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 III 

POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava problematiko varnosti in zdravja pri delu ter analizira 

stanje v izbranem podjetju na področju zagotavljanja varnosti pri delu in zadovoljstva 

zaposlenih z varnostjo na delovnem mestu. V teoretičnem delu je na podlagi raznih virov in 

literature opredeljena zgodovina varnosti pri delu, ekonomski in sociološki vidik 

zagotavljanja varnosti pri delu kakor tudi zakonska ureditev tega področja v Sloveniji. V 

praktičnem delu naloge so predstavljene ugotovitve analize stanja glede zagotavljanja varnosti 

in zdravja zaposlenih v izbranem podjetju s področja tekstilne industrije.Na teh podlagah so 

oblikovana konkretna priporočila za sprejem ukrepov za izboljšanje trenutnega stanja v 

izbranem podjetju. 

Ključne besede: varnost in zdravje, delovno okolje, delovno mesto, promocija zdravja, 

poškodbe pri delu.  

SUMMARY 

This final projectwork is about different areas where safety and health at work are concerned 

about and analyzes the situation in the selected company about safety ensurement at work and 

employee satisfaction at the workplace. The theoretical part, on the basis of various sources 

and literature, defines the history of occupational safety, the economicand sociological aspect 

of ensuring safety at work, as well as the law regulation of occupational safety and health at 

work in Slovenia. In the practical part of the project work, are presented the findings of the 

analysis of the situation regarding the safety and health of employees in the selected company 

from the field of textile industry. On these bases, concrete recommendations have been 

developed for the adoption of actions for improving current situation in the selected company. 

Key words: safety and health, working environment, job, health promotion, injuries at work. 

UDK: 331.4(043.2) 
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1 UVOD 

Varstvo pri delu ima za seboj dolgo obdobje, katerega začetki segajo daleč nazaj, v čas 

starodavnega Egipta. Egipčani so namreč poznali tveganje za zdravje z vdihavanjem dima, ki 

je nastajal pri taljenju zlata in srebra. Resnejše posvečanje varnosti pri delu pa se je začelo 

pojavljati šele ob razmahu industrijske revolucije. Prizadevanja za varnejše pogoje dela v 

tistem času so bila predvsem rezultat želje po povečanju produktivnosti delovne sile (Korun 

1986, 5). 

Danes je zdravje ena izmed pomembnejših družbenih vrednot, ki na delovnem mestu, kjer 

preživimo večino svojega časa, ne bi smela biti zanemarjena. Zato ima velik pomen 

delodajalčevo upoštevanje Zakona o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju ZVZD-1, Ur. 

l. RS, št. 43/2011), ki poleg osnovnega zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja v 

6. členu zahteva tudi izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. To pomeni nekoliko 

več, kot le spoštovanje zakonskih zahtev, saj delodajalci svojim zaposlenim aktivno pomagajo 

pri izboljševanju njihovega počutja ter zdravja. Poleg 6. člena ZVZD je treba omeniti tudi 

njegov 5. člen, ki predpisuje, da mora delodajalec izvajati ukrepe, ki so potrebni za 

zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev ter drugih udeležencev delovnega procesa, te 

ukrepe pa izvaja v skladu s temeljni načeli, ki so zapisani v 9. členu. Prav tako ima velik 

pomen 17. člen ZVZD-1, ki zahteva pisno oceno tveganj, katerim so delavci morebitno 

izpostavljeni, ter izdelavo in sprejem izjave o varnosti. Izvajanje zakonodaje nadzoruje 

inšpekcija dela, ki ji je po 41. členu delodajalec primoran prijaviti vsako nezgodo pri delu, 

zaradi katere je delavec nezmožen opravljati delo za več kot tri delovne dni.  

Na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pa ne vpliva le gospodarski interes, ampak svoj 

delež tu zavzemata tudi moralna in etična ter seveda tudi pravna odgovornost, povezana s 

poškodbami in zdravstvenimi težavami zaposlenih (Bilban 1999, 531). V 10. poglavju ZVZD-

1 so tako določene globe, s katerimi se kaznujejo kršitve zakona tako s strani delodajalca kot 

tudi s strani  delavca.  

V zadnjih letih se je število ugotovljenih kršitev na področju varnosti in zdravja pri delu 

povečalo, zato nas bo v nalogi zanimalo upoštevanje ter spoštovanje ZVZD-1 v praksi. S tega 

vidika bomo analizirali izbrano podjetje v dejavnosti tekstilno-oblačilne industrije, ki se 

srečuje z različnimi nevarnostmi, ter jim glede na trenutne razmere podali priporočila, ki bi 

lahko izboljšala varnost ter zdravje v podjetju.  
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1.1 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen naloge je preučiti zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu, analizirati 

stanje v izbranem proizvodnem podjetju ter podati ugotovitve in priporočila za prakso. 

Da bi dosegli namen naloge, smo v teoretičnem delu preučili različne vire na področju 

varnosti in zdravja pri delu, analizirali zakonsko ureditev varnosti in zdravja pri delu ter le to 

tudi predstavili. V praktičnem delu pa smo raziskali, kako se v izbranem proizvodnem 

podjetju izvaja zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu. Posebej nas je zanimalo, 

ali se delavci v svojem delovnem okolju počutijo varne ter ali so bili deležni izobrazbe in 

usposabljanja na področju varnosti pri delu.  

V teoretičnem delu diplomskega dela pričenjamo z zgodovinskim opisom nastanka in razvoja 

varstva pri delu. Nadaljujemo s predstavitvijo pomena varnosti in zdravja v delovnem okolju 

ter to področje povežemo z njegovo urejenostjo v slovenski zakonodaji. Vključili smo tudi 

nekaj najpomembnejših ugotovitev o promociji zdravja na delovnem mestu.  

Delodajalec, ki v svojem podjetju nudi dobro in varno delovno okolje, si ne zagotovi le 

pozitivnejšega javnega ugleda, ampak tudi lažje pridobi zveste delavce, ki so, kot posledica 

zadovoljstva pri delu, produktivnejši. V praktičnem delu smo se zato osredotočili na skrb 

delodajalca za varnost zaposlenih, s katero preprečuje oziroma zmanjšuje možnosti, ki lahko 

vodijo do nezgod ali raznih poškodb v proučevanem proizvodnem podjetju. Z intervjuji in z 

metodo opazovanja smo preverili stanje na izbranem področju ter na podlagi ugotovitev 

oblikovali nekaj priporočil.  

1.2 Metode za doseganje ciljev 

Pri raziskovanju in pisanju diplomske naloge smo uporabili različne metode. Preučili smo 

literaturo ter zakonodajo in uporabili metodo analize ter primerjalno metodo. Uporabili smo 

tudi metodo opisovanja (deskripcijo) in metodo povzemanja domačih in tujih virov 

(kompilacija), s katerima smo si pomagali pri pisanju teoretičnega dela naloge. Omenjene 

metode pa smo dopolnjevali še z metodo sklepanja o dejstvih na osnovi splošnih spoznanj 

(dedukcija). 

V praktičnem delu smo uporabili metodologijo spraševanja (intervju) udeležencev v podjetju, 

metodo interpretacije (razlaganje) in opisovanja (deskripcije) podatkov, ki smo jih pridobili 

pri intervjuju. Uporabili smo tudi metodo komparacije (primerjave) ter metodo sinteza v nove 

ugotovitve.  
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1.3 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri pisanju zaključne naloge bi nas lahko omejevala le neresničnost ali izkrivljanje dejanskega 

stanja varstva pri delu v podjetju, v katerem smo zbirali podatke za empirični del naloge.  
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2 ZGODOVINA VARSTVA PRI DELU V SLOVENIJI 

Varstvo pri delu se prične pojavljati že v starem Egiptu. Njihove poslikave na zidovih 

prikazujejo delavce, ki so bili bičani med samo gradnjo piramid in templjev. Prav tako so se 

zavedali posledic ter tveganja, ki je nastalo z vdihavanjem dima ob taljenju zlata in srebra. 

Torej so težave na področju varnosti pri delu začeli opažati že pred mnogimi leti, kjer je 

pomembno vlogo imel znani Hipokrat, ki je raziskoval razne težave na zdravstvenem 

področju delavcev in tako opisal primer zastrupitve s svincem. Uspelo mu je ugotoviti 

povezavo med delavčevimi dihalnimi težavami in izpostavljenostjo nevarnim snovem med 

delom. S to ugotovitvijo je potrdil obstoj poklicne bolezni (Koselj idr. 2002, 9). Skozi stoletja 

so se spoznanja o poklicnih boleznih širila in nadgrajevala. Leta 1700 je italijanski zdravnik 

Bernardo Ramazzini objavil knjigo z imenom ''De Morbis Artificurn Diatriba'' (Bolezni 

delavcev). Ta je vsebovala natančne opise poklicnih bolezni večine delavcev njegovega časa, 

a so njegove ideje o možnih ukrepih bile več stoletij prezrte (Abrams 1994). 

Na samem ozemlju Slovenije se varstvo zdravja prvič pojavi v Idriji, in sicer v rudniku živega 

srebra. Mestu je bil zagotovljen ranocelnik, ki je poskrbel za ranjene, obolele rudarje. 

Nekoliko kasneje je upravnika Idrijskega rudnika Adolf Hauptmann in predlagal nastanitev 

zdravnika v Idriji ter skušal na ta način izboljšati delovne razmere v samem rudniku. Od 

takrat dalje so zdravniki in kirurgi v Idriji raziskovali vplive živega srebra na zdravje rudarjev, 

njihove ugotovitve pa so vplivale na ukrepe, s katerimi so skušali v rudniku izboljšati pogoje 

dela rudarjev. Te ugotovitve obenem predstavljajo prve zametke medicine dela v Evropi 

(Hlade 2010, 22). 

