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OSNUTEK 

 

POROČILO O  DELU KOMISIJE ZA VZD ZA LETO 2018 
 

Komisija se je v letu 2018 sestala na 4 rednih sejah. Ugotavljam, da so bile vse seje 

sklepčne.  

Obravnavali smo sledeče teme: 

 Priprava programa izobraževanj iz VZD po ReO SKEI  

 Pooblastila in delo varnostnih inženirjev 

 Pravilnik o ročnem dvigovanju bremen 

 Spremembe zakonodaje na področju ravnanja z nevarnimi snovmi  

 Ocena tveganja s predlogi za sindikat  

 

Komisija je v letu 2017 ugotovila, da je na področju VZD premalo znanja in je potrebno 

izobraževati tako sindikalne predstavnike kot predstavnike sveta delavcev zadolžene za 

varstvo in zdravje pri delu. Na podlagi sklepa ( na 3 seji KVPD 2017 sprejela sklep 3/3) je zato 

v letu 2018 pripravila programa izobraževanja iz VZD. Cilj je bil, da se izobraževanje za 

sindikalne zaupnike po podjetjih pripravi na njim razumljiv način. Izobraževanje naj zajema 

odgovore na vprašanja zaupnikov in jim ponudi vpogled v področje in da nekaj usmeritev kdaj 

in kako lahko opozarjajo na nepravilnosti v podjetju. Pri oblikovanju izobraževanj so aktivno 

sodelovali vsi člani komisije. Po dogovoru je bilo prvo izobraževanje izvedeno na ReO 

Štajerske v Mariboru. Na podlagi uspešne predstavitve se je seminar vključil v ostalo ponudbo 

seminarjev, ki jih bo SKEI Slovenije ponudil zaupnikom in sindikalnim podružnicam. 

 

Na temo pooblastila in delo varnostnih inženirjev v podjetjih, kot komisija opozarjamo, da v 

praksi prihaja do tega, da se odgovornost za varno delo prelaga na varnostne inženirje. 

Izpostavljamo, da gre v bistvu za splošno napačno razlago, saj odgovornost iz področja 

varnosti in zdravja pri delu (VZD) za delavce v proizvodnji ali gradbišču po zakonodaji nosi 

delodajalec. To pa je zato, ker ima sredstva npr. denar, tehnologe, razvojni kader za izvedbo 

potrebnih ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Naloga inženirjev za varstvo pri 

delu je obveščanje in opozarjanje delavcev in delodajalcev na nepravilnosti pri izvajanju pravil 

VZD. Predvsem pa je pomemben odnos delodajalca do tega področja in s tem posledično 

položaj varnostnega inženirja v podjetju ter možnost izboljšanja VZD za zaposlene. V praksi 

se ugotavlja, da je to področje pri delodajalcih (posebej pri slovenskih delodajalcih) največkrat 

podcenjevano in mu ne dajejo dovolj velike veljave. Še slabše je, če delodajalec poveri naloge 

s področja VZD zunanjemu izvajalcu. 

 

Komisija ugotavlja, da za pomoč pri delu z bremeni zraven Pravilnika o zagotavljanju varnosti 

in zdravja pri ročnem premeščanju bremen obstajajo tudi smernice za ergonomijo, ki pa za 

delodajalca niso zavezujoče. Prav zaradi pomanjkljivih oz. nedorečenih zakonskih predpisov 

so službe VZD v nekaterih podjetjih že obravnavale poškodbe (npr. izteg mišice), ki so 

posledica nepravilnega ali pa prepogostega dvigovanja bremen, ki jih Pravilnik o zagotavljanju 
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varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen ne opredeljuje (npr. bremena lažja od tako 

imenovanih najtežjih bremen - Priloga II).  

 

Komisija  je v sklopu svojega delovanja imela priložnost za vpogled v več ocen tveganja, za 

katera je tudi podala mnenje na podlagi zaprosila sekretarjev SKEI. 

