tveganja, tako kot določa 5. odstavek 17. člena ZVZD-1. 

Sprejeta ocena tveganja mora biti objavljena na običajen način oziroma skladno z ustaljeno 

prakso objav v gospodarski družbi, tako kot določa 18. člen ZVZD-1, ki ima svoj temelj v 9. 

alineji 9. člena ZVZD-1.  

Izjava o varnosti z oceno tveganja Nafta Petrochem, d. o. o. (2012), je dokument, ki je izdan 

in sprejet na osnovi strokovne podlage, ki se imenuje Ocena tveganja. Zadnja veljavna Izjava 

o varnosti z oceno tveganja Nafta Petrochem, d. o. o. je bila sprejeta avgusta 2012. Oceno 

tveganja je sprejel takratni direktor družbe Nafta Petrochem, d. o. o. 

Vsebinsko je ocena tveganja gospodarske družbe Nafta Petrochem, d. o. o. izdelana na 

podlagi določil ZVZD-1 ter Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja in 

vsebuje v prvem delu izjavo o varnosti, v kateri direktor, kot odgovorna oseba za področje 

varnosti in zdravja pri delu v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter na podlagi 

ugotovitev, ki izhajajo iz izvedene ocene tveganja, izjavlja, da se v Nafta Petrochem, d. o. o., 

izvajajo vsi ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti 

in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne 

organiziranosti ter da so zagotovljena ustrezna materialna sredstva za ta namen. Poleg tega bo 

ob vsaki novi nevarnosti ali spremembi ravni tveganja, izdelana ocena tveganja ustrezno 

dopolnjena in bo v ta namen izvedeno posvetovanje z delavci oziroma njihovimi predstavniki, 

kot to določa zakon ZVZD-1. 

Izjava o varnosti z oceno tveganja Nafta Petrochem, d. o. o. je kot smo že navedli zgoraj 

izdelana in sprejeta, kot to določata ZVZD-1 ter Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti 
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z oceno tveganja. Dokument je sestavljen iz same ocene tveganja (82 strani) in prilog vezanih 

na izdelano oceno tveganja. Dokument v celoti obsega 460 strani.  

Izven zakonsko določenih vsebin in določil določenih v 4. členu Pravilnika o načinu izdelave 

izjave o varnosti z oceno tveganja, vsebuje Izjava o varnosti z oceno tveganja Nafta 

Petrochem, d. o. o. še naslednje priloge, ki so pomembne za našo nalogo, saj je v njih 

določena neposredna vloga in obveznost voljenih delavskih predstavnikov:  

- organigram pristojnosti, obveznosti in odgovornosti delavcev za izvajanje ter 

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 

- zapisnik posvetovanja z delavci oziroma njihovimi predstavniki. 

Izjava o varnosti z oceno tveganja Nafta Petrochem, d. o. o. oziroma ocena tveganja s svojimi 

prilogami je torej tisti sprejet in veljaven dokument, ki ureja vloge voljenega delavskega 

predstavnika na področju varnosti in zdravja pri delu v gospodarski družbi Nafta Petrochem, 

d. o. o.  

Na 6. strani ocene tveganja (priloga 1) je iz tabele razvidno, kdo so določeni predstavniki 

delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu. Iz 9. strani ocene tveganja (priloga 2) je 

razviden način sodelovanja delodajalca z delavsko stranjo glede posveta o oceni tveganja 

oziroma na področju VZPD z imensko navedenimi predstavniki delavcev, ki so pri posvetu in 

seznanitvi sodelovali. Zakonska podlaga prej navedenega je dana v 45., 46., 47. in 48. členu 

ZVZD-1.  

