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SOUPRAVLJANJE DELAVCEV 
TER VARNOST IN ZDRAVJE 

PRI DELU

Katja Gorišek, strokovna sodelavka za varnost in zdravje pri delu ZSSS

Zakaj so se delavci začeli povezovati?

Za boljše 
PLAČILO

Za VARNO 
DELO

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU STA ČLOVEKOVA 
PRAVICA!

LISTINA EVROPSKE UNIJE O TEMELJNIH PRAVICAH

(2010/C 83/02)

Člen 31

Pošteni in pravični delovni pogoji

Vsak delavec ima pravico do zdravih in varnih delovnih pogojev 
ter delovnih pogojev, ki spoštujejo njegovo dostojanstvo.
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Varnost in zdravje pri delu sta 

obrobni temi v večini slovenskih 

podjetij/organizacijah

SOUPRAVLJANJE

višja stopnja varnostne kulture v podjetju

Soupravljanje = sodelovanje delavcev pri 

upravljanju

…gre za vzpostavitev okolja, kjer prevladuje dialog, kjer se 

sklepajo kompromisne rešitve med zaposlenim in vodstvom.
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SISTEM 
VZD

VARNOSTNA 
KULTURA

PREDHODNO 
VARSTVO

UDOBJE  NA 
DELOVNEM 

MESTU

OCENA 
TVEGANJA

POŽARNO 
VARSTVO

VARSTVO 
OKOLJA

RANLJIVE 
SKUPINE

PROMOCIJA 
ZDRAVJA

EKONOMSKI 
UČINKI VZD

SOUPRAVLJANJE

Zakaj soupravljati?

Ker nam to omogoča zakonodaja:

�ZVZD-1 (17.člen)

V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni 

tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci 

oziroma njihovimi predstavniki.

ZVZD-
1

ZSDU

Pravne 
podlage za 

soupravljanje 
na področju 

VZD
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Druge pravne podlage za soupravljanje

Direktiva

391/1989

ZGD -1

ZZ

V Sloveniji imamo dualni sistem 
delavskih predstavništev:

� SINDIKAT;

� SVET DELAVCEV/DELAVSKI ZAUPNIK

�JAVNI SEKTOR:

� delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu;

�ZASEBNI SEKTOR:

� z več kot 20 zaposlenih – svet delavcev;

� manj kot 20 zaposlenih – delavski zaupnik;

� delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu 
pri delodajalcih, kjer se delavci niso odločili za 
volitve sveta delavcev;

Vlogi SINDIKAT-SVET DELAVCEV se večkrat prekrivata, 
vendar so njuna pooblastila različna!

Sodelovanje med sindikatom in SD, ki 
izhaja iz ZSDU

� Prva ustanovitev SD – pobuda

� Predlaganje članov volilne komisije

� Kandidiranje članov SD

� Odpoklic člana, ki ga je predlagal sindikat

� Vabilo sindikatu na seje SD (in obratno, običajno se 
uredi s poslovnikom)

� Skrb za izvajanje zakonov, drugih predpisov in 
kolektivnih pogodb
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ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU 
(ZVZD-1) in SOUPRAVLJANJE

• 3. člen: Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu je predstavnik 
delavcev, ki ima položaj in vlogo sveta delavcev.

• 45. člen: Delodajalec mora delavcem omogočiti, da sodelujejo pri 
obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in 
zdravega dela, v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.  

Pravico uresničujejo delavci:

– neposredno, 

– s svojimi predstavniki v svetu delavcev, v skladu s predpisi, ki 
urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju ali 

– z delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. 

Soupravljanje je interes delodajalcev 

… to je pokazala raziskava ESENER

2009

ESENER 2009 – odgovor menedžerjev: Za nas so za obravnavo 

VZD pomembni sledeči razlogi ( http://www.healthy-workplaces.eu/sl/worker-

participation/enterprises-survey#mainContent#appendix )

SOUPRAVLJANJE
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Delovna mesta v poslovnih enotah, na katerih se redno preverja varnost in
zdravje pri delu kot del ocenjevanja tveganja ali podobnega ukrepa, glede na
velikost poslovne enote (poslovne enote v %, EU-27).
Vir: ESENER-1
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ESENER-1 o koristih delavskih 

zaupnikov za varnost in zdravje pri 

delu

ESENER - 2

Pravice delavskega zaupnika za VZD

� pravica do mnenj, predlogov, pobud in 
odgovorov na te pobude;

� pravica do obveščenosti;

� možnost ali obveza skupnih posvetovanj z 
delodajalcem;
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13. člen 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.

