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Pobuda Vladi RS za temeljito rekonstrukcijo veljavnega modela VZD 

Nujno uveljaviti radikalno novo filozofijo 

varstva pri delu in opolnomočiti svete delavcev! 
 

(21. 4. 2020) 
 

 

 

V Združenju svetov delavcev Slovenije (ZSDS) vsekakor cenimo prizadevanja Vlade RS v 

zvezi s preprečevanjem širjenja epidemije Covid-19, ki je primerjalno gledano tudi 

razmeroma uspešen. Opozarjamo pa, da je prav ta epidemija med drugim tudi dodobra 

razgalila nekatere zelo očitne sistemske pomanjkljivosti, praznine in nesprejemljive 

konceptualne rešitve v sedanjem modelu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu (VZD) v 

Sloveniji. Zato na vlado naslavljamo  

 

p o b u d o, 

 

da aktualne izkušnje in nauke iz prakse pri spopadanju s to epidemijo temeljito analizira tudi s 

sistemskega vidika in se na tej osnovi čim prej loti nujne tudi radikalnejše rekonstrukcije 

trenutno še vedno veljavne, a zdaj - kot so zelo nazorno pokazale omenjene izkušnje - že 

močno arhaične in povsem zgrešene zasnove tega modela. Pri tem je ključnega pomena 

predvsem  

 

takojšnja sistemska ukinitev sedanje absolutne »suverenosti« delodajalcev pri 

sprejemanju najpomembnejših odločitev s področja VZD in opolnomočenje svetov 

delavcev na tem področju. 

 

V zvezi s tem je nujno opustiti sedanje nesprejemljivo načelo (izključne) odgovornosti 

delodajalcev za zagotavljanje varnega delovnega okolja kot izhodiščno načelo aktualnega 

slovenskega modela VZD, na katerem v celoti temelji tudi veljavni Zakon o varnosti in 

zdravju pri delu (ZVZD-1), in ga nadomestiti z načelom popolne enakopravnosti 

delodajalca in delavcev pri načrtovanju, sprejemanju in izvajanju ukrepov VZD, ki pa že po 

logiki stvari zahteva hkratno opolnomočenje izvoljenih delavskih predstavništev v podjetjih 

(tj. svetov delavcev oziroma delavskih zaupnikov za VZD), da:    

1. soodločajo s soglasjem v skladu z določili ZSDU (po predhodnem posvetovanju in 

usklajevanju tudi s sindikati, če so pri delodajalcu organizirani) pri sprejemanju 

»izjave o varnosti z oceno tveganja«,  

2. imajo pravico kadarkoli zahtevati potrebne spremembe in dopolnitve te izjave, v 

primeru neodzivnosti delodajalca pa (kot mehanizem »samopomoči«) pravico s svojim 

sklepom zadržati opravljanje dela delavcev ali dejavnosti delodajalca do odločitve 
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arbitraže ali pooblaščene strokovne inštitucije o strokovni utemeljenosti njihove 

zahteve, 

3. so pooblaščeni izvajati notranji nadzor na tem področju, 
 

s čimer vse bo v končni fazi ustrezno osmišljena tudi državno-nadzorna funkcija inšpekcije 

dela glede doslednega izvajanja »izjav o varnosti z oceno tveganja« v praksi in bistveno 

povečana njena učinkovitost. Načelo izključne odgovornosti delodajalca za varno delovno 

okolje pa mora iz razumljivih razlogov seveda še naprej veljati glede njegove dolžnosti 

zagotavljanja materialnih pogojev za izvajanje sporazumno dogovorjenih ukrepov, kajti 

tudi ustvarjeni poslovni rezultat delovnega procesa je sistemsko še naprej v celoti njegov.  

 

Kratkoročno, se pravi posebej za potrebe učinkovitega reševanja  v nadaljevanju izpostavljene 

problematike, zaznane v povezavi z aktualnimi ukrepi za omejevanje epidemije Covid-19, pa 

predlagamo, da Vlada vsa svoja doslej sprejeta »nezavezujoča priporočila« za tovrstno 

ukrepanje delodajalcev z interventnim zakonom pretvori v obligatoren predpis, ki bo 

omogočal tudi ustrezno učinkovito ukrepanje inšpekcije dela zoper »družbeno 

neodgovorne« delodajalce. Prav iz tega razloga tudi predlagamo, da vlada to pobudo - 

čeprav se ne nanaša izključno na trenutne razmere, ampak predvsem na »sistemska« vprašanja 

vzpostavljanja učinkovitega sistema VZD v Sloveniji na splošno - po možnosti obravnava že 

v sklopu trenutno pripravljajočega se najnovejšega paketa antikorona ukrepov. 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

 

Kritična analiza, predstavljena v nadaljevanju, ni usmerjena v kritiko aktualnih konkretnih 

ukrepov vlade ter posameznih delodajalcev v zvezi s preprečevanjem širjenja epidemije 

Covid-19, temveč v trenutno uzakonjen slovenski sistem/model VZD na splošno, katerega 

nesprejemljivost je, kot rečeno, ta epidemija zgolj pomagala jasno prepoznati. V teh razmerah 

se je namreč nazorno pokazalo, da država – za razliko od zagotavljanja dokaj učinkovitega 

varstva državljanov v njihovem zasebnem življenju – v zvezi z zagotavljanjem njihove 

varnosti v delovnem življenju, torej v vlogi »delavcev«, sistemsko gledano žal nima 

praktično popolnoma nobene oblasti nad delodajalci, na katere je sicer z veljavnim 

ZVZD-1 neutemeljeno preložila polno odgovornost za ta segment splošne državljanske 

varnosti.  