V prilogi 11 Organigram pristojnosti, obveznosti in odgovornosti delavcev za izvajanje ter 

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu Izjave o varnosti z oceno tveganja Nafta Petrochem, 

d. o. o., (priloga 3) so dobro razvidne in navedene naloge ter obveznosti in pravice, ki jih 

imajo svet delavcev in sindikat ter posledično voljeni predstavnik delavcev na področju 

varnosti in zdravja pri delu. Organigram pristojnosti, obveznosti in odgovornosti delavcev za 

izvajanje ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu Izjave o varnosti z oceno tveganja 

Nafta Petrochem, d. o. o. ima zakonsko osnovo v 4. členu Pravilnika o načinu izdelave izjave 

o varnosti z oceno tveganja. V tej prilogi je navedeno, da svet delavcev in sindikat ter 

posledično voljeni predstavnik delavcev sodelujejo pri obravnavi vseh vprašanj na področju 

zagotavljanja varnega in zdravega dela ter na podlagi sodelovanja podajajo in obravnavajo 

mnenja glede področja VZPD. Prav tako lahko od delodajalca zahtevajo sprejem dodatnih 

ukrepov za povečanje oziroma izboljšanje varnosti in zdravja pri delu ter v primeru 

neizpolnjevanja dogovorjenega imajo pooblastila za zahtevo inšpekcijskega nadzora, pri 

katerem imajo pravico prisostvovati ter morajo biti z ugotovitvami nadzora seznanjeni. Na 

podlagi 28. člena ZVZD-1 mora biti delavskim predstavnikom omogočena pravica do 

sodelovanja pri vseh vprašanjih glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Po Gostiši 

(2010) se tu največkrat pojavi s strani delodajalca vprašanje, na kakšen način naj delodajalec 

to izvede, še posebej, če še nima izvoljenega predstavnika delavcev za varnost in zdravje pri 
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delu s strani delavcev. Vprašanje je torej, ali naj se za ta namen oblikuje poseben odbor, v 

katerega sam imenuje predstavnike delavcev ali pa naj najprej uredi, da bodo pristojni 

delavski predstavniki (v tem primeru delavski predstavnik za varnost in zdravje pri delu) 

izvoljeni in šele nato jim posreduje izjavo o varnosti z oceno tveganja v obravnavo in 

sprejetje. Sam zakon ZVZD-1 na področju oblik delavske participacije, kot temeljna načela 

prevzema določitve po ZSDU, ki vsekakor veljajo tudi za delavsko participacijo na področju 

varnosti in zdravja pri delu. Veljavna zakonodaja v 88. členu ZSDU določa, da mora 

delodajalec omogočiti sodelovanje, kar pomeni, da delavci morajo sami poskrbeti, da izvedejo 

vse ustrezne postopke in imenujejo takega delavskega predstavnika. Sam ZVZD-1 gre na tem 

področju korak dalje in v 5. alineji 17. člena ZVZD-1 določa, da mora delodajalec tako 

posvetovanje izvesti (Gostiša 2010).  

Vsak delavec ima po določilih v prilogi 11 Organigram pristojnosti, obveznosti in 

odgovornosti delavcev za izvajanje ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu Izjave o 

varnosti z oceno tveganja Nafta Petrochem, d. o. o. (priloga 4) pravico do dela in delovnega 

okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu ter pravico do seznanitve z varnostnimi 

ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva. Organigram pristojnosti, obveznosti in odgovornosti 

delavcev za izvajanje ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu Izjave o varnosti z oceno 

tveganja Nafta Petrochem, d. o. o., povzema določila IV. poglavja ZVZD-1 na področju 

pravic in dolžnosti delavcev. V okviri magistrske naloge je pomembna točka 6 navedenega 

organigrama iz katere je razvidno, da ima delavec pravico odgovornim osebam družbe; svetu 

delavcev oziroma predstavnikom sveta delavcev, torej voljenim delavskim predstavnikom 

predlagati pripombe in obvestila o vseh vprašanjih na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Po določilih točke 14 ima vsak delavec pravico v primeru, da se kljub obvestilu zaznane 

pomanjkljivosti ne odpravijo obvestiti svet delavcev in zahtevati posredovanje pristojne 

inšpekcije. Enako pravico delavcu daje tudi ZVZD-1 v svojem 52. členu.  