Ob nastopu industrijske revolucije so novi stroji, novi načini in postopki dela povečali 

možnost za poškodbe pri delu. Skrb za varnost pri delu se je kmalu pojavila tudi v zakonodaji, 

in sicer v Veliki Britaniji leta 1844, nato pa tudi v drugih evropskih državah. Slovenija je bila 

takrat del Avstro-Ogrske. Leta 1883 je bila na našem ozemlju ustanovljena inšpekcija za delo, 

ki predstavlja prvi poskus nadzora države nad pogoji dela. Podatkov iz tistega obdobja o 

državnih ukrepih je malo, prvi pomembnejši zapis na obravnavanem področju predstavlja 

Poročilo inšpekcije za delo iz leta 1924, v katerem je zaslediti podatke o izboljšavah v 

panogah živilske, kovinske in kemične industrije. Poudarki zagotavljanja varnosti pri delu so 

bili v tistem obdobju predvsem v dolžnostih podjetij, da  priskrbijo delavcem potrebna 

oblačila in varnostne naprave (očala, respiratorje (Hlade 2010, 22-24). Po razpadu Avstro-

Ogrske je bila Slovenija del različnih držav, o zakonodaji na področju varnosti in zdravja pri 

delu ni natančnih podatkov. Nekoliko več je o tem področju znanega v času po drugi svetovni 

vojni.  

Po 2. svetovni vojni so ljudje nepripravljeni in brez izkušenj prehajali v industrijska dela, 

delodajalcu pa še ni bilo popolnoma znano, da je zadolžen za njihovo varnost. Varnostne 

tehnike je tako Avgust Kuhar, varnostni inženir, poučil o prvih osnovah varnosti in zdravja pri 
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delu. Kasneje, leta 1960, je bil na pobudo tehnikov in varnostnih inženirjev ustanovljen Zavod 

za varstvo pri delu. Leta 1965 je bil na ozemlju Republike Slovenije sprejet Temeljni zakon o 

varstvu pri delu kot prvi tovrstni zakon v takratni Socialistični federativni republiki 

Jugoslaviji. Devet let kasneje, leta 1974 pa je bil za celotno Jugoslavijo sprejet zvezni Zakon 

o varstvu pri delu. Ta je veljal v Sloveniji tudi peš o osamosvojitvi in sicer do leta 1999, ko je 

bil sprejet nov in sodoben Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD). Ključna elementa 

sistema varnosti in zdravja pri delu sta postala izjava o varnosti z oceno tveganja ter svet 

delavcev. Leta 2011 je ZVZD nadomestil ZVZD-1, ki je prvotni Zakon o varnosti in zdravja 

pri delu še razširil in uvedel novosti (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 2017a). 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu temelji na dveh mednarodnih dokumentih:na Konvenciji 

Mednarodne organizacije dela št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem 

okolju in na Konvenciji Mednarodne organizacije dela št. 161 o službah medicine dela. Sledi 

jima še en pomemben dokument, in sicer Direktiva Evropske skupnosti 391 (89/391/EGS).  

Konvencija Mednarodne organizacije dela, št. 155, o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu 

in delovnem okolju (Uradni list SFRJ, MP, št. 7/1987) opredeljuje osnovna načela državne 

politike. Namen te politike je, da delodajalci poskrbijo za varnost in zdravje tako, da bodo 

delovna oprema in delovni procesi, katere nadzorujejo, ter delovna mesta, kolikor se le da, 

varni. Z zmanjšanjem vzrokov nevarnosti v delovnem okolju bi vzporedno sledilo zmanjšanje 

poškodb pri delu, poklicnih bolezni ter vseh ostalih poškodb, ki se lahko pripetijo med delom 

ali so kakor koli povezane z delom. Poleg zaščite delovnega okolja morajo delodajalci 

zagotoviti varovalno obleko oziroma opremo ter izvesti potrebne ukrepe za varno uporabo 

kemičnih in drugih substanc, ki se uporabljajo v delovnem procesu (Brezovar 2000, 13). 

Konvencija Mednarodne organizacije dela, št. 161, o službah medicine dela(Mednarodna 

organizacija dela 1985) govori o pomenu medicine dela ter nalaga odgovornosti delodajalcu 

za varnost in zdravje delavcev, ki jih zaposluje. Prav tako opredeljuje glavne naloge službe 

medicine dela, ki se nanašajo na zagotavljanje varnega in zdravega dela glede na velikost 

tveganj pri posameznem delodajalcu (Brezovar 2000, 13). 

Direktiva 391 (89/391/EGS, Ur. l. EU, št. L 183/1) državam odreja uvedbo ukrepov, ki bi 

spodbudili izboljšanje varnosti in zdravja delavcev pri delu. Ta direktiva je v državah članicah 

Evropske skupnosti podlaga  sistemom varnosti in zdravja pri delu. Vsebuje splošna načela za 

varovanje varnosti in zdravja, varovanje pred poklicnimi nevarnostmi, opravljanje tveganj in 

drugih dejavnikov za nezgode, za usposabljanje delavcev in njihovih predstavnikov itd. 

Direktiva pravi, da je za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu popolnoma odgovoren 

delodajalec, ki je tako dolžan delavcem zagotoviti opozarjanje in usposabljanje, preprečevanje 

nevarnosti pri delu ter varnost in zdravje v zvezi z delom. Pri tem ga vodi več načel, kot je 

npr. ''razvijanje dosledne in celovite politike varovanja, ki vključuje tehnologijo, organizacijo 

dela, delovne pogoje, socialne odnose in druge dejavnike delovnega okolja'' (Brezovar 2000, 

14-15). 
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3 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ZAKONODAJI 

Da bi spodbudili varnost in zdravje pri delu, so potrebne strategije, ki nas lahko pripeljejo do 

cilja: kakovostnejše varnosti ter dobrega počutja pri delu. To za Evropsko unijo (v 

nadaljevanju EU) predstavlja kar velik izziv, saj se z enotnim trgom, mednarodno trgovino, 

globalizacijo ipd. povečuje potreba po zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu čezmejno. Za to 

ima EU tri organe, in sicer Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu s sedežem v 

Bilbau, Svetovalni odbor za varnost in zdravje v Luksemburgu ter Evropsko fundacijo za 

izboljšanje življenjskih in delovnih razmer s sedežem v Dublinu. Da bi izboljšali zaščito več 

milijonov delavcev v EU, je Evropska komisija določila strategije za doseganje večje varnosti 

in zdravja pri delu med letoma 2014-2020. Opredelili so strateške cilje in izzive za zdravje in 

varnost pri delu in predstavili ključne ukrepe ter identificirali instrumente za dosego le teh. Ta 

okvir je bil postavljen z namenom, da bi zagotovili EU nadaljnjo vodilno vlogo pri 

spodbujanju visokih standardov za delovne pogoje tako kot v Evropi kot na mednarodni ravni, 

in sicer v skladu z Evropsko strategijo 2020 (European Commission b. l.). 

Temeljni izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu s EU so trije: učinkovitejšo izvajanje 

predpisov v državah članicah na področju varnosti in zdravja pri delu, učinkovitejše 

preprečevanje bolezni povezanih z delom, prilagoditev delovnih mest glede na demografske 

trende. Prvi izmed treh izzivov izpostavlja izboljšanje izvajanja predpisov v državah članicah 

predvsem tako, da se poveča zmogljivost mikro in malih podjetij za uvedbo učinkovitih in 

uspešnih ukrepov, ki bi služili preprečevanju tveganja. Za dosego tega bi bilo treba zagotoviti 

učinkovito varovanje zdravja in varnosti delavcev na vseh delovnih mestih, ne glede na 

njihovo velikost. Drugi izziv stremi k izboljšanju preprečevanja z delom povezanih bolezni, in 

sicer tako, da se izvede obravnava obstoječih, novih in nastajajočih tveganj. V to področje je 

bilo vloženega veliko napora, vpeljane so bile številne nove tehnologije in inovacije, ki so 

pripomogle k boljšemu počutju na delu in hkrati boljšim delovnim pogojem, a vsa ta nova 

tehnologija ter inovacije s seboj pripeljejo tudi negativne posledice, saj zahtevajo nove 

metode dela ter razna testiranja, dokler niso opredeljene kot delavcem in potrošnikom varne. 

Tretji izziv obravnava demografske spremembe, torej prilagoditev delovnih mest in 

organizacije dela ter razne investicije na delovnem mestu namenjene starejšim delavcem. Za 

trajnostno delovno življenje in zdravo staranje je namreč nujno dobro zdravje in varnost 

delavcev, kar zahteva varno in zdravo okolje skozi celotno delovno dobo delavca (EU – 

OSHA 2017). 

 

  



8 

 

Ključni strateški cilji po Strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 

2014–2020 so sledeči: 

- Dodatno urediti nacionalne strategije. 

- Olajšati skladnost z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, zlasti za mikro in mala 

podjetja. 

- Zagotoviti boljše izvrševanje zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu v državah članicah 

- Poenostaviti obstoječo zakonodajo. 

- Obravnavati staranje delavcev in nastajajoča nova tveganja ter preprečevanje z delom 

povezanih in poklicnih bolezni. 

- Izboljšati zbiranje statističnih podatkov in razviti zbirko informacij. 

- Bolje uskladiti prizadevanja EU in mednarodna prizadevanja za obravnavo varnosti in 

zdravja pri delu in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami. 

