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(Vsaj) glede vprašanj varnosti
in zdravja pri delu delavci
pač ne morejo biti »podrejeni«
delodajalcem

»Najprej �ivljenje, nato zdravje in šele potem ekonomija!« so temeljna naèela, ki so v ospredju
politiène agende v aktualni zdravstveni krizi ob vrhuncu (tudi) drugega vala epidemije korona-
virusa. In prav na absolutno prednost zdravja in �ivljenja delavcev pred vsemi drugimi (sicer
vsekakor) legitimnimi ekonomskimi interesi delodajalcev je �e konec aprila 2020, torej sredi prve-
ga vala epidemije, s posebno pobudo za nujno in korenito rekonstrukcijo veljavnega modela var-
nosti in zdravja pri delu (VZD) opozorilo tudi Zdru�enje svetov delavcev Slovenije (ZSDS).

�e takrat smo namreè v ZSDS ugotav-
ljali, ob številnih praktiènih primerih prisilje-
vanja delavcev v delo (celo z gro�njo o od-
povedi zaposlitve) kljub oèitno zelo po-
manjkljivim antikoronskim ukrepom po pri-
poroèilih NIJZ, kar je ugotavljal tudi Inšpek-
torat RS za delo1, da je epidemija samo še
dodatno in popolnoma jasno razgalila oèit-
ne sistemske pomanjkljivosti veljavnega
modela VZD v Sloveniji, ki niso vezane sa-
mo na izredne okolišèine razliènih zdravst-
venih kriz, temveè jasno ka�ejo svojo pro-
blematiènost tudi v povsem obièajnih
okolišèinah. Se pravi pri urejanju tudi vseh
kljuènih vprašanj s tega podroèja v podjetjih
na splošno. Zato smo na Vlado RS naslovili
pobudo2,

za takojšnjo zakonsko ukinitev

sedanje sistemske »nadrejeno-

sti« delodajalcev pri sprejema-

nju najpomembnejših odloèitev

s podroèja VZD in ustrezno opol-

nomoèenje svetov delavcev na

tem podroèju

ter hkrati pozvali Vlado RS, da èim prej pri-
pravi predlog ustreznih sprememb Zakona
o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) za
nujno rekonstrukcijo veljavnega modela

VZD ter jih predlaga v sprejem po nujnem
zakonodajnem postopku, dosedanja prav-
no nezavezujoèa »priporoèila« NIJZ delo-
dajalcem o ukrepih zoper oku�be z novim
koronavirusom pa pretvori v obliko prav-

no zavezujoèega predpisa (odloka), ki bo
omogoèil tudi uèinkovito pravno ukrepanje
inšpekcije dela zoper morebitne kršitelje.

Ob tokratnem drugem valu epidemije
pa smo dodatno pozvali tudi vse slovenske
delodajalce, da – na prostovoljni podlagi in
ne èakajoè na morebitne tovrstne zakonske

spremembe – izvoljene delavske predstav-
nike za VZD, tj. svete delavcev oziroma de-
lavske zaupnike v svojih podjetjih in zavodih
�e zdaj vkljuèijo kot povsem enako-

pravne »(so)odloèevalce« v postopke

oblikovanja ter sprejemanja ukrepov za

boj proti oku�bam z novim koronaviru-

som, kakor tudi vseh drugih pomemb-

nejših odloèitev na podroèju VZD.3

Slednje – poziv delodajalcem – smo po
razpravi v predsedstvu ZSDS dodali v
dopolnjenem dokumentu z namenom, da
se v podjetjih ne bi èakalo šele na more-
bitne zgoraj predlagane spremembo zako-
nodaje, temveè bi se, v duhu mnogih »do-
brih praks« dosedanjega sodelovanja de-
lodajalcev in delavskih predstavništev na
podroèju VZD, lahko takojšnja uveljavitev
naèela enakopravnosti delodajalcev in de-
lavcev oz. delavskih predstavništev na tem
podroèju tudi pravno formalizirala tudi prek
skupnega dogovora med svetom delavcev
in delodajalcem oziroma t. i. »participa-
cijskega dogovora« na podlagi drugega
odstavka 5. èlena ZSDU.4

In v èem je jedro problema?