Iz priloge 13 oziroma Zapisnika o posvetovanju predstavnikov delavcev, kjer se je 

razpravljalo o oceni tveganja Izjave o varnosti z oceno tveganja Nafta Petrochem, d. o. o. 

(priloga 5) ter na podlagi tabele s 6. strani Ocene tveganja je razvidno, da ima Nafta 

Petrochem, d. o. o. določene predstavnike delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Predstavniki delavcev so lahko voljeni tako iz vrst sindikata družbe kot iz članov sveta 

delavcev. Posledično je lahko izvoljen tudi nekdo, ki ni član nobene od navedenih skupin. 

Trenutno je stanje tako, da je predstavnik delavcev za področje varnosti in zdravja pri delu 

obenem tudi član sindikata. Poleg njega sta tu še dva predstavnika, ki sta obenem tudi člana 

sveta delavcev. Delavski predstavniki so bili izvoljeni iz sindikalnih vrst in članov sveta 

delavcev, kar je naključje. 

Iz postavke, da so člani sveta delavcev voljeni predstavniki vseh zaposlenih lahko izhajamo, 

na podlagi parafirane navedbe v oceni tveganja opravljata vlogo, naloge, obveznosti ter 

zadolžitve vloge voljenega delavskega predstavnika na področju varnosti in zdravja pri delu v 
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Nafta Petrochem, d. o. o. za izvoljene delavske predstavnike na področju varnosti in zdravja 

pri delu, ki so obenem tudi člani sindikati zgolj, teoretično ne bi mogli trditi, da so obenem 

tudi predstavniki vseh zaposlenih, saj ni nujno, da so vsi zaposleni v neki gospodarski družbi 

tudi člani sindikata. V našem primeru lahko trdimo, da so tudi ti izvoljeni delavski 

predstavniki na področju varnosti in zdravja pri delu predstavniki vseh zaposlenih, saj so bili 

na to funkcijo izvoljeni v posebnem postopku izvolitve neodvisno od tega, da so člani 

sindikata.   

V gospodarski družbi Nafta Petrochem, d. o. o. je torej vloga in položaj voljenega delavskega 

predstavnika za varnost in zdravje pri delu določena in jasno opredeljena na podlagi v tem 

poglavju navedenih, predstavljenih in sprejetih avtonomnih aktih in pravilnikih. Delavska 

participacija na področju voljenega delavskega predstavnika za varnost in zdravje pri delu je v 

Nafta Petrochem, d. o. o. vzpostavljena in ne odstopa od veljavnih zakonskih določil po 

ZSDU in ZVZD-1 na tem področju, saj so upoštevana ter se tudi v praksi izvajajo določila 

navedena v 45., 46., 47. in 48. členu ZVDZ-1.  

Glede samega delovanja voljenih delavskih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu v 

Nafta Petrochem, d. o. o. lahko navedemo, da so predstavniki aktivni na s strani delavcev 

zaupanem področju in da je njihovo delovanje razvidno iz zapisnikov sveta delavcev o 

izvedenem posvetovanju z vodstvom družbe. Trenutno voljeni delavski predstavniki za 

varnost in zdravje pri delu gospodarske družbe Nafta Petrochem, d. o. o., največ pozornosti 

namenjajo vpeljavi določila 6. in 32. člena ZVZD-1, ki določa, da mora delodajalec načrtovati 

in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Po sprejetem načrtu delovanja se sedaj 

skupaj s predstavniki in vodstvom gospodarske družbe pripravlja pravilnik, ki bo urejal 

promocijo zdravja na delovnem mestu v Nafta Petrochem, d. o. o. Poleg tega se usklajujejo 

predlogi, kako se bo promocija zdravja tudi izvajala.  

5.2 Sklepna ugotovitev glede urejenosti vloge in položaja voljenih delavskih 

predstavnikov pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v gospodarski družbi 

Nafta Petrochem, d. o. o. 

