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PREVENTIVA
Beseda preventiva izhaja iz latinske besede
praevenire (prea - preden in venire – pride).
Pomeni izogniti se nekemu dogodku (ga
prehiteti) oziroma ga preprečiti s pomočjo
pravilnega in pravočasnega ukrepanja.

MEDNARODNI PRAVNI AKTI

1. Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem
varstvu in delovnem okolju (Uradni list SFRJ, mednarodne
pogodbe, št. 7/87)
Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 155 zahteva od držav
podpisnic, da na podlagi posvetovanj z reprezentativnimi
organizacijami delavcev in delodajalcev, ter ob upoštevanju domačih
okoliščin in pogojev opredelijo, izvajajo ter občasno dopolnjujejo tako
politiko varnosti in zdravja pri delu, ki bo preprečila poškodbe pri delu,
poklicne bolezni,ter druge poškodbe, ki so povezane z delom ali se
pripetijo med delom in to na ta način, da se zmanjšajo vzroki za
nevarnosti v delovnem okolju.

mag. Borut Brezovar

MEDNARODNI PRAVNI AKTI

2.Konvencija MOD št.187 o spodbujanju varnosti in zdravja
pri delu (mksvzd)
1. člen
V tej konvenciji:
(a) izraz »nacionalna politika« pomeni politiko države na področju varnosti in zdravja pri delu in delovnega
okolja, ki je oblikovana v skladu z načeli 4. člena Konvencije o varnosti in zdravju pri delu, 1981 (št. 155);
(b) izraz »nacionalni sistem varnosti in zdravja pri delu« ali »nacionalni sistem« pomeni ogrodje za
zagotavljanje izvajanja politike in programov na področju varnosti in zdravja pri delu v državah;
(c) izraz »nacionalni program varnosti in zdravja pri delu« ali »nacionalni program« pomeni kateri koli
program države, ki vključuje cilje, ki jih je treba doseči v vnaprej določenem časovnem okviru, prednostne
naloge in sredstva za delovanje na področju izboljšanja varnosti in zdravja pri delu ter ocenjevanje napredka;

(d) izraz »nacionalna kultura preventive na področju varnosti in
zdravja pri delu« pomeni kulturo, v kateri se na vseh ravneh spoštuje
pravica do varnega in zdravega delovnega okolja in v kateri imajo
vlada, delodajalci in delavci opredeljene pravice, odgovornosti in
obveznosti pri zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja ter
v kateri ima načelo preventive največjo prednost.

MEDNARODNI PRAVNI AKTI
2.Konvencija MOD št.187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu
(mksvzd)
III. NACIONALNA POLITIKA
3. člen
1. Vsaka članica oblikuje nacionalno politiko za spodbujanje varnega in
zdravega delovnega okolja.
2. Vsaka članica na vseh ravneh spodbuja in uveljavlja pravico delavcev do
varnega in zdravega delovnega okolja.
3. Vsaka članica ob upoštevanju razmer in prakse v državi ter po posvetu z
najreprezentativnejšimi organizacijami delodajalcev in delavcev oblikuje
nacionalno politiko, s katero spodbuja temeljna načela, kot so ocena
tveganj ali nevarnosti, obvladovanje tveganj ali nevarnosti pri viru in
razvijanje nacionalne kulture preventive na področju varnosti in zdravja, ki
vključuje obveščanje, posvetovanje in usposabljanje.

MEDNARODNI PRAVNI AKTI
DIREKTIVA SVETA z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (89/391/EGS)
Člen 1

1. Cilj te direktive je vpeljati ukrepe za spodbujanje izboljšav
za varnost in zdravje delavcev pri delu.
2. V ta namen vsebuje splošna načela v zvezi s
preprečevanjem poklicnih bolezni, zaščito varnosti in
zdravja, odpravo tveganj in vzrokov poškodb pri delu,
obveščanjem, svetovanjem, uravnoteženim sodelovanjem v
skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso in
usposabljanjem delavcev in njihovih zastopnikov ter tudi
splošna navodila za izvajanje opredeljenih načel.