Dejstvo je namreè, da so tudi ob ak-
tualnih koronavirusnih ukrepih nekateri de-
lodajalci vzeli – na videz logièno ter všeèno
– naèelo o odgovornosti delodajalca za
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri
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1https://www.gov.si/novice/2020-03-25-inspektorat-ugotavlja-pomanjkljivo-izvajanje-ukrepov-za-zas
cito-zdravja-delavcev/
2 Celoten tekst pobude je dosegljiv na:
https://www.delavska-participacija.com/wp-content/uploads/2020/06/Pobuda-Vladi-RS-rekonstrukc
ija-modela-VZD-24.6.2020.pdf
3Ta javni poziv ZSDS je objavljen na:
https://www.delavska-participacija.com/wp-content/uploads/2020/10/Poziv-vladi-in-delodajalcem-v
-zvezi-s-covid-19-okt.2020.pdf.
4Drugi odstavek 5. èlena ZSDU: »S pisnim dogovorom med svetom delavcev in delodajalcem se

podrobneje uredi uresnièevanje pravic iz tega zakona ter druga vprašanja, za katera je s tem zakonom

tako doloèeno, lahko pa se dogovori tudi veè soupravljalskih pravic delavcev, kot jih doloèa ta zakon.«
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delu, na katerem sicer v celoti temelji tudi
veljavni Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(ZVZD-1), povsem dobesedno in ga razu-
meli hkrati tudi kot izkljuèno svojo pri-
stojnost za popolnoma avtonomno odlo-
èanje glede urejanje vseh kljuènih vpra-
šanj s tega podroèja brez kakršne koli pra-
vice delavcev do soodloèanja pri tem, èe-
prav gre v prvi vrsti za njihovo zdravje in nji-
hova �ivljenja. Da delavci o ukrepih za za-
šèito in varovanje svojega zdravja ter svojih
�ivljenj po veljavni zakonodaji nimajo pra-
vice soodloèati, ampak le pravico biti s
strani zakonodajalca nezavezujoèe »kon-
zultirani« je ob današnji razvitosti dru�b, v
21. stoletju popolnoma nesprejemljivo in
predstavlja neverjetni anahronizem.

Izven sleherne logike je namreè, da
imajo pri odloèanju o teh vprašanjih še naj-
manj besede prav tisti, za katerih �ivljenja in
zdravje v resnici gre. Vsaj na tem podroèju
delavci zato �e po logiki stvari ne morejo
biti absolutno »podrejeni« delodajalcu,
tako kot to sicer velja glede samega op-
ravljanja dela v delovnem procesu delo-
dajalca skladno z veljavnim Zakonom o de-
lovnih razmerjih (ZDR-1), ampak bi moral
ZVZD-1 temeljiti na povsem drugih izho-
dišèih. Kajti zdravje in �ivljenja delavcev –
za razliko od njihove »delovne sile« – niti
teoretièno niso in ne morejo biti napro-
daj, se pravi predmet navadne kupoprodaje
na »trgu dela«, kakršna naj bi bila sicer
filozofski temelj t. i. tr�nih delovnih razmerij
med delodajalci in delojemalci. Za urejanje
medsebojnih razmerij na podroèju VZD paè
zagotovo ne more veljati, da je delodajalec
skupaj z delavèevim delom »kupil« tudi
njegovo zdravje in �ivljenje, ter da lahko
med delovnim èasom prosto razpolaga tudi
z njima.

Nujno opolnomoèenje
svetov delavcev

Zato se v naših kritikah veljavnega mo-
dela VZD in pobudah za njegovo spremem-
bo zavzemamo za vzpostavitev (uzakoni-
tev) naèela popolne enakopravnosti de-
lodajalcev in delavcev pri odloèanju (na-
èrtovanje, sprejemanje, izvajanje) o vseh
ukrepih za zagotovitev varnega in zdra-
vega delovnega okolja oz. za ponovno vr-
nitev soodloèanja na to podroèje5 ter hkrat-
nim opolnomoèenjem izvoljenih delav-
skih predstavništev v podjetjih (tj. svetov
delavcev oz. delavskih zaupnikov za VZD),
da

•
soodloèajo s soglasjem v skladu z do-

loèili ZSDU pri sprejemanju »izjave o

varnosti z oceno tveganja« kot temelj-

nega internega splošnega akta s pod-

roèja VZD;

•
imajo pravico kadarkoli zahtevati po-

trebne spremembe in dopolnitve tega

akta, v primeru neodzivnosti delodajal-

ca pa (kot mehanizem »samopomoèi«)

pravico s svojim sklepom zadr�ati op-

ravljanje dela delavcev ali dejavnosti

delodajalca do dokonène odloèitve pri-

stojnega organa o utemeljenosti njihove

zahteve,

•
so pooblašèeni izvajati notranji nadzor

na tem podroèju.

Le z nujnimi spremembami ustrezne
zakonodaje (ZSDU in ZVZD-1), v smislu
zgornjih predlogov, bo mogoèe tudi v praksi
preseèi sedanje anomalije, ko imajo v vel-
javnem modelu VZD še najmanj besede
prav tisti (tj. delavci), katerim naj bi celo-
ten model v bistvu tudi slu�il – predvsem
pa spremenjeni model ne bo dopušèal
morebitne prevlade ekonomskih interesov
pred pravico do varnega in zdravega dela.