 

Ti so na področju uresničevanja VZD zdaj v bistvu popolnoma svet zase, nekakšna »država v 

državi«, samostojna in od nikogar odvisna, se pravi popolnoma suverena oblast, kateri so 

delavci med svojim delovnim časom absolutno podrejeni tako v ekonomskem kot v 

odločevalskem pogledu. Nekako tako, kot da se jim je njihova država Republika Slovenija za 

čas, ki ga prebijejo v službi (in to je približno polovica vsakega delovnega dne, kolikor traja 

njihov delovnik!), načelno kar odrekla in jih zavestno prepustila na milost in nemilost prosti 

volji njihovih delodajalcev. S svojo neposredno oblastno regulativo namreč - razen izjemoma 

v nekaterih specifičnih in posebej nevarnih produkcijskih procesih, poklicih in dejavnostih - 

na to področje praktično sploh ne posega, s svojim represivnim aparatom  (inšpekcija dela) pa 

v bistvu kontrolira le izvajanje tistih ukrepov, ki si jih delodajalci - prek t. i. izjav o varnosti z 

oceno tveganja, ki so sicer v njihovi izključni pristojnosti - po svoji prosti presoji 

»predpišejo« sami sebi. Oni sami so, kot bo podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju, torej po 

veljavni zakonodaji tisti, ki (tudi v imenu delavcev, ki imajo pri tem zgolj nekakšno 

konzultativno vlogo) enostransko in povsem samostojno presojajo, kdaj so in kdaj niso 

delavcem zagotovili - tako po količini kot po kakovosti konkretnih ukrepov - »zadostne« 

varnostne standarde v delovnih procesih, kar seveda že po logiki stvari tudi »sistemsko« 
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omogoča takšne in drugačne »legalne« zlorabe (delavcev), ki jim država s svojo inšpekcijo 

dela niti teoretično ne more biti kos.  

 

To pa je vsekakor precej frapantno spoznanje, nad katerim bi se morali vsi pristojni v 

Sloveniji brez dvoma nemudoma zelo globoko zamisliti. Kajti to dejstvo, ki ga koronoavirus 

sam, kot rečeno, nikakor ni povzročil, temveč zgolj dodobra razgalil, bo ostalo enako tudi po  

odhodu koronavirusa. Gre namreč za sporno »temeljno filozofijo«, na kateri počiva celoten 

sistem VZD, ne glede na to, v kakšnih razmerah deluje. In ta je, milo rečeno, povsem 

nesprejemljiva. 

 

Če namreč razgrnemo kopreno najrazličnejših visokoletečih načel o absolutni prioriteti 

zdravja in življenj ljudi pred vsem drugim, zlasti pa pred zasebnimi ekonomskimi (profitnimi) 

interesi lastnikov kapitala podjetij - delodajalcev, o kakršnih smo lahko vsak dan znova brali 

in poslušali v zadnjih tednih, se izpod nje pokaže kruta resnica, ki pa je žal ravno obratna. To 

pa je, da ekonomski interes delodajalcev v sedanjem modelu VZD lahko brez kakršnikoli 

sistemskih preprek povsem prevlada nad »fizično« (in tudi pravno) varnostjo zaposlenih. 

Kar še zlasti očitno pride do izraza v situacijah, kakršna je ta s koronavirusom (čeprav, kot 

rečeno, tudi v »normalnih« situacijah v bistvu ni prav nič drugače). 

 

Ni namreč moč mimo splošno prepoznanega in neizpodbitnega, a hkrati naravnost strašljivega 

dejstva, da so bili (in so marsikje še) v dani situaciji v številnih podjetjih - tudi v proizvodnih 

dejavnostih, ki sicer nikakor niso »nujne« - kljub očitno pomanjkljivim zaščitnim ukrepom in 

s tem povečani nevarnosti za potencialne okužbe
1
 delavci s strani delodajalcev prisiljeni

2
  

hoditi na delo tudi v teh zanje zelo negotovih varnostnih razmerah, pri čemer pa: 

 jim veljavna zakonodaja s področja VZD ne daje na razpolago popolnoma nobenega 

pravnega mehanizma za soodločanje o »sprejemljivih« pogojih dela in za morebitno 

učinkovito »samopomoč« v primeru, da jih kdo pod grožnjo s krivdno odpovedjo 

pogodbe o zaposlitvi sili delati tudi v »nesprejemljivih« pogojih
3
 (po veljavni 

                                                 
1
 Da to ni trditev na pamet, pričajo med drugim tudi ugotovitve Inšpektorata RS za delo v dokumentu z 

naslovom »Inšpektorat ugotavlja pomanjkljivo izvajanje ukrepov za zaščito delavcev«, objavljenem na 

spletni strani IRSD na naslovu https://www.gov.si/novice/2020-03-25-inspektorat-ugotavlja-

pomanjkljivo-izvajanje-ukrepov-za-zascito-zdravja-delavcev/  (vpogledano dne 20. 4. 2020). Mediji 

na dan 21. 4. 2020 poročajo o 200 prijavah kršitev v zvezi s koronavirusom (od tega se jih kar 65 % 

nanaša na varnost in zdravje pri delu, 35 pa na pravno varnost zaposlenih), ki jih je prejel inšpektorat v 

času od razglasitve epidemije Covid-19. In to je kajpak brez dvoma le vrh ledene gore. 
2
 Prisila v tem smislu je povsem neposredna, tj. grožnja z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi zaradi kršite 

delovnih obveznosti. S tezo o domnevni tudi posredni, tj. ekonomski prisili, ki naj bi v končni 

posledici v kakršnikoli krizi vedno prizadela predvsem delavce - lastnike dela in ne lastnike kapitala, 

in da je torej (če želijo iz eksistenčnih razlogov obdržati delo) nadaljevanje proizvodnje v kakršnihkoli 

razmerah predvsem v njihovem interesu, pa na tem mestu ne polemiziramo. Ne samo zato, ker z vidika 

utemeljevanja bistva te pobude niti ni posebej relevantna, ampak ker je tudi sicer povsem nesmiselna. 

Predvsem pa zato, ker kot rečeno,  
3
 Zakonska pravica delavcev odkloniti delo, če mu delodajalec ne zagotovi varnega delovnega okolja, 

je na videz sicer zelo močan in učinkovit, v resnici pa zelo omejen tovrsten mehanizem samopomoči. 

Pa ne zgolj zato, ker si danes redki delavci v strahu za svojo službo drznejo tvegati s takšno potezo 

kljubovati delodajalcu, tako da že iz tega razloga ostaja ta pravica v praksi zgolj mrtva črka na papirju. 