DIREKTIVA SVETA o uvajanju ukrepov za
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev
pri delu (89/391/EGS)
Opredelitve pojmov
V direktivi imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
(d) preprečevanje: vse aktivnosti ali ukrepi, ki so
sprejeti ali načrtovani v vseh fazah dela v podjetju za
preprečevanje ali zmanjšanje poklicnih tveganj.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu(ZVZD-1)

Uradni list št.43/2011

I. SPLOŠNE DOLOČBE
POMEN IZRAZOV
Nezgoda pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju,
ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca.
Nevarni pojav je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala premoženjska škoda, je ali bi lahko bilo
ogroženo zdravje ali življenje delavca oziroma bi lahko prišlo do nezgode delavca zaradi katere bi bil delavec
nezmožen za delo.
Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu je predstavnik delavcev, ki ima položaj in vlogo sveta
delavcev.

Preventivni ukrep je vsak ukrep delodajalca ali
delavca, ki je namenjen zmanjševanju ali
obvladovanju tveganj za varnost in zdravje pri
delu.
mag. Borut Brezovar
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ZVZD-1
II. TEMELJNA NAČELA
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA DELAVCEV PRI DELU

Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev
pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki
so navzoče v delovnem procesu, vključno s
preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem
nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem
delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi
materialnimi sredstvi.
Delodajalec mora izvajati take preventivne ukrepe in
izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo
zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in
zdravja pri delu.
mag. Borut Brezovar
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ZVZD-1
II. TEMELJNA NAČELA
TEMELJNA NAČELA PRI IZVAJANJU UKREPOV

Delodajalec izvaja ukrepe iz tega zakona tako, da upošteva naslednja
temeljna načela:
- izogibanje nevarnostim;
- ocenjevanje tveganj;
- obvladovanje nevarnosti pri viru;
- prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega
mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških
postopkov, - izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in
proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja monotono delo ter
pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine
(humanizacija dela);
- prilagajanje tehničnemu napredku;
- nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;
- razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo
dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja;
- dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi;
- dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.
mag. Borut Brezovar

10

ZVZD-1
II. TEMELJNA NAČELA

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu sta
sestavni del programov izobraževanja na univerzah in šolah vseh vrst
in stopenj.
Usposabljanje za varno in zdravo delo je sestavni del uvajanja v delo.

mag. Borut Brezovar
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ZVZD-1
III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA
OCENJEVANJE TVEGANJA IN IZJAVA O VARNOSTI

Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje
pri delu izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki,
ki glede na vrsto in obseg dejavnosti vsebuje zlasti:
načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov;
načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne
nevarnosti;
opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in
delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne
zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v
delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi
strokovne ocene izvajalca medicine dela.
V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik
o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.
mag. Borut Brezovar
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ZVZD-1
III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA
OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o
varnosti z oceno tveganja zlasti tako, da:
- poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu,
izvajanje zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu medicine dela;
- obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o
nevarnostih za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter izdaja navodila za varno delo;
- usposablja delavce za varno in zdravo delo;
- zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če
sredstva za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo
varnosti in zdravja pri delu;
- z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne
delovne razmere;
- z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
- zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme.
mag. Borut Brezovar
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ZVZD-1
III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA
NALOGE STROKOVNEGA DELAVCA
-svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za
delo;
-svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja;
-usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj;
-izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti;
-opravlja obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;
-opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;
-opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;
-izdeluje navodila za varno in zdravo delo;
-spremlja stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje in pripravlja
poročila za delodajalca s predlogi ukrepov;
-pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo;
-sodeluje z izvajalcem medicine dela.

mag. Borut Brezovar
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ZVZD-1
III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA
IZVAJALEC MEDICINE DELA
Delodajalec mora zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri
delu izvaja izvajalec medicine dela.
-sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
-izvaja zdravstvene preglede delavcev;
-seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti;
-spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi
z delom, ter odkriva vzroke;
-pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja
delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih okvar,
nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne
invalidnosti. Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa
z namenom dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu;
-sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega
dela;
-sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri
usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.

mag. Borut Brezovar
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ZVZD-1
III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA
OBVEŠČANJE IN SEZNANJANJE DELAVCEV
Delodajalec, pri katerem na podlagi pogodbe opravljajo delo delavci drugega
delodajalca, mora poskrbeti, da ti prejmejo vse informacije o tveganjih za
varnost in zdravje pri delu.