46. člen ZVZD-1 (dolžnost posvetovanja)

Delodajalec se mora z delavci ali njihovimi predstavniki posvetovati o:

• oceni tveganja, 

• vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri 
delu, 

• izbiri :

– strokovnega delavca,

– izvajalca medicine dela, 

– delavcev za prvo pomoč, 

– in delavcev oziroma pooblaščenih oseb po posebnih 
predpisih za varstvo pred požarom in evakuacijo, 

• obveščanju delavcev,

• organizaciji usposabljanja. 

Pravice delavskega zaupnika za VZD

� pravica do: določenega št. ur za 

posvetovanje z delavci med delovnim 

časom;

� pravica do: 40 plačanih ur/leto za 

usposabljanja;

� pravica do: denarja in materialnih pogojev 

za opravljanje dela v tej vlogi;
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Delavski zaupnik je zakonsko zaščiten…

� pred šikaniranjem;

� ne sme se ga odpustiti;

� ne sme se mu znižati plače;

� zaščiten je še določeno obdobje po 

mandatu;

Kakšne lastnosti mora imeti delavski 

zaupnik za VZD?

� imeti mora talent za delo z ljudmi;

� imeti mora ugled med zaposlenimi – ljudje mu morajo 

zaupati;

� imeti mora pozitivni odnos do hišnega sindikata; 

� imeti mora veselje z varnostjo in zdravjem pri delu …

Če še nimate izvoljenega svojega 

delavskega zaupnika izkoristite to 

pravico in dajte POBUDO za to!
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Sodelovanje delavcev pri upravljanju je 
ključen dejavnik uspeha upravljanja 

politike z varnostjo in zdravjem pri delu! 

Vpliv zaupnikov za varnost in zdravje pri delu 
je velik; potrebujejo le dodatno podporo… 

Projekt: 
BOLJŠE POKLICNO ZDRAVJE DELAVCEV 

Z USPOSABLJANJEM 
DELAVSKIH ZAUPNIKOV 

ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
(2013 - 2014)

ZSSS želi dvigniti raven varnosti in 
zdravja pri delu z:

� večjim deležem delavcev, ki imajo svojega delavskega 
zaupnika za varnost in zdravje pri delu (spodbujanje 
volitev),

� usposabljanjem delavskih zaupnikov za učinkovito 
zastopanje delavskih interesov na področju VZD,

� izmenjavo izkušenj med delavskimi zaupniki,

� utrjevanjem ugleda delavskih zaupnikov za VZD.
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Povečanje deleža delavcev, ki imajo svojega delavskega 
zaupnika za varnost in zdravje pri delu

SPODBUJAMO VOLITVE v svet delavcev oz. 
delavskega zaupnika za VZD:

• z usposobljenim timom „promotorjev volitev“;

• s priročnikom za delavsko soupravljanje: 
VOLITVE sveta delavcev, delavskega zaupnika, 

delavskega zaupnika za VZD; Zakaj izvoliti. Kako 
izvoliti. Naloge in pristojnosti izvoljenih.

Usposabljanje delavskih zaupnikov za 
VZD

Ponujamo najboljše, najbolj zanimivo in privlačno, najbolj 

strokovno in sodobno usposabljanje za delavske zaupnike za 

varnost in zdravje pri delu v Sloveniji, ki vam bo dalo ZNANJE, 

POZNANSTVO in POMOČ UGLEDNIH SLOVENSKIH 

STROKOVNJAKOV ter UGLED in VPLIV v svoji predstavniški 

vlogi!

Priročnik za delavske 
predstavnike: UČINKOVITO 

ZASTOPANJE INTERESOV

DELAVCEV ZA VARNO IN 
ZDRAVO DELO 

ZSSS, september 2014
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ŽEPNI PRIROČNIK 
za delavske zaupnike 

za varnost in zdravje pri 
delu 

ZSSS, oktober 2014

STROŠEK USPOSABLJANJA
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PRAVNE PODLAGE ZA USPOSABLJANJE

� Delodajalec jih mora kriti v skladu s:

� 1. odstavkom 47. člena in 5. odstavkom 48. člena 
ZVZD-1 (UL RS 43/2011) in

� 63. in 65. členom ZSDU (UL RS 42/1993, 
42/2007)  

TA STROŠEK NE GRE IZ SINDIKALNE ČLANARINE!

STROKOVNA PODPORA DELAVSKIM 
ZAUPNIKOM

Podpora strokovne službe VZD ZSSS:

• mreža delavskih zaupnikov za VZD;

• pridobitev neodvisnih strokovnih mnenj 
vrhunskih slovenskih strokovnjakov s področja 
VZD, Inšpektorata za delo, MDDSZEM itd.

PRIJAVA V MREŽO 
DELAVSKIH 

ZAUPNIKOV ZA 
VARNOST IN ZDRAVJE 

PRI DELU
Prijavni obrazec
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Prevencija je prava pot!


