
 

 

 

  

Poročilo inšpektorata za delo za leto 2018  

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) opravlja inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij, varnosti 
in zdravja pri delu ter na področju socialnega varstva, torej pokriva tri področja nadzora. 

Inšpektorji so v letu 2018 opravili 12.928 inšpekcijskih pregledov, od tega na področju nadzora delovnih 
razmerij 6.879, na področju nadzora varnosti in zdravja pri delu 5.842 ter na področju socialne inšpekcije 207 
nadzorov.  Raziskali so 89 nezgod pri delu. Z vseh treh področij dela inšpektorata so inšpektorji v letu 2018 
ugotovili 24.363različnih kršitev in na podlagi tega izdali 10.481upravnih in prekrškovnih ukrepov ter dali 35 
naznanil sumov storitve kaznivega dejanja in kazenskih ovadb. Izrekli je bilo za3.833.344,66 EUR glob. Izdali 
so tudi 530 dovoljenj za delo otrok in dali 18 soglasij glede izključitve posebnega varstva po 115. členu 
Zakona o delovnih razmerjih. 

V letu 2018 so na IRSD prejeli 6.384 prijav, kar je nekoliko manj kot v letu 2017, ko so prejeli 6.777 prijav, ob tem pa 
so prijave zadnja leta vse bolj prepletene in se nanašajo na področja, ki zahtevajo bolj poglobljene nadzore in daljše 
obdobje preučevanja poslovanja delodajalca. Na področje varnosti in zdravja pri delu se je nanašalo1.061 novih 
prijav, število prijav pa se vsako leto povečuje. 

Inšpektorji za varnost in zdravje pri delu so v letu 2018 ugotovili 14.137 kršitev. Med vsemi ugotovljenimi kršitvami 
ponovno izstopajo kršitve, ki se nanašajo na postopke ocenjevanja tveganj in na zagotavljanje zdravstvenega 
varstva delavcem. V skoraj enakih deležih pa sledijo kršitve, ki so jih inšpektorji ugotovili v zvezi z urejenostjo 
delovnih mest na začasnih in premičnih gradbiščih ter v zvezi z usposabljanjem delavcev za varno delo. 
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Vpisujemo četrto generacijo študentov na daljavo SKEI  

26.06.2019 - Pridružite se najboljšim!  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Tematska številka DE - Diskriminacija na trgu dela; 28.6.2019  

01.07.2019 - Pogovoriti se moramo o diskriminaciji.  

PONUDBA SEMINARJEV  

  

http://skei.si/nLog/newsletter-945/user-0/url-5845/
http://skei.si/nLog/newsletter-945/user-0/url-5847/
http://skei.si/nLog/newsletter-945/user-0/url-5848/
http://skei.si/nLog/newsletter-945/user-0/url-5847/


 

Mobing - trpinčenje na delovnem mestu; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

11.12.2018 - Prepoznavanje in ukrepanje.  

 

Kolektivna pogajanja; predavatelj Bogdan Ivanovič  

11.12.2018 - V kolektivnih pogajanjih gre za reševanje konfliktov in interesov med 

delom in kapitalom.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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