Sklepna ugotovitev poglavja je, da ima gospodarska družba Nafta Petrochem, d. o. o. veljavno 

podjetniško Kolektivno pogodbo družbe Nafta Lendava, d. o. o., ki v svojih določilih glede 

področja varstva in zdravja pri delu posebej ne ureja, ampak veleva ravnanje na podlagi 

veljavne zakonodaje na tem področju. Prav tako ne ureja vloge voljenega delavskega 

predstavnika na področju varnosti in zdravja pri delu. Poleg tega ima Nafta Petrochem, d. o. 

o. sprejet in veljaven Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu Nafta Petrochem, d. o. o. ter 

Varnostno poročilo za Nafta Petrochem, d. o. o., ki pa ne urejata vloge voljenega delavskega 

predstavnika na področju varnosti in ne opredeljujeta njegovo urejenost, vlogo in položaj v 

Nafta Petrochem, d. o. o. 
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Urejenost, vlogo in položaj voljenega delavskega predstavnika za varnost in zdravje pri delu v 

Nafta Petrochem, d. o. o., določa in opredeljuje Izjava o varnosti z oceno tveganja Nafta 

Petrochem, d. o. o. in je dokument, ki je izdan in sprejet na osnovi strokovne podlage,  

imenovane Ocena tveganja.  

Poudariti moramo, da noben od navedenih veljavnih avtonomnih aktov gospodarske družbe 

Nafta Petrochem, d. o. o. ne določa ter obvezuje vlogo in delovanje voljenih delavskih 

predstavnikov za varnost in zdravje pri delu obsežneje, kot to določa veljavna zakonodaja. 
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6 RAZPRAVA 

Ker je raziskava v magistrski nalogi zasnovana kot pravna raziskava s pregledom in analizo 

mednarodnih in domačih pravnih norm na področju vloge in delovanja voljenih delavskih 

predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu, jo moramo kot tako tudi obravnavati. 

Ugotovitve vezane na izvajanje vloge, nalog in obveznosti izhajajočih iz sprejetih ter 

veljavnih pravnih norm ter avtonomnih aktov na področju delovanja voljenih delavskih 

predstavnikov za varnost in zdravje pri delu smo podali na podlagi študije te urejenosti v 

gospodarski družbi Nafta Petrochem, d. o. o.   

6.1 Povzetek ključnih ugotovitev 

V zaključnem delu magistrske naloge ugotavljamo, da je področje delovanja voljenih 

delavskih predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu tako na mednarodni kot na 

nacionalni pravni ravni ustrezno opredeljeno oziroma pravno urejeno. Da je pa vpeljava in 

samo delovanje voljenih delavskih predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu v 

praksi, predvsem pri nas še relativno nov in s tega stališča še neraziskan pojem oziroma 

področje. V EU se to področje razvija dlje časa, zato je bolje urejeno in opaziti je že prve 

pozitivne rezultate.  

Na podlagi pregleda in preučevanja mednarodnih pravnih virov in nacionalnih pravnih virov 

opažamo, da imajo voljeni delavski predstavniki za varnost in zdravje pri delu časovno 

gledano že dalj časa pravno urejeno izhodišče, vlogo in delovanje. Delavski predstavniki 

imajo kot izhodišče za svoje delovanje Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, 

Konvencijo MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju ter 

Evropsko socialno listino, v kateri lahko peto alinejo prvega dela ESL razumemo tudi kot 

podlago za imenovanje oziroma izvolitev delavskih predstavnikov. V naši nacionalni 

zakonodaji zadeve na tem področju ureja spremenjen temeljni zakon ZVZD-1, ki je bil sprejet 

junija 2011. Slednji ureja področje varnosti in zdravja pri delu in sodelovanje z delavci 

oziroma z njihovimi predstavniki – delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu. 

