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Pri tem velja opozoriti, da tudi sveti delavcev – podobno kot po
ZZUSUDJZ velja za sodišèa in upravne organe12 – v obravnavanih
posebnih razmerah niso povsem prenehali s svojim delom, vendar
pa v bistvu opravljajo – kolikor sploh delujejo13 – zgolj najbolj »nuj-

ne« naloge, povezane s sprejemanjem in izvajanjem antikorona
ukrepov, medtem ko izvajanje vseh ostalih nalog, ki jim jih nalaga
ZSDU14, bolj ali manj »miruje«. Torej je morebitno ustrezno
»podaljšanje mandata« delavskim predstavništvom v podjetjih –
kolikor objektivno paè ni bilo mogoèe izpeljati volitev za nova – na
èas po izteku posebnih ukrepov povsem smiselno utemeljeno tudi iz
tega razloga.

* * *
Analogije med vsemi zgoraj obravnavanimi rešitvami, ki izhajajo

iz obeh �e omenjenih klasiènih pravnih naèel (naèelo »zakon ne
namerava nemogoèega« in naèelo »razumnega preudarka«), so
brez dvoma zelo moène, zato je njihova uporaba v danem primeru
pravnoteoretièno vsekakor povsem upravièena. Vse pa vodijo k
zakljuèku, da je nujno treba zagotoviti ustrezno kontinuiteto v
delovanju delavskih predstavništev in �e vzpostavljenih sistemov
delavskega soupravljanja v podjetjih sistema tudi v èasu veljavnosti
in po izteku posebnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19.

12 S to razliko, da legitimno odloèanje teh organov (za razliko od SD v po-
djetjih) tudi sicer ni vezano na trajanje mandata, zato se ob tem ne ukvarjajo
z vprašanji in dilemami glede izvedbe novih volitev v èasu trajanja posebnih
ukrepov zaradi koronavirusa, od èesar bi utegnil biti odvisen njihov obstoj in
delovanje. Èe bi šlo za organe z vnaprej doloèenim mandatom, bi nujno
moral ZZUSUDJZ vsekakor izrecno rešiti tudi dileme v zvezi z volitvami, s
kakršnimi se zdaj ukvarjajo sveti delavcev po ZSDU.
13 V primerih, ko so se v podjetju odloèili za zaèasno prekinitev proizvodnje
(npr. Revoz, Adria mMobil, BSH Hišni aparati Nazarje itd.), v tem èasu tudi
sveti delavcev svojih pristojnosti ne izvajajo.
14 Pri tem ne gre samo za naloge, ki so vezane na doloèene roke (npr. upo-
raba pravice do zaèasnega zadr�anja odloèitev delodajalca po 98. èlenu
ZSDU, izvedba volitev za nov SD itd.), ampak predvsem tudi za številne
naloge, ki sodijo v t. i. proaktivno sfero delovanja SD po drugi alineji 87. èle-
na ZSDU.

Ali inšpekcija dela res lahko
učinkovito ukrepa zgolj na
podlagi »priporočil«?

Kot je znano, Vlada RS doslej delodajalcem ni »predpisala« oziroma »zapovedala« prav nobenih,
niti minimalnih »obveznih« ukrepov za prepreèevanje oku�b delavcev na delovnem mestu, ampak
se je (za razliko od številnih rigoroznih zapovednih in prepovednih ukrepov, podprtih z vso raz-
polo�ljivo dr�avno represijo, s katerimi nas je sicer zasula kot dr�avljane v našem zasebnem �iv-
ljenju) glede tega ob sklicevanju na zakonsko naèelo »odgovornosti delodajalcev« za varno de-
lovno okolje zadovoljila zgolj s podajanjem nekakšnih pravno povsem nezavezujoèih »priporoèil
medicinske stroke«. Pa to res lahko zadostuje za morebitno ukrepanje inšpekcije dela (bodisi na
lastno iniciativo bodisi na iniciativo svetov delavcev posameznih podjetij) in za uèinkovito anti-
korona varstvo dr�avljanov – delavcev, ki so tudi v tem èasu prisiljeni hoditi na delo?