Bolj zato, ker po 52. členu ZVZD-1 v obravnavanem smislu to pravico delavec lahko uporabi le, če 

»mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varnostni 

ukrepi, ter zahtevati, da se nevarnost odpravi.« Se pravi: (1) ogroženo mora biti življenje, morebitna 

ogroženost zgolj zdravja ni dovolj; (2) nevarnost mora biti neposredna, ne zgolj posredna in malo 

verjetna, tako kot to velja, denimo, v primeru okužbe s koronavirusom; in kar je morda še bolj 
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zakonodaji imajo delavci o vprašanjih VZD, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, le 

pravico biti nezavezujoče konzultirani),  

 se je skladno z navedenim temeljnim načelom o izključni odgovornosti delodajalcev 

država, katere državljani so, na tem področju praktično povsem umaknila in 

določanje konkretne ravni njihove /ne/varnosti pri delu pač v celoti prepustila prosti 

presoji njihovih delodajalcev.  

 

Nikakor seveda glede tega ne gre poenostavljeno tlačiti vseh delodajalcev v isti koš. A dejstvo 

je, da jim tovrstno »družbeno neodgovornost« do njihovih zaposlenih na račun lastnih 

ekonomskih (profitnih) interesov
4
 sistem načeloma povsem nesankcionirano dovoljuje in 

omogoča. To pa je vsekakor absolutno nedopustno in tega v prihodnje nikakor ni več mogoče 

tolerirati, obenem pa se ob tem še naprej (samo)zavajati, da imamo v Sloveniji neoporečen 

sistem VZD. Ni res, v resnici je iz navedenih razlogov ta sistem žal močno trhel že v svojem 

temelju.  

 

Bistveno je torej iz te krize s koronavirusom potegniti ustrezen sistemski nauk. Izjemnega 

pomena je, da se skozi temeljitejšo analizo konkretnih izkušenj z epidemijo Covid-19 končno 

zavemo dejstva, da na tem področju zagotovo nimamo opravka s situacijo »sistem je dober, 

posamične kršitve pa se pač vedno dogajajo in zanje lahko učinkovito poskrbijo ustrezne 

državne nadzorne inštitucije«. Nikakor se nam ne sme zgoditi, da bi zaradi dreves (t.j. raznih 

»posamičnih« kršitev) spregledali gozd (trhlost sistema kot celote), ki se skriva za temi 

drevesi. Morebitno takšno samozavajnaje o neproblematičnosti sistema bi nas namreč spet 

pripeljalo v stanje zatiskanja oči pred skrajno resnimi družbenimi problemi in zavestnega 

neukrepanja za njihovo rešitev, čeprav ta rešitev ni prav nič zapletena in/ali kratkoročno 

neuresničljiva. Nasprotno, je popolnoma jasna, teoretično nesporna in - če bi le obstajala vsaj 

minimalna politična volja - tudi takoj uresničljiva, nakazana pa je bila že v uvodnem delu te 

pobude.  
 

 

 

 

 

I. Načelo (izključne) »odgovornosti delodajalcev« in njegove  

   nesprejemljive sistemske posledice 
 

                                                                                                                                                         
bistveno (3) ta pravica velja le, če delodajalec ne izvaja »predpisanih« varnostnih ukrepov (tj. ukrepov, 

določenih v delodajalčevi »izjavi o varnosti« ali v podzakonskih aktih), ne pa tudi, če tovrstni ukrepi 

sploh niso predpisani, ali pa, če so predpisani bistveno pomanjkljivo. Skratka, s to zakonsko pravico si 

delavci v resnici niti formalno ne morejo prav veliko pomagati, in sicer ne v »normalnih«, še manj pa 

v takšnih ali drugačnih »posebnih« oziroma »izrednih« razmerah.     
4
 Tudi če bi res veljala teza, da delodajalci s takšnim ravnanjem, tj. z vzdrževanjem proizvodnje za 

vsako ceno tudi v raznih kriznih razmerah, pravzaprav rešujejo gospodarstvo in delovna mesta in da 

torej v bistvu na ta način delujejo v širšem oziroma splošnem družbenem interesu, kajpak ta širši 

družbeni interes ni neposreden motiv in agens teh njihovih ravnanj. Pri teh jih neposredno vodi njihov 

lasten profitni interes, ki pa naj bi po principu Smithove »nevidne roke« v končni fazi privedel do 

uresničevanja splošnih družbenih interesov. Denimo, da ta princip drži, toda kdo in s kakšno pravico 

bi lahko zahteval od delavcev, da uresničevanje vseh teh »nadinteresov« plačujejo s svojim zdravjem 

in življenji? Filozofsko gledano v ekonomiji namreč ni takšnega »nadinteresa«, kateremu bi bili dolžni 

ljudje žrtvovati svoje zdravje in življenje, zatorej je sleherna razprava o tem, ali in v kakšnih primerih 

bi bilo obravnavano ravnanje delodajalcev (tj. siljenje ljudi na delo kljub nezadostnim varnostnim 

ukrepom) eventualno lahko »opravičljivo«. Kakršnokoli tehtanje med ekonomskimi interesi kogarkoli 

na eni in interesi delavcev po varnosti in zdravju je torej že a priori nedopustno - ti drugi morajo imeti 

v vsakem primeru absolutno prioriteto. 
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Načelo (izključne) odgovornosti delodajalcev za zagotavljanje varnega delovnega okolja 

kot temeljno načelo aktualnega slovenskega modela VZD, ki je brez dvoma hkrati tudi rak 

rana tega modela, izhaja iz določbe prvega odstavka 5. člena Zakona o varnosti in zdravju 

pri delu (ZVZD-1), ki se glasi: »Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri 

delu.«. Dodatno utrjeno pa je še z določbo 8. člena, ki se glasi: »Če delodajalec prenese 

strokovne naloge na področju varnosti pri delu na strokovnega delavca ali zunanjo strokovno 

službo ter strokovne naloge v zvezi z izvajanjem zdravstvenih ukrepov na izvajalca medicine 

dela, ga to ne odvezuje odgovornosti na tem področju. Tudi obveznosti delavcev glede 

varnosti in zdravja pri delu ne vplivajo na načelo odgovornosti delodajalca.« 

 

Na prvi pogled se morda zdi to načelo resda dokaj samoumevno in celo všečno, v resnici pa je 