Po drugi strani pa številni dokumenti in
raziskave dokazujejo zelo velik vpliv varo-
vanja zdravja in zagotavljanja varnosti
delavcev na višjo produktivnost ter druge
pozitivne poslovne uèinke, ki v konèni fazi
poveèujejo skupno gospodarsko uspeš-
nost, kar je nenazadnje tudi primarni interes
delodajalcev.

Varnost zdravja in �ivljenja je nedvom-
no najvišji interes vsakega posameznika,
hkrati pa tudi univerzalna vrednota naše
civilizacije, zato mora imeti absolutno
prednost pred vsemi ostalimi (tudi) legi-
timnimi ekonomskimi in drugimi interesi ter
vrednotami! Morebitna bojazen, da bi lahko
delavci morda to temeljno naèelo predla-
ganega novega modela VZD kakorkoli iz-
korišèali v škodo ekonomskih interesov
delodajalcev, pa je seveda povsem odveè,
kajti tudi sami se zelo dobro zavedajo svoje
eksistenène odvisnosti od zaposlitev. Iz
tega razloga verjetno nihèe ni bolj zainte-
resiran za dobrobit in dolgoroèno uspeš-
nost podjetij kot ravno njihovi zaposleni.
Prav niè se torej ni bati, da bi – èe ni res
nujno za njihovo varnost – s kakimi svojimi
pretiranimi zahtevami do delodajalcev iz
tega naslova a priori ogro�ali obstoj podjetij
in s tem svoje zaposlitve. Tovrstni strahovi
so lahko le navadna demagogija.

Predlog konkretnih doloèil
v participacijskem dogovoru

Konkretni predlogi ZSDS za ustrezne
spremembe ZVZD-1 v zgoraj opisanem
smislu so bili objavljeni �e v letošnji 3.
številki Ekonomske demokracije, tokrat pa
objavljamo predloge doloèil, s katerimi bi
veljalo na pobudo svetov delavcev – za èas
do morebitne novelacije zakona – dopolniti
veljavne participacijske dogovore v pod-
jetjih, temeljijo pa v celoti na zgoraj pred-
stavljenih izhodišèih o nujnem opolnomo-
èenju svetov delavcev na podroèju VZD.

5 Ta pravica je namreè �e bila doloèena v prvotnem Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju
(ZSDU), a je bila z novelo ZSDU-A iz leta 2001 iz popolnoma nerazumljivih razlogov ukinjena.

* * *
1.4.2 Soodloèanje o vprašanjih

varnosti in zdravja pri delu

... èlen

(1) Po opravljenem predhodnem skupnem posvetovanju in
uskladitvi stališè v skladu z doloèili 91. in 92. èlena ZSDU mora de-
lodajalec pred sprejetjem predlo�iti svetu delavcev v predhodno
soglasje tudi konèni predlog izjave o varnosti z oceno tveganja ali
njenih sprememb in dopolnitev ter predloge drugih odloèitev s pod-
roèja varnosti in zdravja pri delu, èe gre za odloèitve, ki niso pred-
pisane z zakonom ali drugimi predpisi. Zapisnik o posvetovanju s
svetom delavcev in pisno soglasje sveta delavcev je obvezna priloga
izjave o varnosti z oceno tveganja kot splošnega akta.

(3) Delodajalec se mora �e v fazi strokovne priprave predloga
izjave o varnosti z oceno tveganja, ki bo predmet skupnega posve-
tovanj in soodloèanja sveta delavcev v skladu s prejšnjim odstav-
kom tega èlena, predhodno individualno posvetovati tudi z vsakim
delavcem glede ugotovljenih tveganj in predlaganih varnostnih ukre-
pov na njegovem delovnem mestu oziroma pri njegovem delu in se
opredeliti do njegovih pripomb in predlogov.

(2) Svet delavcev ima pravico tudi na lastno iniciativo predlagati
odloèitve o vprašanjih iz prvega odstavka. Delodajalec se mora do
njegovih predlogov opredeliti v roku 15 dni, v nasprotnem pa ima
svet delavcev pravico zahtevati, da o njegovih predlogih odloèi ar-
bitra�a v interesnem sporu.
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... èlen

(1) Delodajalec mora svetu delavcev omogoèiti uèinkovito iz-
vajanje notranjega nadzora nad stanjem na podroèju varnosti in
zdravja pri delu v imenu delavcev in ga pri tem ne sme kakorkoli
ovirati.

(2) Svet delavcev lahko od delodajalca zahteva sprejetje ustrez-
nih ukrepov ter pripravi predloge za odpravo in zmanjšanje tveganj
za varnost in zdravje pri delu. V zvezi s tem ima pravico z obraz-
lo�enim sklepom zahtevati od delodajalca tudi predhodno pridobitev
neodvisnih izvedenskih mnenj in analiz, zlasti pa analize dopustnosti
psihofiziènih obremenitev delavcev v obstojeèih delovnih procesih
in ergonomske analize posameznih delovnih mest z vidika smernic
in priporoèil medicinske stroke.