Vprašanje Inšpektoratu
RS za delo

To vprašanje si v danih razmerah v pra-
ksi zastavljajo številni sveti delavcev, ki bi
si �eleli uèinkovito pomoè inšpekcije dela
pri zagotavljanju sprejetja in sankcioniranju
morebitnega neizvajanja »zadostnih« to-
vrstnih ukrepov za prepreèevanje oku�b s
Covid-19 v njihovih podjetjih, kjer proizvod-
nja – èeprav ne »nujna« – kljub vsemu teèe

tudi med epidemijo. Kar dosti jih je, ki se v
zvezi s tem ukvarjajo z razmišljanji, da bi
morda v skladu s svojo zakonsko pristoj-
nostjo zahtevali inšpekcijski nadzor glede
ugotovljenih pomanjkljivosti ukrepov v svo-
jih podjetjih, èe je delodajalec »gluh« za nji-
hove predloge in zahteve. Zlasti še, ker je
prav inšpekcija dela tista, ki na svoji spletni
strani tudi sama opozarja na številne po-
manjkljivosti, ugotovljene skozi do sedaj

opravljene tovrstne nadzore. Uèinkovitost
svetov delavcev je namreè vsekakor v ve-
liki meri odvisna prav od tega, koliko je
lahko uèinkovita inšpekcija dela, ki jo svet
delavcev v primeru potrebe poklièe na
pomoè. In to ne samo v povezavi z aktu-
alnim koronavirusom, temveè tudi na splo-
šno na podroèju zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu (VZD).

Piše:
dr. Mato Gostiša

Varnost in zdravje pri delu v èasu epidemije Covid-19
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Ker pa se v zvezi s tem pojavlja kar
nekaj dvomov in precej tehtnih pomislekov,
se je Zdru�enje svetov delavcev Slovenije
(ZSDS) za odgovor nanje obrnilo neposred-
no na Inšpektorat RS za delo (IRSD). Kon-
kretno vprašanje pa se je glasilo: »Na kak-

šni pravni podlagi lahko v primeru ugo-

tovljenih pomanjkljivosti inšpekcija dela

v dani situaciji pravzaprav sploh uèinko-

vito ukrepa (npr. s prepovedjo opravlja-

nja dela delavcev ali delovnega proces

delodajalca po ZID-11 in z izrekanjem

glob po ZVZD-12), ko pa za delodajalce

vlada nobenega ukrepa ni »predpisala«,

ampak jih je samo »priporoèila«?

Dejstvo je namreè, da:

•
naèeloma lahko inšpektor dela po ZID-1
pravno ukrepa le v primeru kršitve tak-
šnih ali drugaènih »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 nezavezujo-
èih »priporoèil« stroke,

•
ZVZD-1 pa v 19. èlenu izrecno zavezuje
delodajalca k zagotavljanju varnega de-
lovnega okolja ne kar na splošno, kot

bi se paè komu zdelo dobro in pamet-

no, ampak izrecno le »v skladu z iz-

javo o varnosti z oceno tveganja«3.

Se pravi, inšpektor dela lahko v danem
primeru delodajalca po veljavni zakonodaji
oglobi, ali mu izreèe morebiten kak še te�ji
ukrep v bistvu samo v dveh primerih:

1. èe z ustreznim antikorona ocenami
tveganj in ukrepi sploh niti ni »popravil in
dopolnil« izjave o varnosti z oceno tvega-
nja, tako kot to izrecno zahteva drugi od-
stavek 17. èlena ZVZD-14, ali pa,

2. èe v tem aktu zapisanih ukrepov ni
izvajal (ne pa tudi, èe zapisani ukrepi even-
tualno niso »zadostni« po prosti presoji in
mnenju inšpektorja, kolikor le-to ni izrecno
oprto na jasno doloèbo kakega za deloda-
jalca zavezujoèega predpisa).