Zakonodaja se je na področju varnosti in zdravja pri delu izkazala za koristno in je za celotno 

EU ključnega pomena, da se dosega visoka raven varovanja delavcev, katerim so zagotovljeni 

enaki pogoji varnosti ne glede na velikost, lokacijo ali sektor dejavnosti podjetja. Za 

zagotovitev ustrezne skladnosti komisija nadaljuje s spremljanjem izvajanja zakonodaje o 

varnosti in zdravju pri delu v državah članicah (EU-OSHA 2017).  

3.1 Ustava Republike Slovenije 

Temelji socialno-pravnega položaja posameznika v Sloveniji so določeni določen v Ustavi 

Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/91). Ta v 2. poglavju ureja človekove pravice in 

temeljne svoboščine, a pri tem eksplicitno ne določa pravic do pogojev za delo, ki bi 

posamezniku zagotavljale varnost pri delu. Skrb na tem področju pa je razvidna iz celotnega 

3. poglavja Ustave RS, ki se nanaša na gospodarska in socialna razmerja. V 66. členu Ustave 

RS je zapisano, da  država ustvarja možnosti za zaposlovanje in delo ter hkrati zagotavlja 

njuno zakonsko varstvo. Poleg tega je delavcu z 72. členom zagotovljeno zdravo življenjsko 

okolje. Vendar pa Ustava ne določa niti namena posamezne pravice niti mej 

zakonodajalčevega odločanja, to je natančneje določeno v zakonodaji, predvsem v Zakonu o 

varnosti in zdravju pri delu(ZVZD-1). Poleg ZVZD-1 pa so za to področje pomembni še 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list št. 21/13), predvsem v delu, v katerem ureja 

pogoje dela delavcev (odmor med delom, počitki, nočno delo, delovni čas, posebno varstvo 

nekaterih kategorij delavcev). Omeniti moramo še Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list št. 72/06), ki ureja organizacijske vidike 

zagotavljanja zdravja v okviru javne zdravstvene mreže) ter Zakon o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list št. 96/12) zaradi urejanja invalidskega 

zavarovanja, ter Zakon o inšpekciji dela (ZID-1, Uradni list št. 19/14). V nadaljevanju bomo 

podrobneje obravnavali le ZVZD-1.  
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3.2 Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

ZVZD-1 je eden izmed temeljnih zakonov, ki ureja odnose med delodajalcem in delavcem. 

Izpolnjevanje njegovih določil zagotavlja vzpostavitev zdravega in urejenega delovnega 

okolja ter delovnih razmer, ki posledično omogočajo varnejše izvajanje dela s čim manjšo 

pojavo raznih poškodb in zdravstvenih težav delavcev. Osnova tega zakona sodoločanje 

pravic in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom in ukrepi za 

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu z namenom varovanja življenja, zdravja in delovne 

zmožnosti delavca, preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z 

delom (1. in 4. člen ZVZD-1). Ravno zato večji del vsebine Zakona zajema obveznosti 

oziroma pravila ravnanja za delodajalca. Zakon k ustreznemu ravnanju obvezuje vse 

delodajalce, ne glede na velikost družbe ali organizacije ali na vrsto dejavnosti, s katero se 

ukvarjajo ipd. Kot delodajalca vključuje različne oblike organizacij ali statusov, na primer: 

samostojni podjetnik, državni organ, gospodarska družba, zavod, kmet, civilnopravne osebe 

itd. Delavec pa je oseba, ki delo opravlja na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri 

delodajalcu. V pojem delavca po ZVZD-1 spada tudi oseba, ki za delodajalca opravlja delo na 

kakršni koli drugi pravni podlagi (tudi dijak na praksi in študent z napotnico) ali pa delo 

opravlja zaradi usposabljanja (Brezovar 2000). 

3.2.1 Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu 

Obveznosti in pravice delodajalcev in delavcev obsegajo dejavnosti, ki glede na naravo dela 

delavcu zagotavljajo največjo možno mero zdravstvene in psihofizične varnosti tako, da se 

skuša nevarnosti in škodljivosti pri delu preprečiti oziroma obvladati v skladu z zakonom in 

drugimi predpisi ter ob določanju in upoštevanju varnostnih ukrepov (Resolucija o 

nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu). Nadzor delovnih procesov in delovnih 

mest temelji na pravu, kjer nadzor opravlja država sama na eni strani, na drugi pa delodajalec, 

ki po potrebi prilagodi, dopolni z novimi spoznanji ali spremeni sprejeta pravila z namenom, 

da bi zagotovil njihovo izvajanje. Temeljna načela, ki so določena v Zakonu, pripomorejo k 

ureditvi pravic in obveznosti delodajalcev in delavcev, hkrati pa tudi k določanju ukrepov in 

zagotavljanju učinkovitejše varnosti in zdravja pri delu.  

Na podlagi omenjenih Konvencij in Direktive tudi slovenski ZVZD-1 kot temeljno načelo 

določa, da je delodajalec tisti, ki mora zagotoviti varnost in zdravje pri delu tako, da določa in 

izvaja varnostne ukrepe in ukrepe varovanja zdravja. Poleg raznih ukrepov in dokumentov so 

zahtevane tudi ustrezne delovne razmere. Dolžnost delodajalca se zrcali v pravici delavca, ki 

je zapisana v 7. členu ZVZD-1, in sicer pravici do delovnega okolja, ki mu omogoča izvajanje 

dela na varen in zdravju prijazen način. Sam delovni proces mora biti prilagojen njegovim 

telesnim in duševnim zmožnostim. Vendar vse odgovornosti ne trpi le delodajalec, ampak je 

ta dodeljena tudi delavcu, in sicer v 12. členu, ki pravi da morajo tudi delavci paziti na način 

opravljanja svojega dela in se tako izogniti možnosti ogrožanja svojega življenja in zdravja ter 
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zdravja drugih oseb. Ne glede na obveznosti in odgovornosti, ki pripadajo delavcu, vso 

morebitno finančno breme pokriva samo delodajalec. V 16. členu zasledimo še področje o 

vzgoji in izobraževanju v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, ki naj bosta obvezni sestavni 

del splošnega in poklicnega izobraževanja na šolah vseh vrst in stopenj (ZVZD-1).  

3.2.2 Obveznosti delodajalca 

Na začetku Zakon kot obveznost delodajalca opredeli izdelavo in sprejem dokumenta, ki mu 

pravimo izjava o varnosti (17. člen). S tem dokumentom delodajalec v pisni obliki določi 

možne nevarnosti in zanje sprejme potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 

delu. Poenostavljeno povedano, gre za listino, s katero delodajalec potrdi, da izvaja ukrepe za 

zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, usposablja in obvešča delavce, podaja navodila, 

zagotavlja potrebna sredstva za varnejše opravljanje dela itd. Kot del izjave o varnosti se šteje 

tudi ocena tveganja (ZVZD-1). 

Poleg izjave o varnosti z oceno tveganja mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri 

delu tako, da:  

- zaupa opravljanje varnosti pri delu strokovnemu delavcu, naloge varovanja zdravja pa 

pooblaščenemu zdravniku (19. člen), 

- delavce obvešča o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo in jim nudi usposabljanje 

za varno delo (19. člen), 

- sprejme ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva (21. člen), 

- zagotavlja zdravstvene preglede delavcev (36. člen).  

Strokovni delavec za varnost pri delu 

Delodajalec določi enega ali več strokovnih delavcev, ki jih zadolži za varnost pri delu, 

medtem ko pogoje, ki jih je strokovni delavec dolžan izpolnjevati, določi minister pristojen za 

delo. Ti pogoji so predvsem odvisni od različnih dejavnikov, kot so npr. vrsta in stopnja 

tveganj za nastanek nezgod pri delu, vrsta dejavnosti delodajalca ter vrsta bolezni (povezanih 

z delom delavcev). Torej mora strokovni delavec biti usposobljen glede na vrsto dejavnosti, ki 

jo opravlja delodajalec (Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za 

varnost pri delu, Ur.l. RS, št. 109/11). 

Glavne naloge strokovnega delavca po 29. členu Zakona so zlasti, da delodajalcu svetuje pri 

načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo ter glede opreme delovnih mest in 

o delovnem okolju. Zadolžen je tudi za usklajevanje ukrepov za preprečevanje psihosocialnih 

tveganj in izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti. Opravlja tudi obdobne preiskave 

glede škodljivosti v delovnem okolju ter preglede in preizkuse delovne opreme in notranji 

nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo. Tako kot delodajalec tudi sam spremlja stanje v 

zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke za njihov nastanek in nato pripravi poročilo za 
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delodajalca z raznimi predlogi ukrepov. Prav tako pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev 

za varno delo (10. točka 29. člena ZVZD-1), kar je tudi temeljnega pomena za naše 

raziskovanje v izbranem podjetju. 

Načini zagotavljanja varnega in zdravega dela 

Za zagotovitev varnega in zdravega dela je najprej potrebno določiti strokovnega delavca ter 

pooblaščenega zdravnika. Naslednji pomemben korak je, da se delavce ustrezno usposobi za 

varno delo in se jih, kot navaja 37. člen ZVZD-1, redno obvešča o morebitnih nevarnostih, 

hkrati pa mora delodajalec oziroma organizacija sprejeti ukrepe požarnega varstva, izdati 

navodila za varno delo ter delavce podučiti o ukrepih prve pomoči in o evakuaciji. Pri 

usposabljanju je predvsem pomembno to, da delavec pridobi potrebna znanja za delo, ki se 

izvaja na njegovem delovnem mestu. Delodajalec prav tako določi roke za preizkuse 

usposobljenosti (ti so teoretični in praktični) predvsem za vse delavce, ki so po oceni tveganja 

v večji nevarnosti za pojav nezgode ali poklicne bolezni. Poleg tega, da morajo delavci biti 

deležni zdravstvenih pregledov (36. člen), je preiskave treba izvesti tudi nad delavnim 

okoljem ter opraviti pregled delovnih naprav v le tem. Tako lahko zagotovimo osnovno 

varnost na delovnem mestu in se vsaj nekoliko izognemo morebitnim nevarnostim. Delavec 

ima namreč pravico do kar se da višje zaščite med opravljanjem svojih delovnih nalog 

(ZVZD-1).  