Na področju proučevanja avtonomnih virov, ki urejajo vlogo in položaj voljenih delavskih 

predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu, smo preučili, kako je to urejeno v 

gospodarski  družbi Nafta Petrochem, d. o. o. Ugotovili smo, da ima Nafta Petrochem, d. o. o. 

kljub veljavni podjetniški Kolektivni pogodbi družbe Nafta Lendava, d. o. o. in sprejetih 

pravilnikih, kot je na primer Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu Nafta Petrochem, d. o. o., 

Varnostno poročilo za Nafta Petrochem, d. o. o. z vsemi svojimi dokumenti urejenost, vlogo 

in položaj voljenega delavskega predstavnika za varnost in zdravje pri delu v Nafta 

Petrochem, d. o. o. konkretno določeno in opredeljeno le v Izjavi o varnosti z oceno tveganja 

Nafta Petrochem, d. o. o. 
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V zaključku naloge predlagamo, da se pri nas na podlagi obstoječe pravne ureditve, kot 

osnovnega temelja, vloga voljenih delavskih predstavnikov pri zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri delu bolj poudari in izpostavi preko izvedenih ozaveščanj delavcev in predstavitvi 

širšemu krogu ljudi. Da se taka predstavitev vloge voljenih delavskih predstavnikov pri 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu mora začeti v vsaki delovni organizaciji in preiti s 

pomočjo strokovnjakov na področju varnosti in zdravja pri delu preko izvedenih analiz vloge 

na celotno nacionalno raven. Tako bo dosežen osnovni cilj vloge in delovanja voljenih 

delavskih predstavnikov pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, ki je v prvi vrsti v 

ohranitvi zdravja in življenja vseh zaposlenih ter izboljšanja njihovega počutja in 

življenjskega standarda.   

6.2 Odgovori na raziskovalno vprašanje 

Na zastavljene cilje naloge oziroma na zastavljeno temeljno raziskovalno vprašanje naloge: 

»Kako  lahko voljeni delavski predstavniki pripomorejo k izboljšanju varnosti in zdravja pri 

delu delavcev?«, bomo odgovorili tako kot smo si v nalogi zastavili s pomočjo treh 

raziskovalnih podvprašanj. 

Da bomo lahko dosegli zadani cilj naloge in odgovorili na temeljno raziskovalno vprašanje, 

moramo odgovoriti na prvo raziskovalno podvprašanje:»Kako lahko voljeni delavski 

predstavniki na podlagi pravnih aktov delujejo na področju varnosti in zdravja pri delu?«. Na 

podlagi preučenih pravnih aktov tako mednarodnih kot nacionalnih ter na podlagi  

navedenega pregleda pravnih aktov lahko voljeni delavski predstavniki za varnost in zdravje 

pri delu najdejo osnovo za svoje delovanje. Njihovo delovanje ima na podlagi navedenih 

pravnih aktov tako mednarodno kot nacionalno podlago, da s svojim delovanjem zadostijo 

svojemu namenu in temeljnemu cilju doprinosa k povečanju varnosti in zdravja pri delu. 

Podlago za svoje delovanje lahko voljeni delavski predstavniki najdejo v Splošni deklaraciji o 

človekovih pravicah, v Evropski socialni listini in Evropski okvirni direktivi o varnosti in 

zdravju pri delu (Direktiva Sveta 89/391/EGS) ter Konvenciji MOD št. 155 o varstvu pri delu, 

zdravstvenem varstvu in delovnem okolju na mednarodni ravni. Na nacionalni ravni njihovo 

delovanje opredeljuje predvsem ZVZD-1 ter ZSDU. Usmeritev za njihovo delovanje podaja 

tudi Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD). Zgoraj 

navedeni dokumenti točno določajo njihovo delovanje in opredeljujejo njihovo vlogo, kot 

enega od ključnih elementov sistema varnosti in zdravja pri delu tako na EU kot na nacionalni 

ravni. Delavski predstavniki za varnost in zdravje pri delu na podlagi navedenih pravnih virov 

in usmeritev delujejo predvsem kot vez med delavci in delodajalci na področju varnosti in 

zdravja pri delu. Njihovo delovanje je najbolj pomembno pri sami izvedbi konkretnih 

izboljšav na področju stanja varstva in zdravja pri delu, saj predstavniki delavcev, ki ponavadi 

prihajajo neposredno iz njihovih vrst, stanje dobro poznajo za razliko od delodajalca, ki 

navadno ne pozna celotnega stanja s tega področja. Predvsem se je sedaj preko uvajanja 

programa promocije zdravja na delovnem mestu, ki ima zakonsko podlago v 6. in 32. členu 
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ZVZD-1, pokazalo novo področje, kjer lahko voljeni delavski predstavniki za varnost in 

zdravje pri delu zelo uspešno delujejo in imajo vidno vlogo, ki prispeva k uspešnemu 

izvajanju programa promocije zdravja na delovnem mestu. 