Pri pregledu je komisija največkrat podala sledeča pripombe: 

1. Pri izdelavi se ne prepoznajo tveganja (npr. dvigovanje bremen pri delavcu 

vzdrževanja, izpostavljenost delavca določeni nevarni snovi,…) 

2. Neprimerni kriteriji za ocenjevanje, ki nam ne dajo realne slike ocenjenega tveganja 

3. Ocena tveganja ne zajame vseh zaposlenih (npr. se ne oceni mesto tajnice ) ali se 

oceni skupina, kjer ni mogoče znotraj skupine ločiti posamezna delovna mesta 

4. Ocena tveganja ni bila posodobljena, kljub spremembam v delovnem procesu 

(drugačna organizacija, novi stroji, nova prerazporeditev obstoječega strojnega 

parka, uporaba novih nevarnih snovi,...) 

5. Ne vsebuje roke in odgovorne osebe (npr. za izvedbo ukrepov po OT, pregledi 

delovnega okolja, meritve izpostavljenosti nevarnim snovem) 

6. Ne vsebuje mnenje medicine dela oz. ne vsebuje roke za izvedbo zdravniškega 

pregleda 

7. Ocena tveganja vsebuje kopije členov pravilnika ali zakonodaje 

V komisiji menimo, ko se bo dalo oceno tveganja in nevarnosti, ki izhajajo iz nje ekonomsko 

ovrednotiti, bo interes delodajalcev za urejanje razmer najverjetneje precej velik. Tako pa 

največkrat izvajajo kratkoročne ukrepe, da zadostijo zakonodaji in ne zaradi dejanskih učinkov, 

ki bi jih ukrepi lahko zagotovili zaposlenim.  

 

Člani komisije so se udeležili:  

 Poročilo s posveta ZSSS »Varno ravnajmo z nevarnimi kemikalijami« 
 

Član komisije Matija Gomilar se je udeležil posveta ZSSS »Varno ravnajmo z nevarnimi 

kemikalijami«, ki je bil 6.11.2018 v Ljubljani in za člane komisije pripravil povzetek in poudarke 

posveta. 

V Sloveniji na leto umre 291 ljudi zaradi nevarnih snovi (hipotetični izračun) in se zgodi 50 

akutnih nezgod. Večji problem od akutnih so kronične zastrupitve z nevarnimi snovmi (npr. 

karcinogene snovi). Opozoril je, da je v Sloveniji pomanjkljiv strokoven in sistemski 

pristop k reševanju te problematike. Obstajajo vsaj trije predpisi, ki urejajo to področje. 

Predstavil je tudi rešitve, zaključke in usmeritve: 

o Z nevarnimi kemični snovmi je možno delati varno tako, da jih prepoznamo, se 

izobrazimo, smo vključeni in seznanjeni ter obvezno  sodelovanje vseh zainteresiranih 

akterjev. Tudi z inšpektorji za delo. 

o Pravica do informiranosti predstavnikov zaposlenih je minimum in ni samoumevna – treba 

si jo je priboriti. 

o Predstavniki zaposlenih imamo tudi pravico do sodelovanja in soodločanja, ki pa se je 

premalo zavedamo. 

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2019 
 
V letu 2019 smo predvideli: 

- Komisija se bo predvidoma sestala na štirih sejah. 
- Obravnavale se bodo teme:  

o psihosocialna tveganja 
o poklicne bolezni - poklicni rak 
o ostale tekoče zadeve s področja VZD 
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PREDVIDENI STROŠKI 2019  
 

Za leto 2019 predvidevamo stroške v višini cca 2200 evrov. 
 
Opredelitev stroškov izhaja iz: 

- potnih stroškov za seje 
- nabava strokovnega gradiva 
- udeležbe na posvetih in konferencah iz področja VZD 

 
 

                                                                                                                              Predsednik KVZD 
                                                                                                                       Igor KUČIŠ                                                                                           
 

 

V vednost: 

- predsednica SKEI Slovenije 

- Mateja Gerečnik, sekretar 

- Člani komisije 

- Arhiv SKEI Slovenije 