že v osnovi popolnoma nesprejemljivo. Kajti iz izključne »odgovornosti« je v zakonu potem 

pravno logično kajpak dosledno izpeljana tudi izključna »pristojnost« delodajalcev za 

urejanje tega področja (tj. za določanje konkretnih ukrepov VZD), ki pa iz odločanja o tej 

problematiki že v osnovi izključuje:   

 tako delavce, za katerih zdravje in življenja pravzaprav gre, in ki bi zato že po logiki 

stvari morali imeti pri tem najbolj odločilno besedo,  

 kakor tudi državo, katere dolžnost je (ne samo ob pojavih nalezljivih bolezni, ampak 

na splošno!) poskrbeti za vsestransko varnost svojih državljanov tako v njihovem 

zasebnem kot v delovnem življenju, 

in ki zato v končni posledici v bistvu vodi tudi v njihovo popolno »suverenost«  na tem 

področju. V bistvu se s tem vzpostavljajo kar kot neka »vzporedna oblast« nad delavci, 

neodvisna od državne oblasti, ki se na ta način, kot rečeno, s tega področja s svojo 

neposredno »regulatorno« funkcijo v bistvu v celoti umika (ohranja jo le pri podzakonskih 

aktih o zagotavljanju varnosti v nekaterih specifičnih in posebej nevarnih produkcijskih 

procesih, poklicih in dejavnostih).  

 

Če se država s tega področja umakne s svojo neposredno regulatorno funkcijo, obenem pa za 

njeno »souresničevanje« ne opolnomoči ustrezno delavcev samih ali njihovih izvoljenih 

predstavništev, pa je skorajda vseeno, če bi se umaknila še s svojo »nadzorno« funkcijo, ki v 

tem primeru lahko ustvarja le lažen vtis učinkovitega varstva interesov delavcev n 

obravnavanem področju. Bistveno je namreč, kdo je tisti, ki varnostne ukrepe določa, kajti 

tisti, ki zgolj nadzoruje njihovo izvajanje, ne more v ničemer vplivati na njihovo »kakovost«. 

Še tako učinkovit nadzor torej na tem področju ne pomeni veliko, če je kakovost ukrepov, ki 

so predmet nadzora, neustrezna. Tu pa država za delavce v sedanjem zakonskem modelu 

VZD ne more narediti praktično nič. 

 

Zato je prisotnost države na tem področju prek inšpekcije dela lahko močno zavajajoča in 

še zdaleč ne pomeni, da to področje tudi dejansko učinkovito »obvladuje« z vidika 

kakovostnega uresničevanja življenjskih interesov delavcev. Daleč od tega. Inšpekcija je 

namreč pristojna le za kontroliranje izvajanja tistih ukrepov na področju VZD, ki so 

»predpisani« (z zakonskimi in podzakonskimi akti, kolektivnimi pogodbami in splošnimi 

akti), ne more pa, denimo, »arbitrirati« o tem, v kolikšni meri konkretni ukrepi za 

zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja tudi dejansko sledijo ali ne sledijo 

najrazličnejšim »smernicam in priporočilom stroke« na tem področju, ter ustrezno ukrepati, če 

ne. In v tem je ves problem. Torej, če ponovimo, v vprašanju, kdo je v resnici tisti, ki na tem 

področju določa »pravila/predpise«, katerih izvajanje je potem predmet inšpekcijskega 

nadzora. 
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Odgovor na to vprašanje je pravzaprav kar malce šokanten: v skladu z omenjenim 

izhodiščnim načelom o izključni odgovornosti za zagotavljanje varnega delovnega okolja, kot 

rečeno, ta »pravila« v bistvu avtonomno in povsem suvereno določajo kar delodajalci sami 

(sebi), in sicer prek t. i. izjav o varnosti z oceno tveganja, ki so po  17. členu ZVZD-1 

ključni splošni akti, po katerih se presoja »zakonitost« vseh njihovih ravnanj na tem področju!  

Takšna popolna suverenost delodajalcev na področju skrbi za varno delovno okolje pa je 

seveda sistemsko absolutno nelogična in nedopustna, in sicer ne samo v pogojih epidemije 

koronavirusa, temveč na splošno.  

 

Ves problem se torej v bistvu začne in konča prav pri obravnavanem arhaičnem in za današnje 

čase, torej za 21. stoletje kot »ero znanja in človeškega kapitala« že povsem preživetem 

izhodiščnem načelu veljavnega modela VZD, ki sicer še vedno temelji na klasični 

»mezdnokapitalistični« filozofiji  družbenoekonomskih odnosov in delovnega prava, po 

kateri delavec s tem, ko »proda« svoje delo delodajalcu, bojda logično preide tudi pod 

popolno direktivno in disciplinsko oblast delodajalca pri uresničevanju njegovega 

profitnega interesa, kateremu je ekonomsko in pravno podrejen. Kar je seveda popoln 

teoretični nesmisel Delo je namreč neločljivo od človeka, in če prodaš delo, prodaš človeka. A 

prav temu teoretičnemu nesmislu v bistvu v celoti sledi to sporno temeljno načelo veljavnega 

ZVZD-1. Se pravi, s sklenitvijo delovnega razmerja naj bi delavci v času, ko zanj opravljajo 

delo po pogodbi o zaposlitvi, teoretično in praktično predali delodajalcu tudi popolno 

»oblast« nad svojim zdravjem in življenji. Vsaj na področju varovanja zdravja in življenj 

ljudi, če ne že v delovnem pravu na splošno, bi bilo torej treba to škandalozno logiko 

mezdnega odnosa med delom in kapitalom končno vendarle že opustiti, in to nemudoma.  

 

* * * 

 

Bistvo sistemskega problema, na katerega opozarjamo v tej pobudi, je torej v tem, da so ob 

zgoraj pojasnjeni absolutni »suverenosti« delodajalcev na področju odločanja o konkretnih 

ukrepih VZD tako delavci, ki so neposredno ogroženi, kot tudi država, ki bi morala ukrepati v 

njihovem in hkrati v širšem družbenem interesu, na tem področju praktično popolnoma 

nemočni. Kajti glede tega po veljavni zakonodaji v maniri klasičnega mezdnega kapitalizma 

danes: 

1. delavci nimajo na razpolago popolnoma nobenega pravnega mehanizma za 

učinkovito uresničevanje svojega odločujočega vpliva na lasten varnostni položaj, 

ampak jim zakon na tem področju odločanja znotraj podjetij zdaj namenja izključno le 

»posvetovalno/konzultativno« vlogo, čeprav gre za njihovo zdravje in življenja, ne za 

zdravje in življenja lastnikov kapitala podjetij - delodajalcev, 

2. država pa ne nikakršne ustrezne pravne podlage za morebitno ukrepanje s svojim 

represivnim aparatom v interesno sfero delodajalcev, če se ugotovi, da so njihovi 

varnostni ukrepi tudi po merilih stroke nezadostni in pomanjkljivi, 

kar se vsekakor zdi sistemsko naravnost shizofreno.  