Èe torej delodajalec ne upošteva raznih
pravno nezavezujoèih »priporoèil«, kakršne
trenutno izdajajo razni organi in strokovne
institucije (npr. NIJZ in nekatere zdravniške
strokovne asociacije), in jih ne vkljuèi v

svojo izjavo o varnosti z oceno tveganja, ni
povsem jasno, kdo in na kakšni podlagi bi

pravzaprav lahko, denimo, prepreèil na-

daljevanje proizvodnje pri »dru�beno

neodgovornem« delodajalcu, ki ni zago-

tovil vseh »priporoèenih« ukrepov, ka-

terih vlada za delodajalce �al – ni znano,

po kakšni logiki in èemu – ni pretvorila v

obliko »predpisa« (zakona ali podzakon-

skega akta), tako kot je to storila s »pri-

poroèili« za dr�avljane. In s tem ustvarila
razmere, ko lahko posamezni neodgovorni
delodajalci (ne glede na to, ali gre za izjeme
ali za pravilo) v skladu s svojim ekonom-
skim interesom nemoteno nadaljujejo s
proizvodnjo kljub pomanjkljivim izvedenim
antikorona ukrepom in s tem ogro�ajo
zdravje in �ivljenja delavcev, ki si sami – èe
paè �elijo obdr�ati slu�be – ne morejo po-
magati, obenem pa jim pod temi pogoji ne
morejo uèinkovito pomagati ne sveti delav-
cev kot izvoljeni predstavniki njihovih inte-
resov in ne inšpekcija dela. Hkrati pa svoje
produkcijske procese spreminjajo v poten-
cialna �arišèa novih oku�b tudi v širšem
okolju.

Odgovor Inšpektorata
RS za delo

Odgovor IRSD z dne 15. 4. 2020 Zdru-
�enju svetov dela na njegovo gornje vpra-
šanje in pomisleke je bil naslednji (dopis
IRSD v nadaljevanju citiramo v celoti):

Dne 6. 4. 2020 in ponovno 12. 4. 2020

smo na Inšpektorat RS za delo prejeli Vaše

razmišljanje in vprašanje, ki se nanaša na

ukrepanje pristojnih inšpektorjev v èasu

razglašene epidemije v RS glede prepre-

2èevanja in širjenja oku�b s Covid-19.

Inšpektorat RS za delo izvaja nadzore
skladno z Zakonom o inšpekciji dela (ZID-1)
in tudi Zakonom o inšpekcijskem nadzoru
(ZIN). ZID-1 tako doloèa, da inšpektor
opravlja nadzor nad izvajanjem zakonov,
drugih predpisov, kolektivnih pogodb in
splošnih aktov v okviru pristojnosti inš-
pektorata, èe z zakonom ni drugaèe dolo-
èeno. Prav tako je v ZID-1 doloèeno, da ima
inšpektor po opravljenem inšpekcijskem

nadzoru pravico in dol�nost z odloèbo za-

vezancu odrediti, da z dejanjem, opustitvijo

dejanja oziroma z aktom, v roku, ki ga

doloèi inšpektor, zagotovi izvajanje za-

konov, drugih predpisov, kolektivnih po-

godb ter splošnih aktov iz svoje pristojno-

sti.

Inšpektorji IRSD v èasu razglašene epi-

demije opravljajo inšpekcijske nadzore, ki

se nanašajo na zagotavljanje zdravja delav-

cev, ki v tem èasu normalno opravljajo delo

na lokacijah delodajalcev ali na drugih lo-

kacijah. Pri tem nadzirajo zlasti izvajanje

ukrepov, ki se nanašajo na prepreèevanje

in širjenje oku�b s Covid-19 ter s tem tudi

na zagotavljanje zdravja in varnosti zapo-

slenih.

Inšpektorji v tem obdobju ukrepajo
predvsem v skladu s 33. èlenom ZIN, in to

zlasti iz razloga, da èas za èim hitrejšo od-

pravo morebitno ugotovljenih pomanjklji-

vosti ne podaljšujejo z izdajanjem pisnih

odloèb, temveè svoje ugotovitve, izreèena

opozorila ter roke za odpravo pomanjklji-

vosti navedejo v zapisnikih. V kolikor delo-

dajalec v opredeljenem roku ne odpravi

ugotovljenih pomanjkljivosti, inšpektor iz-

reèe druge ukrepe.

Zakonodaja s podroèja varnosti in zdra-
vja pri delu ne doloèa konkretnih ukrepov za
prepreèevanje in širjenje oku�b s Covid-19.