3.2.3 Pravice in dolžnosti delavcev 

Delavčeva dolžnost in hkrati pravica je biti seznanjen z varnostnimi ukrepi in ukrepi 

zdravstvenega varstva ter biti usposobljen za izvajanje teh ukrepov (49. člen ZVZD-1). 

Njegova dolžnost je tudi pravilna uporaba delovne opreme in drugih sredstev ter upoštevanje 

predpisanih varnostnih ukrepov (50. člen ZVZD-1). Delavec mora prav tako obveščati 

delodajalca o vsaki pomanjkljivosti,okvari ali katerem drugem pojavu, ki lahko ogrozi 

njegovo varnost in zdravje in zdravje drugih oseb. Ves čas mora sodelovati z delodajalcem in 

delavci, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, da bi vzpostavili varne delovne pogoje ter 

delovno okolje. V primeru da delavec ne upošteva in izvaja svojih obveznosti, ki so zapisane 

v alinejah 50., 51. ter 54. člena, gre za prekršek, ki se kaznuje z globo od 100 do 1000 evrov 

(ZVZD-1). 

Pravice delavcev določene v Zakonu so namenjene zaščiti njihovega zdravja. Kljub temu ima 

delavec po 1. točki 52. člena Zakona pravico odkloniti delo, če predhodno ni bil seznanjen o 

vseh nevarnostih ali ni bil zdravstveno pregledan (če je to predpisano). Predvsem jasna je 

pravica, da delavec odkloni delo, ker je v neposredni in neizogibni nevarnosti. V primeru da 

delodajalec nevarnosti ne odpravi, lahko delavec zahteva posredovanje inšpekcije dela in o 

tem obvesti svet delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu (52. člen 
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ZVZD-1). Ob resni, neposredni nevarnosti delavec ukrepa skladno s svojim znanjem in 

zmožnostmi, v primeru neizogibne nevarnosti pa delovno mesto oziroma okolje zapusti (53. 

člen ZVZD-1). 

3.2.4 Nadzor inšpekcije dela 

Izvajanje ZVZD-1 ter predpisov, ki so izdani na njegovi podlagi, in razni varnostni ukrepi 

določeni s splošnimi akti delodajalca in kolektivnimi pogodbami so pod nadzorom inšpekcije 

dela (71. člen ZVZD-1). Izvajanje inšpekcijskega nadzora ima namreč velik pomen pri 

izboljšanju varnosti na delovnem mestu. Inšpektorji delujejo z raznimi ukrepi, s katerimi 

skušajo izboljšati raven varnosti in zdravja pri delu v posameznem okolju. Njihovo delovanje 

vpliva na delodajalce in druge udeležence v delovnem razmerju. 

V letu 2017 je Inšpektorat RS za delo ugotovil 17.900 kršitev na področju varnosti in zdravja 

pri delu. Največ kršitev je bilo ugotovljenih na področju ocenjevanja tveganj in izdelavi izjave 

o varnosti z oceno tveganja. Temu sledijo kršitve glede zagotavljanja zdravstvenega varstva 

delavcev ter glede usposabljanja le teh za varno opravljanje dela. Če na število nepravilnosti 

gledamo z vidika dejavnosti organizacij, se je največ nepravilnosti zgodilo v gradbeništvu, 

predelovalnih dejavnostih, gostinstvu, dejavnosti trgovine, strokovnih, znanstvenih in 

tehničnih dejavnostih in v dejavnosti prometa ter skladiščenja. Vsaka nepravilnost ali kršitev 

varnosti in zdravja pri delu lahko hitro vpliva na število nezgod. Na področju varnosti in 

zdravja pri delu so v letu 2017 izrekli 4.230 ukrepov, kjer so največji delež predstavljale 

upravne odločbe, s katerimi so delodajalcem odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti, 

prepovedali uporabo delovne opreme ipd. zaradi ogrožanja življenja delavcev. Nad tem so 

izdali 327 prepovednih odločb, kar je za 51 odločb več kot v letu 2016 (Inšpektorat RS 2018, 

25-29). 
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Slika1: Najpogosteje ugotovljene kršitve na področju varnosti in zdravja pri delu 

Vir: Inšpektorat RS za delo 2018, 29. 

V poročilu o delu inšpektorata RS za delo za leto 2017, so v 1.2 poglavju zapisane ugotovitve, 

ki pravijo, da razmere na področju varnosti in zdravja pri delu niso zadovoljive. Kot razlog za 

takšno stanje navajajo nestrokovnost strokovnih delavcev, ki za delodajalce izvajajo 

strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, ter dejstvo, da delodajalci sami 

prevzamejo vodenje in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu kljub temu, da nimajo znanja 

in niso usposobljeni za izvajanje takšnih nalog. 

3.3 Promocija zdravja 

Zakon opredeljuje promocijo zdravja kot sistematično ciljane aktivnosti in ukrepe, ki se 

izvajajo z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev (3. člen 

ZVZD-1). 

Iz tega lahko razberemo, da je glavni cilj promocije zdravja omogočiti delavcem zdravo in 

varno delovno okolje, v katerem lahko ohranjajo svojo delovno sposobnost, ter tudi zmanjšati 

število  z dela odsotnih dni zaradi bolezni, se izogniti zgodnjemu upokojevanju, preprečiti 

poškodbe na delu ipd. Temeljna ideja je optimalna delovna zmožnost in omogočanje zdravega 

ter varnega poteka dela in ohranjanje zdravega življenjskega okolja (Resolucija o 

nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu, Ur. l. RS, št. 126/2003).  
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3.3.1 Prednosti promocije zdravja 

Urejena varnost in zdravje pri delu prispevata k izboljšanju zaposljivosti novih delavcev, in 

sicer s preoblikovanjem delovnega mesta v varnejše okolje, z vzdrževanjem tega zdravega in 

varnega delovnega okolja, z nudenjem usposabljanja, z zdravstvenimi pregledi itd. Promocija 

zdravja prinaša prednosti tako delodajalcem kot tudi delavcem. Za delodajalce zaradi dobro 

vodenega programa na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu ustvarja pozitivno in 

skrbno podobo organizacije, zmanjša se absentizem (odsotnost) delavcev, poveča pa se 

produktivnost, prav tako se zmanjšajo stroški zdravstvenega varstva oziroma zavarovanja ter 

tveganja sankcij in sodnih postopkov. Za delavce omogoča varno in zdravo delovno okolje, 

okrepi se njihova samozavest, saj se zavedajo, da so v varnem okolju, posledično se kaže tudi 

na zmanjšanju stresa ter povečanem zadovoljstvu na delovnem mestu. Promocija zdravja 

delavcem omogoča povečanje sposobnosti za skrb ter varovanje svojega zdravja in tako 

zmanjša bolniško odsotnost od dela (World Health Organization 2017).  

3.3.2 Smernice za promocijo zdravja 

Smernice so kot orodje za načrtovanje in izvajanje programov promocije zdravja na delovnem 

mestu. Z njimi skušamo na delovnih mestih spodbuditi dobro zdravje in počutje ter 

obvladovanje psihosocialnih tveganj pri zaposlenih. Delodajalca s posameznimi koraki vodijo 

do programa promocije zdravja za svojo organizacijo (RS Ministrstvo za zdravje 2017). 

Promocijo zdravja lahko dosežemo na več načinov ter z različnimi koraki, ki ustrezajo 

vsakemu podjetju oziroma organizaciji drugače. Goetsch (2008, 796-811) navaja naslednje 

možnosti za uveljavitev promocije zdravja v organizaciji: 

- Promocija zdravja se prične z objavljeno varnostno politiko podjetja. Ta mora izražati, da 

se varnostna delovna praksa pričakuje od vseh zaposlenih, ne glede na njihov položaj 

oziroma raven v podjetju. Vsebovati mora vsaj sporočila, ki zapovedujejo, da so tudi 

družba in njene vodje zavezani varnosti in zdravju in da se od delavcev pričakuje 

opravljanje svojih dolžnosti na varen in zdrav način.  

- Delodajalec ima sledeče obveznosti: določiti mora pravila, ki zagotavljajo varno in zdravo 

delovno okolje  ter poskrbeti, da so vsi delavci seznanjeni s temi pravili. 

- Če želimo predanost oziroma zavezanost delavcev, jih je treba vključiti v proces že od 

samega začetka in jim tako dati občutek pripadnosti. To še posebej velja pri oblikovanju 

novih pravil. 

- Če si prizadevamo za spodbujanje varnosti, je za to temeljno varnostno usposabljanje. 

Slednje delavce namreč poduči o varnem delovanju ter kaže na to, da organizaciji ni 

vseeno za njihovo zdravje in varnost.  
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- Pri spodbujanju varnosti je pomemben dogovor oziroma sporazum med zaposlenimi in 

vodilnimi, kar načeloma ne prinaša težav, saj se obe strani strinjata glede zagotavljanja 

varnosti v delovnem okolju.  