Delodajalec mora delovna mesta in sredstva za delo opremiti z znaki za
obvestila in za nevarnost ter z navodili za varno delo v skladu s posebnimi
predpisi.
USPOSABLJANJE DELAVCEV
Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi
delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem
nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem
procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja
po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega
vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.
mag. Borut Brezovar
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ZVZD-1
III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA
USPOSABLJANJE DELAVCEV
Usposobljenost za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu.
Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične
usposobljenosti ( najmanj na dve leti ).
Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem
času in zanje brezplačno.
PISNI SPORAZUM NA SKUPNIH DELOVIŠČIH
Na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in
samozaposlenih delavcev, morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne
ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
Vsak delodajalec mora v sporazumu, iz prejšnjega odstavka določiti delavca za
zagotovitev varnosti svojih delavcev.

Delodajalci morajo sporazumno določiti delavca, ki zagotavlja usklajeno
izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom.
mag. Borut Brezovar
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ZVZD-1
III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA
VARSTVO PRED POŽAROM IN EVAKUACIJA

Delodajalec mora v skladu s posebnimi predpisi sprejeti ukrepe za
zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo.
ODGOVORNOST ZA NASILJE TRETJIH OSEB

Delodajalec mora na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje
tretjih oseb, poskrbeti za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki
tveganje za nasilje zmanjša in ki omogoča dostop pomoči na ogroženo
delovno
mesto.
NASILJE,
TRPINČENJE, NADLEGOVANJE, PSIHOSOCIALNO TVEGANJE
Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in
obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik
psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje
delavcev.

mag. Borut Brezovar
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Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št.43/2011):

NAČRTOVANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM
MESTU
• Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu
načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način
spremljanja njenega izvajanja.
• Minister, pristojen za zdravje, izda smernice.

delovnem

Promocija zdravja na
mora biti sestavni del Izjave o

varnosti z oceno tveganja
Opustitev = prekršek
Denarna globa od 2000 do 40000 evrov
19

Promocija zdravja na delovnem mestu vključuje
predvsem ukrepe na štirih področjih: (ne minimum in ne
maksimum nista določena)

• ukrepe za izboljšanje organizacije dela (gibljiv del. čas, delo na
domu, delitev del. mesta itd.),

• ukrepe za izboljšanje del. okolja (spodbujanje medsebojnega
sodelovanja, ponudba zdrave hrane),

• spodbujanje k zdravim aktivnostim ( programi tel. vadbe,
planinsko društvo, službeno kolo ),

• spodbujanje osebnostnega razvoja ( tečaji za obvladovanje
stresa, timskega dela, vodenja ..).
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Manjši in najmanjši delodajalci glede varnosti in zdravja
pri delu pogosto:
- Nimajo ustreznega znanja s področja varnosti in
zdravja,
- nimajo svojih strokovnjakov (za varnost in zdravje pri
delu),
- nimajo motiva za dosledno izvajanje pravil,
- ves čas živijo in delajo v časovni stiski,
- pogosto improvizirajo na različnih strokovnih
področjih,
- zelo racionalno zaposlujejo, pogosto imajo premalo
zaposlenih,
- zaposlenim dodeljujejo zelo različna dela in naloge,
- materialnih sredstev imajo malo, prioritete pri njihovi
porabi pa so: repromaterial, nujni stroški in večanje
kapacitet, ne pa višja raven varnosti in zdravja pri delu.

ZNAČILNOSTI DELODAJALCA, KI RAVNA PREVENTIVNO:

- Njegovi zaposleni so dobro usposobljeni za varno in
zdravo opravljanje dela (znanje, veščine),
- dobro so obveščeni o vseh pomembnih okoliščinah,
- zaposleni neposredno ali preko svojih predstavnikov
sodelujejo pri urejanju vpašanj s področja varnosti in
zdravja pri delu,
- močna je motiviranost zaposlenih in njihova vključenost v
preventivno kukturo,
- delovna mesta so varna in zdrava (tudi postopki dela in
delovna oprema),
- delovno vzdušje je naravnano v sodelovanje in tovarištvo,
- vodje procesov dela takšno kulturo dela spoštujejo,
podpirajo in razvijajo.

Dosledno preventivno ravnanje v
zvezi z delom, zagotavlja najbolj
ustrezno varnost in zdravje pri delu,
kar je dolgoročno dober posel, ki
omogoča tudi vsestransko
kakovost.

Hvala za vašo
pozornost!

borut.brezovar@siol.net