 

Takšna »delitev vlog« v sistemu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji 

zagotovo ni več v duhu časa in jo je treba nemudoma spremeniti v samem temelju. 

 
 

 
 

 

 

 

II. Načelo (izključno le) »posvetovalne« vloge delavcev in 

     njihovih predstavnikov na področju VZD 
 

 



ZDRUŽENJE SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE 

 

Omenjeno nesmiselno načelo zgolj »posvetovalne/konzultativne« vloge delavcev in 

njihovih predstavnikov na področju VZD  je bilo v - do takrat na tem področju dokaj 

smiseln in napreden - slovenski pravni sistem vpeljano z  novelo ZSDU
5
 iz leta 2001. Ta je 

namreč ukinila pravico izvoljenih delavskih predstavnikov (svetov delavcev in delavskih 

zaupnikov) do »soodločanja« o vseh vprašanjih varnosti in zdravja pri delu, ki sta jo do takrat 

urejali prva in druga alineja 95. člena ZSDU in ki sta predpisovali obvezno pridobitev 

predhodnega soglasja sveta delavcev tudi glede odločitev v zvezi z: 

 organizacijo in izvajanjem ukrepov varnosti pri delu, če gre za odločitve, ki niso 

predpisane z zakonom, drugimi predpisi ali dogovorjene s kolektivnimi pogodbami, 

 določitvijo ukrepov za preprečevanje poškodb pri delu in obolenj v zvezi z delom, kot 

tudi za varstvo zdravja delavcev, če gre za odločitve, ki niso predpisane z zakonom, 

drugimi predpisi ali dogovorjene s kolektivnimi pogodbami v zvezi z delom, 

in jo skrčila zgolj na pravico do »skupnega posvetovanja«, kakršno poznamo danes (glejte 

prvi odstavek 91. člena ZSDU), in pri kateri delodajalca stališča delavskih predstavnikov v 

primeru nemožnosti medsebojne uskladitve stališč v ničemer ne zavezujejo.
6
  

 

Morda zgolj mimogrede: če pozorno preberemo obe zgoraj citirani alineji prvotne določbe 95. 

člena ZSDU, lahko z gotovostjo trdimo, da se v primeru, če bi ostali v veljavi, ob aktualni 

epidemiji Covid-19 zanesljivo ne bi soočali z uvodoma opisanimi nedopustnimi ravnanji 

delodajalcev in hkratno nemočjo delavcev in države, kakršnim smo bili oziroma smo 

marsikje še priča zdaj. Prav vse odločitve v zvezi z določitvijo in izvajanjem antikorona 

varnostnih ukrepov bi namreč morale biti v tem primeru sprejete s soglasjem sveta delavcev 

(oziroma izvoljenega delavskega zaupnika za VZD). To pomeni, da bi po razglasitvi 

epidemije Covid-19 mnoge od spornih proizvodenj zaradi bistveno pomanjkljivih ukrepov za 

varnost delavcev tudi brez posredovanja inšpekcije dela zagotovo ostale začasno »zaprte«, 

problema številnih primerov /ne/zagotovljanja ustrezno varnega delovnega okolja, s  katerim 

se soočamo zdaj, pa v praksi v glavnem sploh ne bi bilo.  

 

* * * 

 

Načeloma si seveda - vsaj v sodobnem pravnem sistemu - nihče ne bi smel uzurpirati pravice 

delavcem kar z zakonom odvzeti njihove »naravne pravice«, da samostojno odločajo 

oziroma vsaj enakopravno soodločajo o vseh vprašanjih organizacije in fizičnih pogojev 

dela pri delodajalcu, od katerih je neposredno ali posredno odvisno njihovo zdravje in 

življenje. In nihče tudi nima oziroma vsaj ne bi smel imeti pravice o teh vprašanjih suvereno 

odločati namesto njih, torej v njihovem imenu in za njihov račun, kot da so nedorasli otroci, 

ki ne vedo kaj je zanje dobro in prav. Še zlasti pa takšne pravice že po logiki stvari ne bi smeli 

imeti delodajalci, ki jih pri tem odločanju vodijo povsem drugačni - lahko tudi ravno 

nasprotni - lastni profitni interesi. 

 

A slovenska zakonodaja (ZSDU, ZVZD-1) je, kot rečeno, delavcem prav to pravico kljub 

vsemu enostavno odvzela in jo v celoti prenesla na njihove delodajalce. To pa seveda 

                                                 
5
 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju. 

6
 Pravno povsem brezpredmetna je tako zdaj tudi pravica delavcev do »soodločanja«, ki je sicer 

formalno še vedno zapisana v 13. členu veljavnega ZVZD-1: »Delodajalci in delavci oziroma njihovi 

predstavniki se morajo o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati, skupno 

posvetovati ter soodločati v skladu s tem zakonom in predpisi o sodelovanju  delavcev pri 

upravljanju.« S to nesrečno, na videz drobno in nepomembno novelo ZSDU se je torej v bistvu podrl 

ves dotlej »smiselni« sistem zagotavljanja VZD. 
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načelno gledano pomeni, da delodajalci njihovih predlogov in zahtev glede ukrepov za 

ureditev varnega in zdravega delovnega okolja v končni fazi odločanja, tj. zlasti pri 

sprejemanju »izjave o varnosti z oceno tveganja« ali njenih sprememb in dopolnitev niso 

dolžni upoštevati, ampak lahko glede tega bolj kot življenjskim interesom delavcev sledijo 

predvsem svojim lastnim ekonomskim interesom.  