Pri odgovoru na drugo raziskovalno podvprašanje: »Kako veljavna pravna ureditev 

opredeljuje pojem in pravice voljenih delavskih predstavnikov?« moramo poudariti, da pojem 

in pravice voljenih delavskih predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu pri nas 

opredeljuje predvsem ZVZD-1 in ZSDU, ki določata pravice in dolžnosti ter položaj 

delavskega predstavnika. Obenem določata, kako se opredeli in izvoli delavski predstavnik 

glede na obliko in velikost posamezne organizacije, vendar mora voljeni delavski predstavnik 

za področje varnosti in zdravja pri delu pri opravljanju svojega dela upoštevati vse veljavne 

pravne akte in postavljene moralne norme. Tako mora na primer voljeni delavski predstavnik 

za področje varnosti in zdravja pri delu pri svojem delu upoštevati tudi zakonska določila 

glede varovanja osebnih podatkov, ko razpolaga s takimi podatki pri svojem delovanju. Poleg 

tega mora skrbeti za ohranitev dostojanstva pri delu in varovanja interesov delavcev v 

delovnem razmerju, ki je določeno v 2. odstavku 1. člena ZDR. Ugotavljamo, da veljavna 

pravna ureditev opredeljuje vlogo delovanja voljenih delavskih predstavnikov na področju 

varnosti in zdravja pri delu. Obenem delavskemu predstavniku določa pravice za njegovo 

delovanje in zahteva, da deluje v okviru splošnih zakonskih določil in visokih moralnih norm.  

Na tretje raziskovalno podvprašanje: »Ali novi ZVZD-1 sledi ustavnemu načelu in 

mednarodnim pravnim usmeritvam po aktivnem vključevanju voljenim delavskih 

predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu?« lahko odgovorimo, da novi Zakon o 

varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) sledi ustavnemu načelu in mednarodnim pravnim 

smernicam. V 45., 46., 47. in 48. členu ZVZD-1 konkretizira pravice po sodelovanju 

izvoljenih delavskih predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu. V 2. odstavku  

45. člena vpeljuje pojem delavskega zaupnika na področju varstva in zdravja pri delu ter mu 

neposredno daje pravico do sodelovanja pri obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo 

zagotavljanje varnega in zdravju neškodljivega dela. Prav tako ZVZD-1 v 3. odstavku 45. 

člena natančno določa, da se za izvolitev delavskega zaupnika uporabljajo predpisi, ki urejajo 

sodelovanje delavcev pri upravljanju, torej se delavski zaupnik izvoli na podlagi ZSDU. V 46. 

členu določa obveznost posvetovanja med vsemi, ki jih področje varnosti in zdravja pri delu 

zajema in nedvoumno dodeljuje to vlogo delavskemu predstavniku. V 47. členu ZVZD-1 

jasno določa, da mora delodajalec voljenemu delavskemu predstavniku omogočiti njegovo 

delovanje in zagotoviti enake pravice kot članom sveta delavcev. V 48. členu pa so 

opredeljene pravice ter obveznosti delavskega predstavnika za področje varnosti in zdravja pri 

delu. Ker govorimo o izvoljenem delavskem predstavniku, lahko sklepamo, da ZVZD-1 na 

podlagi svojih določil sledi ustavnemu načelu in mednarodnim pravnim smernicam ter določa 

vlogo voljenega delavskega predstavnika na področju varnosti in zdravja pri delu.    
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Če se vrnemo na temeljno raziskovalno vprašanje naloge: »Kako lahko voljeni delavski 