- K promociji zdravja in varnosti lahko veliko pripomore motivacija zaposlenih. Da bi jih 

motivirali, je treba opredeliti cilje, za katerimi stremimo, določiti specifične kriterije ali 

merila, skozi proces ohraniti jasno komunikacijo, v celotno načrtovanje pa naj so 

vključeni tudi zaposleni in jih še dodatno motiviramo s timskimi nagradami ipd.  

Strategij za uvajanje promocije zdravja in varnosti v organizacijo je veliko, a vse stremijo k 

enakemu cilju, in sicer, da je delavcem omogočeno zdravo in varno delovno okolje, v katerem 

so tudi sami sposobni poskrbeti za svoje zdravje. Organizacija pa promovira dobro delovno 

kulturo tako, da se počutijo vključene v delovni proces in hkrati pri izvajanju dela ohranjajo 

dobro počutje.  
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4 NEZGODE PRI DELU 

Stanje v praksi na področju varnosti in zdravja pri delu lahko ocenjujemo na podlagi različnih 

kriterijev ter podatkov. Najbolj zgovorni so podatki o številu prijav kršitev ZVZD-1, ki jih 

vsako leto objavi Inšpektorat RS za delo. Pomembni so tudi podatki o številu dni bolniškega 

staleža delavcev zaradi poškodb na delu ali v povezavi z delom, ter podatki o številu nezgod 

na delovnem mestu. V nadaljevanju se osredotočamo na podatke o nezgodah pri delu in 

opisujemo ukrepe, ki jih delodajalec lahko sprejme za zmanjšanje tveganja teh nezgod.  

Definicij o nezgodah je veliko. Gspan (1996) nezgodo opredeljuje kot neželen dogodek, ki mu 

lahko sledi poškodba, ali,ko se nezgoda konča brez materialnih posledic ali posledic na 

zdravju. Veliko definicij kot posledico navaja le nastale poškodbe, a temu ni vedno tako. 

Posledice so lahko tudi drugačne npr. nedoseganje ciljev, izguba vrednosti ali materialna 

škoda, prekinjen potek dejavnosti, slabši ugled ipd. Nezgoda je dogodek, ki ga načeloma ne 

pričakujemo in ga opredelimo kot redek, nevsakdanji pojav. Vsaka nezgoda pa se ne izteče 

vedno le slabo, nasprotno, lahko se izteče brez posledic in ji pravimo ''skoraj poškodba'', 

''skoraj nezgoda'' ali ''dogodek v prazno''. Takšni dogodki oziroma nezgode so organizaciji 

lahko v prid, saj opozarjajo na morebitno nevarnost in tako lahko pravočasno ukrepamo ter 

nevarnost zmanjšamo ali celo odpravimo, posledično pa se izognemo morebitni nastali škodi. 

Da bi zmanjšali število nezgod, moramo izpolnjevati najmanj predpisane splošne varnostne 

pogoje, da bi zagotovili kar se le da boljšo varnost (Gspan 1996, 21). 

Kot posledica nezgode velikokrat sledi poškodba, ki je v Zakonu o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju definirana kot posledica neposrednega in kratkotrajnega 

mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka na delovnem mestu (66. člen ZPIZ-2). Poleg 

tega je poškodba lahko posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve 

telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma. Za poškodbo pri delu se upošteva 

tudi poškodbo, ki se pripeti na poti do delovnega mesta, ter poškodbo, ki jo zavarovanec utrpi 

na službeni poti. Ne smemo pa pozabiti še na poškodbo pri delu, ki je neposredna in izključna 

posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na 

podlagi katere je oboleli zavarovan (ZPIZ-2). 

4.1 Stanje nezgod 

Delodajalci so po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (41. člen) dolžni inšpekciji dela takoj 

prijaviti vsako nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne 

dni (ZVZD-1). 

Stanje nezgod v Sloveniji se je od leta 2016, ko je bilo prijavljenih 9.186 nezgod pri delu, 

povečalo na 9.781 prijavljenih nezgod pri delu, med katerimi v obeh letih niso vštete nezgode, 

ki so se zgodile na poti na delo in z dela. V letu 2017 so pristojni inšpektorji zaključili z 
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raziskavami 66 nezgod pri delu, od katerih je bilo kar 10 smrtnih, 37 težjih, 17 lažjih in 2 

kolektivni nezgodi pri delu. Glavni vzrok za nastanek nezgod, ki so za posledico imeli 

poškodbo delavca, je v letu 2017 bila izguba nadzora nad delovno opremo (stroji, ročno 

orodje, transportna sredstva ipd.), takoj za tem pa zdrsi, spotiki in padci delavcev na nižji nivo 

ali na isti nivo, katerim sledita še padec bremena na delavca ter gibanje telesa z obremenitvijo 

(Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2018, 24 in 47). 

 

Slika2: Število prijavljenih nezgod v Sloveniji med letoma 2016 in 2017 

4.2 Vzroki za nastanek nezgod 

Obstaja veliko različnih vzrokov in teorij o nastanku nezgod, kot so: 

- Henrichova domino teorija: ime je dobila po dominah, saj, ko jih postavimo stoje v vrsto 

eno ob drugo, se ob padcu ene domino kocke zaporedno porušijo tudi preostale. In ravno 

tako deluje tudi njegova teorija, katero sestavlja pet dejavnikov v zaporedju, ki se zgodijo 

pri nezgodi, in sicer: (1.) Predniki in socialno okolje – ta dejavnik se kaže v človekovih 

lastnostih, ki lahko osebo vodijo do nevarnega ravnanja. Lastnosti lahko podedujemo od 

naših prednikov ali pa jih pridobimo oziroma se naučimo od družbenega okolja. (2.) 

Napaka osebe – so negativne lastnosti, bodisi podedovane ali pridobljene, ki privedejo do 

tveganj in nevarnih pogojev dela. (3.) Mehanske ali fizikalne nevarnosti – Nevarna 

dejanja ter mehanske ali fizikalne nevarnosti so neposredni vzrok za nastanek nezgode. 

(4.) Nezgoda – le ta v večini primerov vodi do (5.) poškodbe.  

Heinrichova teorija torej temelji na tem, da je nastanek poškodbe posledica zgoraj naštetih 

linearno zaporednih faz, s poseganjem v katerokoli fazo pa lahko omejimo ali preprečimo 

nastanek nezgode in posledično poškodbe. 
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- Teorija človeških dejavnikov: ta temelji na nastanku nezgode, kot posledica človeških 

napak. Teorijo sestavljajo trije sledeči si faktorji: (1.) Preobremenitev – kot rezultat 

neravnovesja med sposobnostjo delavca v določenem času in obremenitvijo, ki mu je 

naložena. (2.) Neprimerna odzivnost – se kaže v odzivnosti delavca, ko zazna nevarno 

situacijo. Če se na to nikakor ne odzove in ne ukrepa ali pa ukrepa napačno, njegova 

dejanja privedejo do nezgode. (3.) Neprimerna dejanja – so na primer opravljanje naloge, 

za katero nima primernega znanja in je ne zna varno izvajati. 

- Depresija: je kot nevidna težava na delovnem mestu. Osebe, ki trpijo za klinično 

depresijo, so resno oslabljene, kar vpliva tako na njihovo lastno varnost kot na varnost 

sodelavcev in delodajalca. Depresijo lahko pri osebi prepoznamo z raznimi znaki, kot so 

pomanjkanje spanca oziroma prekomerna utrujenost, slabo razpoloženje osebe – žalost, 

nenadna izguba teže, zmanjšanje zanimanja itd.  

- Napake pri vodstvu: napake v vodstvu se lahko kažejo kot vzrok za nastanek nezgod. 

Pogoste napake so pomanjkanje varnostnih navodil, slabo izražena pričakovanja od 

delavcev, pomanjkanje izobraževanja delavcev ter slab nadzor nad izvajanjem dela. Lahko 

pa se tudi zgodi, da je za varnost odlično poskrbljeno, delavci so izobraženi itd., a vodstvo 

zanemari izvajanje dela po varnostnih predpisih zato, da bi pospešili proizvodnjo. To 

ogrozi varnost in zdravje delavcev, ki posledično vidijo vodstvo v slabi luči, saj jim 

njihova varnost ter zdravje nista pomembni (Goetsch 2008, 42-61). 

Vzrokov za nezgode je, kot smo že omenili, veliko. Med te najpogosteje sodijo poškodbe, ki 

so posledica nepravilnega gibanja, stika z nevarnimi površinami ter nevarnimi snovmi, padcev 

z višine itd.  

4.3 Preprečevanje nezgod pri delu 

Zgoraj naštete vzroke za nastanek nezgod lahko preprečimo ali vsaj zmanjšamo njihovo 

pogostost na različne načine, kot denimo tako, da ukrepamo na področju delovnega okolja, na 

osebni zaščiti ter na poučenosti o varnosti pri delu. 

4.3.1 Tehnično varstvo 

Za zagotovitev karseda varnega poteka dela je treba izbrati postopke, ki ne povzročijo 

nevarnosti ali zmanjšajo možnost za njen nastanek. V primeru ugotovitve nastale nevarnosti 

oz. škodljivosti moramo delovati v smeri odpravljanja le te in skušamo delovati z ukrepi 

tehničnega varstva proti širjenju škodljivosti. Bilban (1999) navaja nekaj ukrepov za 

zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, kot so: 

- zamenjava škodljivih snovi z neškodljivimi ali manj škodljivimi, 

- hermetizacija (kemične škodljivosti in energija), 

- mehanizacija, kar pomeni, da zmanjšamo dinamične in statične fizične obremenitve pri 

delu, 
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- prezračevanje, 

- varstvo strojev in delovnih naprav, 

- snaga, red in higiena delovnih in pomožnih prostorov, 

- stalna kontrola obremenitev, nevarnosti in škodljivosti pri delu, 

- usposabljanje itd. 