 

In to, če ponovimo, velja na splošno, ne morda samo v aktualnih razmerah koronavirusa, ko 

je, kot lahko vidimo na vsakodnevnih primerih iz prakse, odločitev o konkretnih zaščitnih 

ukrepih ter v končni fazi predvsem tudi o tem, ali je nadaljevanje oziroma morebiten ponovni 

zagon produkcijskih procesov v danih okoliščinah sploh dopusten ali ne, v nasprotju s 

splošnim pravnim načelom razumnega preudarka formalno v celoti v pristojnosti 

delodajalca samega.  Nesporno je namreč, da vsemu mogočemu načelnemu leporečenju o 

tem, da so zdravje in življenja ljudi vedno na prvem mestu, pri tehtanju med svojimi lastnimi 

ekonomskimi interesi in vitalnimi interesi delavcev vsi delodajalci kajpak še zdaleč niso 

ravno vzor »družbene odgovornosti«. Že omenjena praksa številnih podjetij, v katerih so bili 

(in so še) delavci prisiljeni delati tudi ob zelo pomanjkljivih antikorona varnostnih ukrepih, 

temu vsekakor nazorno pritrjuje.   

 

V Sloveniji so torej delavci sistemsko gledano trenutno v bistvu res še vedno prepuščeni v 

absolutno (direktivno ter disciplinsko) »oblast« delodajalcem tudi s svojim zdravjem in 

življenji in ne samo s svojim delom. Zdi se za današnje čase nepojmljivo, a točno tako žal 

zdaj je.   
 

 

 

 

 

III. Močno omejena učinkovitost pri izvajanju nadzorne funkcije  

      inšpekcije dela 

 

 

Kot je bilo zgoraj že opozorjeno, država s svojo regulatorno funkcijo neposredno posega 

na področje VZD zgolj izjemoma. Z zakonskimi ali podzakonskimi akti namreč, kot rečeno, 

določa konkretne ukrepe s tega področja le za posamezne posebej nevarne proizvodne 

procese, poklice in dejavnosti, v ostalem pa to v celoti prepušča »izjavam o varnosti z oceno 

tveganja« po 17. členu ZVZD-1, katerih sprejemanje je v izključni pristojnosti delodajalcev 

samih. Posledica tega pa je tudi ogromna pravna praznina, ki na ta način nastane na 

področju uresničevanja nadzorstvenih pooblastil inšpekcije dela in ki je postala še posebej 

očitna prav v aktualnih okoliščinah boja proti okužbam s koronavirusom, čeprav še zdaleč ni 

povezana zgolj s to situacijo, temveč gre za splošen problem aktualnega modela VZD.  

 

Če ga ilustriramo na konkretnem primeru epidemije Covid-19: Ob izbruhu epidemije iz 

razumljivih razlogov prav noben delodajalec ustreznih antikorona ukrepov ni imel določenih 

v svoji izjavi o varnosti z oceno tveganja (in - vsaj na samem začetku, ko je bilo treba ukrepati 

hitro - tudi ni bilo časa za njeno popravljanje in dopolnjevanje
7
), država pa jih tudi ni 

»predpisala«, ampak jih je zgolj »priporočila«. Skladno z uvodoma  navedenim izhodiščnim 

načelom o odgovornosti delodajalcev za zagotavljanje varnega delovnega okolja namreč 

                                                 
7
 Prav tej situaciji se je pokazala tudi očitna in zelo simptomatična razlika med družbeno odgovornimi 

in družbeno neodgovornimi delodajalci. Prvi so raje kot bi ogrozili zdravje in življenja svojih 

zaposlenih svojo proizvodnjo do nadaljnjega začasno zaprli in med tem zagotovili vsa potrebna 

zaščitna sredstva in varnostne protokole, drugi pa so z nekaj provizoričnimi ukrepi, ki so bili 

marsikdaj bolj ko ne v posmeh vsem temeljnim principom VZD, pod krinko »ohranjanja delovnih 

mest« nadaljevali tudi v teh razmerah na račun tveganja delavcev.   
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vlada delodajalcem glede dolžnega ukrepanja v zvezi s koronavirusom - vse do danes - 

konkretno sploh ni popolnoma ničesar obveznega »predpisala« (kar bi lahko potem po zakonu 

potem prek inšpekcijskega nadzora po potrebi tudi ustrezno pravno sankcionirala), ampak jim 

je v tem pogledu podajala le različne pravno nezavezujoče »smernice in priporočila« 

medicinske stroke. Problem pa je v tem, da:  

 po Zakonu o inšpekciji dela (ZID-1) lahko inšpektor dela načeloma pravno ukrepa le v 

primeru kršitve takšnih ali drugačnih »predpisov« (zakoni, kolektivne pogodbe, 

splošni akti itd.) o varnosti in zdravju pri delu, ne pa kar »arbitrarno« in po svoji 

prosti presoji ali na podlagi nekih pravno nezavezujočih »priporočil« stroke, 

 ZVZD-1 pa v 19. členu izrecno zavezuje delodajalca k zagotavljanju varnega 

delovnega okolja izrecno le »v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja«
8
 in ne 

morda kar na splošno, kot bi se pač komu zdelo dobro in pametno. 

To pomeni, da inšpektor dela lahko delodajalca po veljavni zakonodaji oglobi, ali mu izreče 

morebiten kak še težji ukrep (npr. prepovedna odločba v smislu 18. ali 19. člena ZID-1) v 

bistvu samo v dveh primerih:  

1. če z ustreznim ocenami tveganj in ukrepi v primerih spremenjenih okoliščin, med 

katere, denimo, sodijo tudi razne možne epidemije, sploh niti ni »popravil in dopolnil« 

izjave o varnosti z oceno tveganja, tako kot to izrecno zahteva drugi odstavek 17. 

člena ZVZD-1
9
, ali pa, 

2. če v tem aktu zapisanih ukrepov ni izvajal; ne pa tudi, če zapisani ukrepi eventualno 

niso »zadostni« po prosti presoji in mnenju inšpektorja, kolikor le-to ni izrecno oprto 

na jasno določbo kakega za delodajalca zavezujočega predpisa.  