Objavljena so le priporoèila in usmeritve

medicinske stroke in v posamiènih prime-

rih tudi ukrepi v odlokih vlade. Inšpektorji s

podroèja varnosti in zdravja pri delu v kon-

kretnih inšpekcijskih nadzorih ugotavljajo,

kako delodajalci v svoj delovni proces uva-

jajo priporoèila medicinske stroke ter kako

jih tudi izvajajo. V teh primerih vsekakor ne

gre za nadzor zakonodaje, predpisov, ko-

lektivnih pogodb in splošnih aktov, saj gre

le za priporoèila stroke. Potrebno pa je vse-

eno pojasniti, da je delodajalec skladno z

37. èlenom ZVZD-1 dol�an delavce obveš-

èati o varnem in zdravem delu tako, da iz-

daja pisna obvestila in navodila, ki so lahko

v izjemnih primerih, ko je neposredno og-

ro�eno �ivljenje in zdravje delavcev, lahko

tudi ustna. Pisna obvestila in navodila

morajo biti namešèena na delovnih mestih

in na sredstvih za delo. To doloèilo je pred-

pisano v zakonodaji in sem uvršèamo tudi

obvešèanje delodajalcev glede ukrepov

prepreèevanja in širjenja oku�be s Co-

vid-19. V praksi bi lahko prišlo do te�ave v

tem, ko delodajalec v navodilih ne bi povzel

priporoèil stroke, temveè bi sam uvedel

doloèene lastne ukrepe, ki bi se pa razliko-

vali od uradno objavljenih. Kot primer lahko

navedemo samo primer zašèitnih mask in

tudi rokavic, saj med objavami najdemo

1 Zakon o inšpekciji dela.
2 Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
3 »Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja

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

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

ocenjevanje temeljilo; – ko obstajajo mo�nosti in naèini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocen-

jevanja.« (2. odst. 17. èlena ZVZD-1).
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tudi dokaj razlièna mnenja glede uporabe

le-teh.

Pri inšpekcijskih nadzorih pristojni inš-

pektorji objavljena priporoèila (npr. medse-

bojna razdalja, sestava razku�il ipd.) medi-

cinske stroke (zlasti NIJZ) uveljavljajo kot

takšne, ki jih je treba spoštovati in v praksi

izvajati. V kolikor ukrepi delodajalcev ne us-

trezajo objavljenim usmeritvam, inšpektor

doloèi rok za uskladitev. Zaenkrat se o teh

naših izreèenih ukrepih še niso opredelje-

vali drugostopenjski organi, tako da ne ve-

mo, kakšna bi bila odloèitev.

Obstaja tudi mo�nost prepovedi delov-

nega procesa po ZID-1. Inšpektor lahko z

odloèbo prepove zavezancu opravljanje

dela delavcev ali delovnega procesa ozi-

roma uporabo sredstev za delo do odprave

nepravilnosti, èe pri inšpekcijskem nad-

zoru ugotovi, da delodajalec ni zagotovil

ustreznega delovnega okolja in delovnega

procesa. V kolikor delodajalec glede pre-

preèevanja in širjenja oku�be s Covid-19

ne izvaja nikakršnih ukrepov, je prepoved

dela vsekakor potreba. Inšpektorji so tudi

�e izrekli nekaj prepovedi izvajanja del do

odprave ugotovljenih pomanjkljivosti in

delodajalci so jih v teh primerih tudi odpra-

vili. S praksami drugostopenjskih organov

tudi v teh primerih ne razpolagamo, kakor

tudi ne v primeru uvedenih prekrškovnih

postopkov.

Sklep

Èe natanèneje preberemo gornji od-
govor IRSD, se �al ni mogoèe znebiti ob-
èutka, da so uvodoma pojasnjeni pomisleki
in bojazni Zdru�enja svetov delavcev
Slovenije �al še kako upravièeni. Zato je
zdru�enje na vlado �e naslovilo pobudo za
celovito rekonstrukcijo veljavnega slo-
venskega modela varnosti in zdravja pri
delu, temeljeèo na naukih iz aktualne epi-
demije Covid-19, katere kljuène poudarke
na kratko prestavljamo v naslednjem pri-
spevku v tej reviji.