 

Vsi ti ukrepi ter mnogo drugih lahko privedejo do varnejšega dela ter boljšega zdravja 

delavcev. Hermetizacija delovnega procesa preprečuje vdor dejavnikov, ki bi lahko ogrozili 

tako delovno okolje kot tudi delavca samega. Poleg teh ukrepov je še veliko drugih, kot na 

primer zamenjava varjenja z zakovičenjem, kar izloči nevarnost zastrupitve s plini (posebno v 

zaprtem prostoru), ali pa organizacijski ukrepi, kjer je pozornost usmerjena na 

minimaliziranje časa izpostavljenosti ter obremenjenosti delavca ipd. (Bilban 1999, 48–51). 

K zagotavljanju varnejšega delovnega okolja lahko pripomoreta tudi osebna varovalna 

oprema ter usposabljanje in izobraževanje delavcev.  

4.3.2 Osebna varovalna oprema 

Preprostejše povedano je osebna varovalna oprema oblačilo ali naprava in drugo, ki se 

uporablja z namenom zaščite delavca pred nastankom poškodb in bolezni. Pred opredelitvijo 

osebne varovalne opreme je treba vedeti, da je ta zadnja v vrsti ukrepov za znižanje tveganja 

in njena realizacija ni dovoljena,dokler niso izvedeni oziroma uporabljeni vsi drugi ukrepi. Ta 

služi delavcu za zmanjšanje možnosti ogrožanja zdravja zaradi nevarnosti, ki izvira iz 

delovnega mesta. (Koselj idr. 2002, 276). 

Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur.l. RS, št. 29/05) v 5. členu navaja, da se osebna 

varovalna oprema lahko uporablja le, če zagotavlja varnost in zdravje uporabnikov in ne 

vpliva na varnost ali zdravje drugih posameznikov ali premoženja ob pravilnem vzdrževanju 

in uporabi v skladu z načrtovanim namenom. Osnovne zahteve, katerim mora oprema 

ustrezat, so navedene v Prilogi, ki je sestavni del pravilnika o osebni varovalni opremi.  

Da bi bila osebna varovalna oprema pravilno uporabljena, morajo biti delavci, ki so na 

delovnem mestu izpostavljeni nevarnosti, poučeni o načinu varnega dela. In sicer tako, da jim 

delodajalec sprva poda splošne informacije o varovalni opremi, nato pa sledi specifično 

učenje, ki delavca pouči o nevarnostih v zvezi z delom ter o navodilih o uporabi opreme za 

specifično delo, kot je denimo spoznanje potrebe po osebni varovalni opremi, kateri so 

osnovni sestavni deli opreme, o pravilni uporabi in nošenju opreme po določilih proizvajalca 

ali dobavitelja, o načinu vzdrževanja opreme ipd. Da bi se zagotovila kontinuirana pravilna 

raba osebne varovalne opreme, se periodično izvaja osvežitev osvojenega znanja (Koselj idr. 

2002, 278-279).  
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4.3.3 Usposabljanje in izobraževanje delavcev 

Namen usposabljanja in izobraževanja delavcev je, da zagotovimo informiranost delavcev o 

nevarnostih, ki jih lahko doletijo na delovnem mestu in se posledično lahko pred njimi 

pravočasno zaščitijo oziroma preprečijo njihov pojav. Samo usposabljanje in izobraževanje 

omogočata vodstvu, nadzornikom in delavcem prepoznati nevarnosti povezane z delovnim 

okoljem, kako jih omejiti ali preprečiti, kako jih nadzorovati ter kakšne so morebitne 

posledice ob pripetljaju nezgode. Zato bi se tega morali udeležiti vsi, ki delujejo v določeni 

organizaciji oziroma delovnem okolju (Goetsch 2008, 275). 

Jereb in drugi (1998, 177-178) opredeljujejo izobraževanje kot dolgotrajen in načrten proces, 

skozi katerega se razvijejo posameznikove sposobnosti, navade in seveda znanje, medtem ko 

je usposabljanje oz. strokovno usposabljanje proces, s katerim se razvijajo tiste sposobnosti 

delavca, ki jih potrebuje pri opravljanju nekega konkretnega dela v okviru določene 

dejavnosti. Usposabljanje bi lahko skoraj enačili s procesom izpopolnjevanja, saj gre pri tem 

za dopolnjevanje, spreminjanje in sistematiziranje že osvojenega znanja, spretnosti, navad in 

sposobnosti.  

Izobraževalni proces lahko izvajamo na različne načine in z različnimi metodami: 

- Pasivne izobraževalne metode: te se uporabljajo predvsem pri množičnih izobraževalnih 

oblikah, kjer je glavna naloga pripisana učitelju. Ta nastopa in svoje znanje ter informacije 

posreduje predvsem izobražencem, ki nimajo skoraj nikakršnega ali pa imajo zelo 

pomanjkljivo predznanje. Te metode so npr. predavanje, pripovedovanje, opisovanje, 

pojasnjevanje, poročanje in kazanje.  

- Pasivno-aktivne izobraževalne metode: pri teh metodah je v večji meri (od prej omenjene 

metode) upoštevana tudi dejavnost izobražencev, kjer gre predvsem za metode razgovora, 

diskusije, vaj, proučevanja primerov, igranja vlog in metode urjenja.  

- Aktivne izobraževalne metode: tu izvor znanja ne izhaja iz učitelja, temveč si izobraženec, 

ki nima velikega predznanja ali delovnih izkušenj, znanje pridobi iz drugih virov z 

različnimi metodami, kot so delo z besedili, projektna metoda, metoda dogodka, 

programirano učenje in učenje z računalniki. Pri tem pa je deležen učiteljevih nasvetov in 

navodil (Jereb idr. 1998, 186-188). 

Nudenje izobraževanja lahko za delodajalca predstavlja strošek, a ZDR-1 v 170. členu 

delavcu daje pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja 

v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za 

opravljanje svojega dela. Temu sledi, da je delodajalčeva dolžnost zagotoviti izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje delavcem, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa.  

Prav tako sta vzgoja in izobraževanje omenjena v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, in 

sicer ta pravi, da sta v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu sestavni del programov 
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izobraževanja na univerzah in šolah vseh vrst in stopenj, usposabljanje za varno in zdravo 

delo pa je sestavni del uvajanja v delo (ZVZD-1).  
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5 ANALIZA STANJA V IZBRANEM PODJETJU 

V praktičnem delu naloge analiziramo pridobljene podatke o izbranem podjetju na področju 

varnosti in zdravja na delovnem mestu. Ker je želja podjetja ostati anonimno, ga bomo v 

nadaljevanju imenovali podjetje X. Poleg analize stanja smo v vpogled pridobili tudi poročila 

o varnosti in zdravju pri delu iz obdobja od 2014 do 2017. Večji del podatkov pa je pridobljen 

z delno strukturiranimi intervjuji udeležencev podjetja ter z opazovanjem delovnega okolja. 

Intervju z zaposlenimi je temeljil na njihovem počutju na delovnem mestu glede na 

zagotovljeno varnost, medtem ko je intervju z lastnikom temeljil na načinu zagotavljanja 

varnosti prisotnim v delovnem procesu. Ker zaposleni opravljajo enako ali zelo podobno 

operativno delo, smo podatke pridobili od petih zaposlenih (od skupno 20 zaposlenih) v 

proizvodnem podjetju ter od lastnika podjetja, ki je hkrati tudi manager le tega. 

5.1 Predstavitev podjetja 

Podjetje X je proizvodno podjetje ustanovljeno leta 1993 in se deli na dve proizvodni enoti z 

20 zaposlenimi. Ukvarja se z razvojem, izdelavo in prodajo tehničnih oblačil in pripomočkov 

za vodne športe. Iz klasičnega proizvodnega podjetja se razvijajo v razvojno in tržno 

usmerjeno podjetje, ki na svetovnem trgu nastopa z vedno bolj priznano blagovno znamko. Z 

uspešnim poslovanjem več kot 80 % izdelkov prodajo na tuje trge 

Iz poročil o varnosti v Podjetju X je razvidno, da so med leti 2014 in 2017 evidentirali le eno 

poškodbo pri delu, in sicer padec, katerega posledica je bil notranji zlom podlahtnice. Razen 

tega ni prišlo do nobenih resnejših poškodb, kar kaže na varno delovno okolje podjetja. 

V letnem poročilu iz leta 2016 so zapisali, da so z namenom izboljšanja delovnega okolja ter 

zadovoljstva zaposlenih pričeli s sanacijo garderobnih prostorov ter prostorov, kjer se izvaja 

operativno delo. Garderobnim prostorom so dodali omarice s kodo za zaklepanje, kjer lahko v 

času dela zaposleni odložijo svoje osebne predmete. Kar zadeva prostore za izvajanje 

operativnega dela, so za boljše prezračevanje pri izbranem izvajalcu naročili dodatne 

prezračevalne naprave.  

V letu 2016 niso opravili nobenega zdravniškega pregleda. Ti so bili opravljeni le ob sklenitvi 

pogodbe z delavci, ki v spričevalu nimajo zapisanih nobenih določenih omejitev. Zaradi 

bolniške odsotnosti pa so v letu 2016 izgubili 1109 delovnih ur.  