 

Pravno gledano so torej delodajalci v vseh primerih, ko konkretni varnostni ukrepi niso 

 niti predpisani z zakonom ali podzakonskim aktom, 

 niti določeni v izjavi o varnosti pri posameznem delodajalcu, 

praktično popolnoma izvzeti iz sistema državnega nadzora nad dejanskim zagotavljanjem 

varnega delovnega okolja in s tem tudi iz možnosti za učinkovito ukrepanje inšpekcije dela, 

kajti »smernice in priporočila« niso sankcioniran pravni akt, na podlagi katerega bi lahko 

učinkovito ukrepala inšpekcija dela. Ali kot je zapisano v odgovoru IRSD z dne 15. 4. 2020 

na tovrstno vprašanje ZSDS: »Zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu ne določa 

konkretnih ukrepov za preprečevanje in širjenje okužb s Covid-19. Objavljena so le 

priporočila in usmeritve medicinske stroke in v posamičnih primerih tudi ukrepi v odlokih 

vlade. Inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu v konkretnih inšpekcijskih nadzorih 

ugotavljajo, kako delodajalci v svoj delovni proces uvajajo priporočila medicinske stroke ter 

kako jih tudi izvajajo. V teh primerih vsekakor ne gre za nadzor zakonodaje, predpisov, 

kolektivnih pogodb in splošnih aktov, saj gre le za priporočila stroke.« Zato so vsi doslej 

izrečeni konkretni inšpekcijski ukrepi zoper nekatere neodgovorne delodajalce, s katerimi se v 

tem smislu IRSD vendarle trudi, pravno vsekakor na precej šibkih temeljih. S praksami 

drugostopenjskih organov sicer glede tega zaenkrat še ne razpolagamo, a vsekakor bodo 

tovrstni ukrepi težko prestali temeljitejšo pravno presojo.   

   

                                                 
8
 »Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno 

tveganja zlasti tako, da: …« (19. člen ZVZD-1). 
9
 »2) Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat: – ko obstoječi preventivni 

ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni; – ko se spremenijo podatki, na katerih je 

ocenjevanje temeljilo; – ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev 

ocenjevanja.« (2. odst. 17. člena ZVZD-1). 
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In tako je v vseh primerih nujno potrebnih oziroma vsaj priporočljivih ukrepov s področja 

varnosti in zdravja pri delu, ki sta jih včasih učinkovito reševali zgoraj že citirani določbi 

prve in druge alineje 95. člena ZDSU, danes pa glede tega, kot rečeno, v sistemu zeva 

ogromna pravna praznina. Dejstvo je namreč, da inšpekcija dela v sprejem konkretnih 

ukrepov VZD, ki jih država ni izrecno »predpisala«, delodajalec pa si jih sam ni zapisal v 

»izjavo o varnosti« (pa naj bodo strokovno še tako utemeljeni in smiselni - nobenega 

delodajalca ne more »prisiliti« z nobeno pravno sankcijo. Sveti delavcev pa kot, že rečeno, 

v tem smislu zaenkrat nimajo popolnoma nobene odločilne vloge. 

 

In to je res hud problem, zaradi katerega: 

 aktualni model VZD že v osnovi ne spodbuja dovolj dviganja obstoječe ravni VZD pri 

posameznih delodajalcih proti morebitnemu »optimumu«,  kakršen sicer izhaja iz 

17. člena ZVZD-1, tj. spraviti tveganje za poškodbe in poklicne bolezni na raven 

»sprejemljivega«
10

;  

 se tudi v konkretnem primeru aktualne epidemije Covid-19 srečujemo z vsemi temi 

ekscesnimi primeri, ko zoper družbeno neodgovorna ravnanja nekaterih delodajalcev 

preprosto ni moč - niti preventivno niti kurativno - učinkovito pravno ukrepati, 

in kar je vsekakor shizofrena in povsem nedopustna situacija. 
 

 
 

 

 

IV. Predlagana smer iskanja novih zakonskih rešitev 
 

 

1. 

Načelo odgovornosti, obenem pa »suverenosti« delodajalcev in njihove »absolutne oblasti« 

nad  delavci celo tudi na področju VZD je brez dvoma popolnoma preživet sistemski 

absurd, ki - če ponovimo - v bistvu temelji na klasični mezdnokapitalistični  logiki  

družbenoekonomskih odnosov in ki zato nikakor ne sodi več v 21. stoletje kot »ero znanja in 

človeškega kapitala«. Kajti vsaj zahteva po varnosti in zdravju ljudi pri delu pač v današnjih 

časih ne v more biti več a priori podrejena profitnemu interesu lastnikov kapitala kot 

faktičnih lastnikov podjetij - delodajalcev. Ohranjanje omenjenega načela v veljavnem 

ZVZD-1 pa v bistvu omogoča prav to nedopustno podrejenost. Zato je treba filozofijo in 

temeljno logiko sistema VZD v tem pogledu povsem obrniti na glavo, kakršnokoli 

»tehtanje« med zdravjem in življenji delavcev na eni ter ekonomskimi interesi in koristmi 

delodajalcev na drugi strani pa je nesprejemljivo. Vendar seveda ne samo na načelno-

teoretični ravni, ampak predvsem tudi pri oblikovanju konkretnih zakonskih rešitev na tem 

področju. 

 

Nov koncept VZD bi torej nujno moral temeljiti na načelu, da »kupoprodaja dela« v obliki 

sklenjene pogodbe o zaposlitvi nikakor ne zajema tudi »kupoprodaje  zdravja in življenj 

delojemalcev«. In če delodajalec s pogodbo o zaposlitvi skladno po veljavni delovnopravni 

                                                 
10

 Veliki večini delodajalcev seveda nikakor ne gre oporekati iskrenih prizadevanj, da bi ukrenili vse, 

kar je v njihovi moči, za zagotovitev varnega delovnega okolja za svoje zaposlene. Vendar pa v tem 

pogledu zgolj ukrepanje »po najboljših močeh delodajalca« ni dovolj, da bi postalo tveganje 