Nujno uveljaviti radikalno novo filozofijo
varstva pri delu in opolnomočiti svete
delavcev!
Predsedstvo Zdru�enja svetov delavcev Slovenije (ZSDS) je na podlagi temeljitejše analize dose-
danjih izkušenj svetov delavcev pri spopadanju s koronavirusom sklenilo Vladi RS podati pobudo
za temeljito rekonstrukcijo veljavnega modela varnosti in zdravja pri delu (VZD), ki se je v aktualnih
kriznih razmerah v zvezi z epidemijo Covid-19 izkazal kot sistemsko izrazito sporen in zlasti v 21.
stoletju kot »eri znanja in èloveškega kapitala« tudi naèelno �e povsem nesprejemljiv. Obširneje bo
predstavljena v naslednji številki te revije, tokrat pa izpostavljamo samo nekatere njene kljuène
poudarke.

Kljuèno iz kritiène analize
veljavnega modela VZD

ZSDS poudarja, da ceni aktualna priza-
devanja Vlade RS v boju z epidemijo co-
vid-19, opozarja pa, da je istoèasno pa prav
ta epidemija dodobra razgalila veliko pra-
znino v sedanjem sistemu zagotavljanja
celovitega varstva prebivalstva, ki bi nujno
zahtevala takojšnje ukrepanje dr�ave. In
sicer se je ta praznina izrazito pokazala zla-
sti na podroèju uresnièevanja ukrepov za
varnost in zdravje ljudi pri delu, torej za
varno delovno okolje na delovnih mestih
pri delodajalcih.

Izkazalo se je namreè, da – za razliko od
dokaj uèinkovitega varstva ljudi kot dr�av-
ljanov v zasebnem �ivljenju – dr�ava v zvezi
z zagotavljanjem njihove varnosti v delov-
nem �ivljenju sistemsko gledano nima
praktièno nobene kontrole in oblasti nad

delodajalci. Ti so na podroèju VZD v bistvu
svet zase, samostojna in od nikogar od-
visna oblast, dr�ava v dr�avi, kateri so de-
lavci med svojim delovnim èasom prepuš-
èeni na milost in nemilost. To pa je vseka-
kor precej frapantno spoznanje, nad kate-
rim bi se morali vsi pristojni v Sloveniji ne-
mudoma zelo globoko zamisliti. Kajti to dej-
stvo bo ostalo enako tudi po odhodu ko-
ronavirusa, ki ga, kot reèeno, nikakor ni
povzroèil, temveè zgolj razgalil.

Èe namreè razgrnemo kopreno najraz-
liènejših visokoleteèih naèel o absolutni pri-
oriteti zdravja in �ivljenj ljudi pred zasebnimi
ekonomskimi interesi, ki smo jih vsako-
dnevno poslušali zadnje tedne, se izpod nje
poka�e kruta resnica, ki pa je ravno obrat-
na. Ni namreè moè mimo neizpodbitnega, a
hkrati naravnost strašljivega dejstva, da so
bili (in so še) v številnih podjetjih – tudi iz

tistih proizvodnih dejavnosti, ki sicer nika-
kor niso »nujne« – delavci, èe paè noèejo
ostati brez slu�be, prisiljeni hoditi na delo
tudi v teh zanje zelo negotovih razmerah
kljub morebitnim pomanjkljivim zašèitnim
ukrepom in s tem poveèani nevarnosti po-
tencialnih oku�b, pri èemer pa:

•
jim veljavna zakonodaja s podroèja VZD
ne daje na razpolago popolnoma nobe-
nega pravnega mehanizma za soodlo-
èanje o »sprejemljivih« pogojih dela in
za morebitno uèinkovito »samopo-
moè«,

•
se je dr�ava, katere dr�avljani so, sklad-
no z navedenim naèeloma, na tem pod-
roèju praktièno povsem umaknila in
njihovo /ne/varnost pri delu v celoti pre-
pustila prosti presoji njihovih delodajal-
cev.

Pobuda Vladi RS za rekonstrukcijo veljavnega modela VZD