V letu 2016 so opravili preglede delovne opreme, in sicer 23 delovnih naprav. Pregled in 

kontrolo delovnih strojev je opravil zunanji pooblaščeni izvajalec, ki je potrdil brezhibno 

delovanje naprav in jim izdal poročilo o stanju. Prav tako so izvedli vse potrebne preglede 

požarnih sistemov. Podjetje X do sedaj ni imelo nobenih pritožb ali tožb povezanih z 

varnostjo in zdravjem pri delu.  
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5.2 Analiza podatkov 

Odločili smo se za kvalitativno raziskovanje, saj je bil to najprimernejši način za pridobitev 

poglobljenega vpogleda v stanje na analiziranem področju. Pri ugotavljanju počutja 

zaposlenih na delovnem mestu jim je treba prisluhniti in pokazati skrb za njihovo varnost in 

zdravje. Ker smo želeli pridobiti resnične podatke, smo jim zagotovili anonimnost intervjuja 

ter se tako izognili morebitni popačenosti informacij zaradi strahu pred vplivom intervjuja na 

delo. Iz enakega vzroka smo anonimnost podatkov zagotovili tudi vodji organizacije.  

Kot tehniko raziskovanja smo uporabili polstrukturiran intervju, katerega namen je bil 

izvedeti čim več o počutju zaposlenih na svojem delovnem mestu (ali se na tem počutijo 

dovolj varne ipd.) ter o zagotavljanju varnosti v organizaciji.  

Pred izvajanjem intervjuja smo si pripravili okvirna vprašanja, s katerimi smo lažje vodili 

polstrukturiran intervju in hkrati omogočili tudi odprt pogovor ter sprotno izbiro podvprašanj. 

Intervju z zaposlenimi je zajemal 7 vprašanj, ki so temeljila na počutju na delovnem mestu z 

vidika varnosti, na mnenju o zagotovljeni varnosti in izobraževanju v delovnem okolju ter o 

vzrokih za nezgode in poškodbe v tem. Intervju z vodjo organizacije pa je zajemal 6 vprašanj, 

ki so temeljila na izvajanju ter zagotavljanju varnosti in zdravja v podjetju. Po pogovoru z 

vodstvom smo si ogledali podjetje (proizvodne prostore in prostore za administracijo) ter si 

zapisali nekatere ugotovitve o delovnem okolju, v katerem se opravlja delo. 

Zaradi obsežnosti podatkov smo s seboj vzeli diktafon, s katerim smo intervjuje posneli, in 

smo tako lahko doma vsemu še enkrat prisluhnili, zapisali odgovore in opravili analizo.  

5.3 Analiza intervjujev 

Zaradi lažje analize smo intervjuje prepisali in v odgovorih poiskali ključne odgovore 

oziroma informacije, ki ustrezajo naši raziskavi, jih medsebojno primerjali in na koncu izbrali 

najpogostejše, tipične odgovore.  

Od obeh intervjuvanih skupin smo si prizadevali pridobiti odgovore na vnaprej izbrana 

vprašanja s področja zagotavljanja varstva in zdravja pri delu. S primerjavo odgovorov obeh 

strani intervjuvancev smo lahko ugotovili stvarnost odgovorov vodstva o učinkovitem 

zagotavljanju varstva in zdravja na delovnem mestu.  

1. Sklop: Varnost delovnih strojev 

Vodstvo podjetja nam je na vprašanje, kako pogosto izvajajo obdobne preglede in preizkuse 

delovne opreme ter preverjanje njihove skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, 

odgovorilo, da so delovne naprave deležne pregleda ob namestitvi oziroma pred pričetkom 

uporabe s strani pristojne osebe, ki jim je prav tako izdala potrdilo o pravilno nameščeni 
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opremi. Po tem so delovni stroji pregledani enkrat letno ali pa po potrebi, npr. v primeru 

okvare. V poročilu o opravljenem pregledu in preizkusu sistema aktivne požarne zaščite pa je 

potrjeno njeno brezhibno delovanje. Varnost naprav so potrdili tudi zaposleni, ki so z delovno 

opremo v neposrednem stiku. Na vprašanje, ali se jim naprave oziroma stroji, s katerimi 

opravljajo svoje delo, zdijo dovolj varni, se namreč nihče izmed zaposlenih, ki imajo tudi 

pretekle izkušnje z uporabo takšnih in podobnih strojev, ni pritožil.  

2. Sklop: Usposabljanje in zdravstveni pregledi zaposlenih 

Vodstvo je pritrdilo, da se izvaja usposabljanje zaposlenih ob sklenitvi delovnega razmerja, 

kjer so bili seznanjeni tudi z možnimi nevarnostmi na delovnem mestu. Prav tako so pritrdili 

na vprašanje, ali so zaposleni bili deležni zdravstvenih pregledov, ki ustrezajo tveganjem za 

varnost in zdravje pri delu, in sicer ob sklenitvi delovnega razmerja. S tema trditvama so se 

skladali tudi odgovori zaposlenih, ki so potrdili opravljeno usposabljanje ter zdravstveni 

pregled ob sklenitvi delovnega razmerja. Neskladja pa se pojavijo pri odgovoru vodstva, da 

zaposleni pridobljeno znanje o varnosti pri delu s ponovno udeležitvijo usposabljanja osvežijo 

na dve do tri leta. Zaposleni namreč trdijo, da so usposabljanja bili deležni zgolj ob sklenitvi 

delovnega razmerja, kar je glede na njihovo delovno dobo že zelo dolgo nazaj. Tudi če so 

pridobili kakšen nov stroj ali pa so morali proizvajati nekaj drugačnega (kar je zahtevalo 

drugačne tehnike dela), za to niso bili deležni nikakršnega dodatnega usposabljanja.  

3. Sklop: Zagotavljanje varnosti in zdravja, dobrega počutja na delovnem mestu 

Vodstvo nam je opisalo, kako zagotavljajo boljšo varnost in preprečujejo nastanek nezgod 

oziroma katere tehnike uporabljajo za doseganje tega. Za zagotovitev varnosti usposabljajo 

svoje zaposlene na področju varnosti, da se lahko tudi sami zavarujejo pred morebitnimi 

nezgodami, izvajajo obdobne preglede delovne opreme ter varnostnih sistemov, tedensko 

skrbijo za čistočo ter urejenost delovnega okolja z najemom čistilke, nadzorujejo delo 

zaposlenih ter zagotavljajo, da delo poteka po varnostnih pravilih. Zanikali pa so seznanjenost 

oziroma izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu.  

Vsi izmed intervjuvanih zaposlenih mnenja, da bi sedanji varnostni sistem lahko bil deležen 

nekaterih izboljšav. Prav tako se kar 80 % zaposlenih, ki opravljajo operativno delo, na 

delovnem mestu ne počuti najbolj varne, medtem ko se le preostalih 20 % počuti varne, a gre 

tu upoštevati dejstvo, da ti opravljajo pisarniško delo, kjer so delovni pogoji veliko bolj 

človeku prijazni kot na operativnem delovnem mestu. Zanikali so tudi uporabo osebne 

varovalne opreme, kot so npr. delovne rokavice ali pa pokrivala za dihala in oči, med delom 

uporabljajo le delovno haljo. Kljub temu da vodstvo podjetja zagotavlja osnovne varstvene 

pogoje, so, razen zaposlenega v pisarniškem sektorju, vsi preostali zaposleni izpostavljeni 

kemikalijam, ki z lahkoto pridejo v stik z njihovo kožo ali dihali. Priznali so, da so z njimi 

vsakodnevno v stiku. 40 % intervjuvanih je potrdilo tudi, da so se v delovnem času že 

poškodovali, in sicer zaradi pomanjkljive varnosti v delovnem okolju, a hkrati tudi zaradi 
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lastne površnosti/neprevidnosti. Preostalih 60 % se na delu ni poškodovalo, vendar velikokrat 

utrpijo vnetje mišic zaradi nelagodnega položaja med opravljanjem dela. 

Sami odgovori vodstva so bili skromnejši, kot smo pričakovali, a vseeno zadostni za 

raziskovanje, saj so te podprli tudi z raznimi poročili o varnosti in z ogledom podjetja.  

4. Sklop: Delovno okolje v podjetju 

Izbrano podjetje ima proizvodno halo, kjer se nahajajo vsi stroji potrebni za proizvodnjo. 

Vsak delavec je za tistim strojem, ki predstavlja njegovo poklicno specifikacijo oziroma za 

strojem, ki ga zna najbolje uporabljati. Delo je sedeče, a lahko le to po želji opravljajo tudi 

stoje. Hoje po delovnem prostoru ni veliko le, ko potrebujejo kaj iz skladišča ter v času 

odmora za malico. Osvetljenost delovnega prostora je preskrbljena z lučmi razporejenimi po 

celotnem stropu, veliko motnjo pa predstavljata predvsem konstanten hrup ter močan vonj po 

kemikalijah. Opaziti je bilo vsakodnevno obleko zaposlenih, ki ni vključevala mask za zaščito 

pred raznimi hlapi, niti zaščitnih rokavic ali delovne halje. Nekaj korakov stran od proizvodne 

hale se nahaja skladišče, ki je neurejeno, pomanjkljivo opremljeno in preobsežno založeno. 

Prav tako je neurejen tudi prostor za malico, ki nima zadostno število sedežev ter jedilnih miz.  

5.4 Povzetek najpomembnejših ugotovitev in predlogi za izboljšanje 

Ob pregledu poročil o varnosti in zdravju podjetja X, bi lahko že po nizkem številu nezgod 

oziroma poškodb v zadnjih letih trdili, da v podjetju prevladuje dobro urejen sistem varnosti. 