predstavniki pripomorejo k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu delavcev?« lahko na 

podlagi opravljenega pregleda mednarodne in nacionalne zakonodaje ter podanih odgovorov 

na raziskovalna podvprašanja zaključimo, da imajo voljeni delavski predstavniki na področju 

varnosti in zdravja pri delu temelj za delovanje tako v mednarodni kot v nacionalni 

zakonodaji. Menimo, da so s tem pogoji za njihovo vlogo in  delovanje izpolnjeni, uspešno 

delovanje v posamezni organizaciji pa je odvisen tudi od pripravljenosti do sodelovanja med 

vsemi vpletenimi stranmi. Pri tem ima pomembno vlogo zavezanost vodstva v določeni 

organizaciji, da tako delovanje spodbuja in pri njem aktivno sodeluje. Na podlagi tega imajo 

voljeni delavski predstavniki na področju varnosti in zdravja pri delu v organizaciji 

omogočeno ključno delovanje, da lahko občutno prispevajo k izboljšanju varnosti in zdravja 

pri delu.    

Glede na izvedene študije in poročilo projekta EPSARE »Vpliv predstavnikov za varnost pri 

delu na zdravje pri delu« (ETUI 2013), ki je bil izveden na EU ravni, lahko sklepamo, da se 

delovanje voljenih delavskih predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu izkazuje 

kot pozitivno in uspešno, predvsem na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Ne 

smemo pa zanemariti ugotovljenega dejstva, da je delovanje voljenih delavskih predstavnikov 

na področju varnosti in zdravja pri delu uspešno, če pri tem sodelujejo in so aktivno vključene 

vse strani v organizaciji ter je dosežena visoka stopnja motivacije za sodelovanje (EU-OSHA 

2012a). Žal je praksa pokazala, da je za dosego takega cilja potrebno vložiti ogromno dela in 

da morajo voljeni delavski predstavniki za varnost in zdravje pri delu v osnovi najprej opraviti 

svoje osnovne delovne naloge in obveznosti ter se šele nato posvetiti delovanju na področju 

varnosti in zdravja pri delu. Tak način delovanja voljenih delavskih predstavnikov je prisoten 

tudi v Nafta Petrochem, d. o. o., ki ima to področje sicer zakonsko ustrezno in zadovoljivo 

urejeno. Vendar je na podlagi pregleda predložene dokumentacije razvidno, da ga urejuje v 

relativno novo sprejetih dokumentih ter da se vloga voljenih delavskih predstavnikov za 

varnost in zdravje pri delu prekriva z izvoljeno funkcijo predsednika sindikata in sveta 

delavcev ter člana sveta delavcev, saj v tej vlogi nastopajo enaki delavci.  

Prav tako je glede delovanja voljenih delavskih predstavnikov na področju varnosti in zdravja 

pri delu zanimiva ugotovitev organizacije The European Trade Union Confederation, ki po 

povzemanju generalne sekretarke konfederacije ETUC Ségol, ugotavlja, da morajo voljeni 

predstavniki za varnost in zdravje pri delu nemalokrat za izpolnitev svojih obveznosti in 

zadanih nalog ter ciljev na področju svojega delovanja opravljati nadure (EU-OSHA 2013e).    

6.3 Omejitev raziskovanja in možnosti za nadaljnjo raziskovanje 

Omejitev na področju našega raziskovanja vloge voljenih delavskih predstavnikov na 

področju varnosti in zdravja pri delu je v tem, da dejansko ni na voljo javno dostopnih 

raziskav s tega področja, ravno tako ni na voljo raziskav, ki bi analizirale področje delovanja 
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delavskih predstavnikov na področju varstva in zdravja pri delu ter na znanstveni način 

obravnavale prispevek njihovega delovanja in izboljšanja področja varstva ter zdravja pri 

delu. Obstajajo sicer statistični podatki o številu nezgod v določenem časovnem obdobju, 

izostankov iz delovnega procesa iz razloga delovne nezgode in bolniških staležev ter njihov 

finančni vpliv na gospodarsko uspešnost. Drugi del raziskav in analiz s tega področja se pa 

nanašajo in opisujejo stanja, ki so vezana na nek že nastal problem, delovno nezgodo, izredni 

dogodek. Ta del se retroaktivno na podlagi zakonskih ureditev sklicujejo na to, kako bi 

moralo biti to področje urejeno, da do tega dogodka ne bi prišlo. Sklicuje se na obravnavo 

predhodnih dogodkov, ki so bili predstavljeni na strokovnih seminarjih iz varstva pri delu.  