»sprejemljivo« (npr. v danih razmerah koronavirusa nekateri produkcijski procesi tudi ob vseh 

objektivno izvedljivih ukrepih že po svoji naravi preprosto ne omogočajo varnega dela in v teh 

primerih je seveda edini možen ukrep začasno »zaprtje« podjetja). Kdaj je tveganje zanje še 

sprejemljivo, pa lahko povedo edinole delavci sami in nihče drug namesto njih. In v tem je tudi poanta 

pobude za ponovno uzakonitev obveznega predhodnega soglasja svetov delavcev k ključnim  

odločitvam s tega področja. 
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zakonodaji pač pridobi absolutno »delovnopravno (tj. direktivno in disciplinsko) oblast« nad 

delodajalci, s to pogodbo pod nobenim pogojem ne more pridobiti tudi »oblasti na človekom 

kot celoto«. Delavec mora ves čas trajanja delovnega razmerja ohraniti absolutno oblast nad 

lastno osebo, zlasti pa seveda nad svojim zdravjem in življenjem, ne da bi to smelo kakorkoli 

ogroziti njegovo pravico do ohranjanja zaposlitve v primeru izpolnjevanja »normalnih« 

delovnih obveznosti.  Enostransko spreminjanje pogojev dela v smislu spreminjanja 

varnostnih standardov, ki so veljali v času sklepanja pogodbe o zaposlitvi, torej ne pride v 

poštev in je nezakonito, če ni bilo sprejeto s soglasjem delavca ali njegovega izvoljenega 

predstavništva (sveta delavcev, delavskega zaupnika), izvoljenega skladno z določili ZSDU. 

Zgolj nekakšno nezavezujoče posvetovanje delodajalca z delavci in njihovimi izvoljenimi 

predstavniki v tem smislu ne more biti dovolj. Vsaj glede zagotavljanja VZD je treba 

vzpostaviti popolno enakopravnost obeh strank pogodbenega delovnega razmerja tudi v 

praksi, ne zgolj na načelni ravni.  

 

V ta namen je treba tako na področju avtonomne pravne regulacije kot tudi na področju 

izvajanja ukrepov VZD pri delodajalcih izvoljena delavska predstavništva ustrezno 

zakonsko opolnomočiti in jih postaviti v vlogo enakopravnih partnerjev poslovodstvu. In 

sicer skozi konkretne pristojnosti, navedene že v uvodnem delu te pobude, to so:  

1. soodločanje s soglasjem v skladu z določili ZSDU pri sprejemanju »izjave o varnosti z 

oceno tveganja« (po predhodnem posvetovanju in usklajevanju tudi s sindikati, lahko 

pomembno vplivajo na učinkovito delovanje celotnega sistema VZD, če so pri 

delodajalcu organizirani),  

2. pravica kadarkoli zahtevati potrebne spremembe in dopolnitve te izjave, v primeru 

neodzivnosti delodajalca pa (kot mehanizem »samopomoči«) pravica s svojim sklepom 

zadržati opravljanje dela delavcev ali dejavnosti delodajalca do odločitve arbitraže ali 

pooblaščene strokovne inštitucije o strokovni utemeljenosti njihove zahteve, 

3. pooblastilo izvajati notranji nadzor na tem področju. 

Vse seveda ob predpostavki, da je delodajalcu po logiki stvari še naprej naložena 

odgovornost za zagotavljanje vseh potrebnih materialnih pogojev za izvajanje na ta način 

sporazumno sprejetih ukrepov VZD. 

 

Šele pod temi pogoji bo tudi nadzorna funkcija inšpekcije dela na tem področju v bistvu 

lahko v celoti izkoriščena za namen, kateremu naj bi služila.  Kajti šele na ta način bodo 

»izjave o varnosti z oceno tveganja« postale pravni akti, ki: 

 bodo izgubili sedanjo naravo enostranskih »oblastnih« aktov delodajalca nasproti 

delavcem in bodo ustrezno prilagojeni dvostranski pogodbeni koncepciji delovnega 

razmerja,  

 vsebinsko ustrezno izpopolnjeni tako, da bodo verodostojno odražali voljo ter interese 

in potrebe obeh partnerjev pogodbenega delovnega razmerja, 

 bodo iz tega razloga lahko dejansko šteli tudi kot optimalen približek najboljšemu 

možnemu (še) »sprejemljivemu« tveganju za zaposlene, katerega le-ti prek svojih 

predstavništev tudi nadzorujejo in po potrebi angažirajo inšpekcijo dela.  

Funkcija inšpekcij za delo bo s tem lahko dejansko osredotočena predvsem le na 

nadzorovanje doslednega izvajanja sprejetih »izjav o varnosti z oceno tveganja«, ne pa na 

njihovo »vsebinsko kakovost«, kjer v primeru pomanjkljivosti, katere so zdaj, ko so ti akti še 

v izključni pristojnosti delodajalcev, bolj pravilo kot izjema, razen podajanja kakih 

nezavezujočih priporočil tako ali tako ne morejo ukreniti praktično ničesar zares 

učinkovitega. 

 

2. 
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Vsi gornji predlogi za zakonske spremembe se nanašajo na »sistem VZD« na splošno. Vezano 

izključno na aktualno situacijo boja proti epidemiji Covid-19 pa bi vsekakor veljalo 

predlagati, da vlada morda z ustreznim interventnim podzakonskim aktom (odlokom) vse 

svoje do sedaj podane nezavezujoče »smernice in priporočila« preprosto pretvori v 

»obligatoren predpis« za delodajalce, ki bi želeli tudi v teh razmerah nadaljevati s 

proizvodnjo. Se pravi, da bi v obliki predpisa neposredno določila, kakšne socialne razdalje 

morajo biti zagotovljene v delovnem procesu, v katerih primerih je obvezno nošenje mask, 

kakšni standardi morajo veljati za sprotno razkuževanje poslovnih prostorov ipd., v 

nasprotnem pa je nadaljnja proizvodnja pač prepovedana. S tem bi namreč lahko - vsaj za 

aktualno situacijo s Covid-19 -  tako rekoč na en mah rešila vse ključne  probleme v zvezi z 

»družbeno neodgovornim« obnašanjem nekaterih delodajalcev, na katere opozarjamo v tej 

pobudi. Na ta način bi bilo namreč bolj ali manj jasno, katera podjetja izpolnjujejo vsaj 

minimalne tovrstne standarde in lahko nadaljujejo proizvodnjo in katera ne. Inšpekcija dela pa 

bi v tem primeru res lahko odigrala vlogo, kakršna se od nje (iz navedenih razlogov zaenkrat 

žal bolj ali manj neutemeljeno) pričakuje.  

 

 

Datum: 21. 4. 2020 

 

                                                      