Podjetje upošteva in uresničuje minimalne standarde varnosti in zdravja v delovnem okolju z 

obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja ter s pregledi in preizkusi delovne in 

varnostne opreme, kjer preverjajo njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. 

Poleg urejenega delovnega okolja so delavcem zagotovljene pravice po ZVZD-1, in sicer 

tako, da jih usposabljajo za varno in zdravo delo ter jim nudijo zdravstvene preglede. A 

vendar kljub upoštevanju zakonodajnih predpisov s strani podjetja zaposleni niso popolnoma 

zadovoljni s sistemom zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in so mnenja, da le ta 

potrebuje izboljšave. Tudi sami smo podobnega mnenja, saj smo podjetje X obiskali ter se 

sprehodili po delovnih prostorih, da bi dobili boljši vpogled v obstoječi sistem varnosti in 

zdravja v podjetju in stanje delovnega okolja. Na ogledu smo ugotovili, da so prostori v 

podjetju pomanjkljivo opremljeni ter slabo organizirani. Tu je mišljen predvsem močan vonj 

po kemikalijah, ki ostaja v delovnem prostoru zaradi slabega prezračevanja. Prav tako veliko 

nevarnost zaposlenim predstavlja neorganizirano in preveč založeno skladišče. Po končanem 

ogledu, intervjuju z zaposlenimi in vodjami ter analizi odgovorov, smo dobili nekaj idej 

oziroma predlogov, s katerimi bi podjetje lahko izboljšalo obstoječe stanje varnosti in 

posledično tudi boljše počutje prisotnih v delovnem procesu.  

Da bi podjetje ohranilo kar se da nizke stroške,smo izbrali sledeče predloge: 
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- V prostorih, kjer se izvaja operativno delo, je zelo slabo prezračevanje, kar ohranja hlape 

kemikalij v prostorih, posledično pa vpliva na zdravje zaposlenih. Ker v prostoru ni večjih 

oken, skozi katera bi lahko dotekal svež zrak, bi lahko namestili dve ali tri klimatske 

naprave, ki bi v delovnem času bile namenjene prezračevanju in ne le gretju/hlajenju 

prostora.  

- Prav tako bi zaposlenim lahko bil omogočen večji izbor osebne varovalne opreme, kot so 

na primer zaščitne delovne rokavice, ki bi jim služile pri nevarnejših rezilih materiala ter 

pri uporabi raznih kemikalij in preprečile stik s kožo. Za zaščito pred vdihavanjem hlapov 

kemikalij bi si lahko omislili tudi zaščitne maske.  

- Opazili smo preobremenjenost oziroma prezaloženost skladišča, kot posledico 

neizkoriščenega prostora. V tem bi lahko na preprost način zagotovili boljšo urejenost ter 

preglednost z nastavitvijo polic po stenah ali nekaj omarami, kjer bi razporedili zaloge 

materiala ipd. in tako ohranjali red, kar bi preprečilo nadaljnje nezgode (npr. spotikanje, 

padanje škatel itd.).  

- Predvsem pa priporočamo seznanitev s promocijo zdravja ter uvedbo le te v delovno 

okolje. Podjetju bi prinesla boljšo klimo, zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih, 

posledično tudi boljšo produktivnost ipd. Program je namreč stroškovno učinkovit in 

podjetju ne prinaša velikih stroškov. Vsebine programa zadovoljujejo potrebe zaposlenih, 

ki program izvajajo sami in prostovoljno.  

Pred uvedbo programa je treba pridobiti oceno potreb, in sicer na podlagi stanja in 

pričakovanj s strani zaposlenih, vodstva in tudi strokovnjakov, ki se na to nekoliko bolj 

spoznajo. Priporočili bi predvsem naslednje aktivnosti: 

- urejanje oziroma izboljšanje delovnega okolja, ki delavcem izkazuje podporo zdravega 

življenjskega sloga; npr. ureditev prostorov za malico ter ureditev manjšega prostora za 

krajše odmore med delom, ki zahtevajo nelagoden položaj zaposlenega (tu bi lahko na 

steni bili obešeni plakati z navodili za petminutne raztezne vaje hrbta ipd.); 

- za izboljšanje klime v podjetju ter medsebojno spodbujanje bi lahko enkrat mesečno 

organizirali skupne izlete v naravo, pohode, piknike, skupinske športne dejavnosti, 

tekmovanja itd. in tako spodbudili delavce k zdravemu življenjskemu slogu. 

Ne glede na to, da obstoječi sistem zagotavlja zadostno varnost zaposlenim, je njihovo počutje 

tisto, ki vpliva na produktivnost podjetja. Zato menimo, da lahko prepoznavanje in 

izboljševanje pomanjkljivosti v sistemu varnosti in zdravja na delovnem mestu veliko 

pripomore k motiviranju ter zadovoljstvu zaposlenih, kar posledično vpliva na njihovo 

produktivnost. Vsaka izboljšava pa pripomore k uspešnejšemu poslovanju in boljšemu ugledu 

podjetja.  
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6 ZAKLJUČEK 

Zapisi o delovnih pogojih segajo daleč v čas pred našim štetjem, bolj sistematična in 

organizirana skrb za varnost in zdravje pri delu pa se je začela razvijati šele pred 300 leti. V 

Sloveniji je bila zakonodaja za zagotavljanje varnih delovnih pogojev najprej predmet 

nasledstva jugoslovanske zakonodaje, trenutni Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki je bil 

sprejet leta 2011, pa je sodoben in moderen zakon, s katerim smo implementirali vse zahteve 

EU na tem področju in katerega določbe omogočajo učinkovito skrb za varnost in zdravje na 

delovnem mestu. Če je bila prvotna skrb zakonodajalca skrb za varno delovno okolje in 

ustrezno varovalno opremo ter zmanjševanje delovnih nezgod, se v zadnjih nekaj letih 

pozornost usmerja v ukrepe promocije zdravja. To je posledica sprememb v načinu in tempu 

dela v sodobnem in globaliziranem svetu, kjer so zaskrbljujoči predvsem podatki o psiho-

somatskih obolenjih, o stresu in izgorelosti na delovnem mestu. 

Čeprav je slovenska zakonodaja na obravnavanem področju sodobna in ustrezna, pa na žalost 

pomembnost varnosti in zdravja na delovnem mestu veliko delodajalcev opazi šele, ko je že 

prepozno, ko je nezgoda že povzročila škodo. Obenem pa ne smemo spregledati dejstva, da 

zakon določene dolžnosti nalaga tudi delavcu, ki so dolžni uporabljati delovno opremo, ki ne 

smejo delati pod vplivom alkohola in drugih substanc in ki naj bi večjo skrb posvečali 

svojemu zdravju na splošno. Za učinkovitejšo ter ustreznejšo varnost v delovnem okolju ima 

pomembno vlogo tudi inšpekcija.  

Stanje na področju varnosti in zdravja zaposlenih v izbranem podjetju v sektorju tekstilno-

oblačilne industrije smo analizirali z izvedbo pol-strukturiranih intervjujev s petimi delavci ter 

z lastnikom podjetja. Ogledali smo si tudi delovno okolje, v katerem delavci opravljajo delo. 

Ugotovili smo, da je podjetje delavce napotilo na zdravstveni pregled le ob sprejemu na 

delovno mesto, kasneje pa ne več. Enako velja za usposabljanje za delo – podjetje je delavce 

podučilo o varnem delu le ob sprejemu na delo, kasneje pa ne več. To se ne sklada s tem, da je 

treba znanja na tem področju obnavljati (zaradi preventive). Še bolj kot to pa je pomembno, 

da se delavce poduči o varnem delu v primeru zamenjave strojev ali naprav za delo, kar se v 

praksi ni izvedlo. Delavcem tudi ni zagotovljena ustrezna varovalna oprema. Resda podjetje v 

preteklosti beleži le eno delovno nezgodo, kar pa še ne pomeni, da je stanje na tem področju 

ustrezno.  Poleg tega so delavci izpostavljeni stiku s kemikalijami brez ustrezne zaščite, 

obstaja možnost padcev v skladišču, v prostorih je slabo prezračevanje, ni prostora za odmor 

in počitek oziroma malico, ni nobenih ukrepov promocije zdravja. Na podlagi opravljene 

analize podjetju predlagamo sprejem naslednjih ukrepov: ureditev prezračevanja, nakup in 

uporabo varovalne opreme (zaščita pred stikom kemikalij in kože, zaščita pred vdihavanjem 

hlapov), ureditev skladišča da se prepreči nevarnost padcev, uvedba ukrepov promocije 

zdravja. 

Sprejem predlaganih ukrepov bo, poleg izboljšane varnosti in zdravja na delovnem mestu, 

vplival tudi na boljše počutje zaposlenih na splošno, na njihovo zadovoljstvo na delovnem 
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mestu, kar utegne vplivati tudi na motivacijo in zavzetost za delo. Menimo namreč, da je za 

uspeh organizacije potrebno dobro počutje ter sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi, ki 

naj stremijo k skupnim rešitvam za dobrobit celotne organizacije.  

Nalogo zaključujemo z naslednjo misijo: 

''Delodajalec in državne inštitucije bodo primorani spremeniti dosedanji odnos do varnosti pri 

delu, kajti že najosnovnejše kalkulacije kažejo zmožnost in potratnost sedanjega sistema. Ker 

finančno izplačilo ne more nadomestiti izgube zdravja, potratnosti ali celo življenja, je jasno, 

da bo primerna varnost pri delu pripomogla tudi k večji kakovosti življenja samega.'' (Bilban 

1999, 534) 
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