Nalogo na področju raziskovanja avtonomnih virov omejuje tudi dejstvo, da smo urejenost, 

vlogo in položaj voljenih delavskih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu preučevali le 

na primeru gospodarske družbe Nafta Petrochem, d. o. o., kjer sem sam tudi zaposlen. 

Možnosti za nadaljnjo raziskovanje so predvsem v tem, da se v sedanjem času pojavlja 

čedalje bolj aktiven pristop k izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu v gospodarskih 

družbah, ter da so pri tem vključeni tako strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu 

kot delodajalci in delavci ter njihovi voljeni predstavniki za področje varnosti in zdravja pri 

delu. Ravno ti predstavniki delavcev so sedaj preko svoje aktivne vključenosti k izvajanju 

aktivnosti programa promocije zdravja pri delu postali vidna ter končno zaznana vez med 

delodajalcem in delavci, kar je v bistvu tudi njihov primarni namen in naloga. Program se vse 

pogosteje izvaja, organizirajo se srečanja in delavnice, katerih se udeležujejo vse omenjene 

strani. Program določa tudi vpeljavo neposrednih poročil o izvajanju programa promocije 

zdravja na delovnem mestu v gospodarskih družbah. Posledično nastajajo pisni zapisi, preko 

katerih bo mogoče izvesti raziskave na temo vloge in položaja voljenega delavskega 

predstavnika za varnost in zdravje pri delu.  

6.4 Prispevek magistrske naloge k znanosti 

Prispevek magistrske naloge k znanosti predstavljajo opredeljene teoretične ugotovitve glede 

vloge delavskih predstavnikov na področju varstva in zdravja pri delu.  

V nalogi smo zbrali in pregledali mednarodne in nacionalne pravne vire s preučevanega 

področja, vključno s pregledom avtonomnih virov. Pri preučevanju navedenih določil smo 

zaznali, da je področje vloge in delovanja voljenih delavskih predstavnikov za varnost in 

zdravje pri delu dobro urejeno. S sprejetjem novega ZVZD-1 je to področje pri nas določeno 

in jasno uzakonjeno.  

Omenili smo, da pri nas ni raziskav, ki bi dokazovale, da se lahko na podlagi določil iz 

pravnih aktov na tem področju delavci preko svojih delavskih predstavnikov aktivno vključijo 

in prispevajo za izboljšanje področja varstva in zdravja pri delu. Prav tako ni poročil, ki bi 
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navajala, da je vključevanje voljenih delavskih predstavnikov na področju varstva in zdravja 

pri delu v organizacijah, kjer imajo tak sistem vpeljan in dobro organiziran, to imelo vpliv na 

zmanjšanje števila delovnih nezgod, izostankov iz dela in podobno. Lahko navedemo, da na 

podlagi študije primera urejenosti vloge in delovanja voljenih delavskih predstavnikov za 

varnost in zdravje pri delu v Nafta Petrochem, d. o. o., obstajajo tudi pri nas gospodarske 

družbe, ki imajo to področje urejeno. Menimo, da bi se dalo v gospodarskih družbah to 

področje bolje urediti oziroma izboljšati ter da naše magistrsko delo daje smernice za razvoj 

tega področja.   
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odgovornosti delavcev za izvajanje ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 

Izjave o varnosti z oceno tveganja Nafta Petrochem d.o.o., iz katerega so 
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razpravljalo o oceni tveganja Izjave o varnosti z oceno tveganja Nafta Petrochem 
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