(3) Delodajalec se je dol�an do zahteve sveta delavcev iz prej-
šnjega odstavka opredeliti v roku 15 dni in, èe je strokovno ute-
meljena z vidika smernic in priporoèil stroke, v najkrajšem mo�nem
razumnem roku ustrezno popraviti in dopolniti oziroma izpopolniti
izjavo o varnosti z oceno tveganja.

(4) Predstavnik sveta delavcev ima pravico: prisostvovati inš-
pekcijskemu nadzoru, kadar ta opravlja nadzor nad zagotavljanjem
varnosti in zdravja pri delu, ter izraziti svoja opa�anja ter predlagati
inšpektorju, da delodajalcu na podlagi predhodno pridobljenega
izvedenskega mnenja odredi popravo in dopolnitev ocene tveganja
ter doloèitev dodatnih varnostnih ukrepov za odpravo nesprejem-
ljivega tveganja v izjavi o varnosti.

(5) Vsak delavec se lahko obrne na svet delavcev s svojimi
opozorili, predlogi in zahtevami za izboljšanje varnosti in zdravja pri
delu, ta pa je dol�an njihove iniciative posredovati delodajalcu.

… èlen

(1) Èe delodajalec nima veljavno sprejete izjave o varnosti z
oceno tveganja, ali je ta nepopolna, ali èe krši sprejeto izjavo o
varnosti z oceno tveganja, in bi ta njegova ravnanja oziroma opus-
titve lahko predstavljale neposredno nevarnost za �ivljenja ali resno
gro�njo za okvare zdravja delavcev, delodajalec pa teh pomanj-
kljivosti na njihovo zahtevo ne odpravi v razumnem roku, ima svet
delavcev pravico z obrazlo�enim pisnim sklepom zaèasno pre-
povedati opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma
uporabo sredstev za delo ter istoèasno zahtevati takojšen inšpek-
cijski nadzor.

(2) Prepovedni sklep sveta delavcev iz prejšnjega odstavka
stopi v veljavo s trenutkom njegove vroèitve delodajalcu in pristoj-
nemu inšpektoratu, delodajalec pa ga je dol�an spoštovati do
sprejetja dokonène odloèitve pristojnega inšpektorja.

(3) Èe inšpektor za delo ne odredi delodajalcu sprejetja varnost-
nih ukrepov, ki jih predlaga izvoljeni delavski predstavnik, ima ta
pravico zahtevati, da o tem odloèi arbitra�a po zakonu o sodelovanju
delavcev pri upravljanju.

Delo na domu – prednosti
in pasti pri uvajanju v prakso
Vsi se prav gotovo strinjamo, da so prièakovanja in predstave zaposlenih in delodajalcev o delu na
domu lahko zelo razlièna. Za delavca je lahko prva asociacija dela na domu svobodno opravljanje
dela v kraju po njegovi izbiri, mogoèe veè prostega èasa, boljše ravnovesje med zasebnim in
poklicnim �ivljenjem, pridobivanje èasa, ker vo�nja ni potrebna itd. Delodajalec pa lahko v delu na
domu vidi mo�nost za zmanjševanje stroškov dela, veè narejenega dela, veèjo produktivnost
zaposlenih, veè zadovoljstva med zaposlenim itd. Pa je temu res tako? Kaj nam ka�ejo znanstveni
dokazi?

Delo na domu kot
odziv na svetovno krizo

Termin teledelo (ang. telework, teleco-
mmuting) je oblikoval Jack Nilles med
naftno krizo leta 1973. Le-ta je povzroèila
vrtoglavi dvig cen nafte na trgu. Nillesov
odgovor na to je bil jasen: »Èe delavci ne
bodo prišli na delovno mesto, potem bo
delovno mesto prišlo k delavcem. S tem
bomo zni�ali porabo energije in stroške
ter rešili te�ave z mobilnostjo med krizo.«

Podobni situaciji smo prièa tudi v tre-
nutni krizi leta 2020 zaradi virusa
SARS-CoV-2. Pandemija, s katero se svet
sooèa v zadnjih mesecih, bo nedvoumno
zaznamovala našo prihodnost na marsika-
terem podroèju našega vsakdana. Dr�ave
trenutno bolj ali manj uèinkovito išèejo
konsenz med èim ni�jo obolevnostjo zaradi
COVID-19 in ekonomskimi posledicami
preventivnih ukrepov. Delovne organizacije
so bile v zadnjih mesecih prisiljene skoraj
prek noèi zamenjati in preoblikovati de-

lovne procese, reorganizirati kader ali za-
èasno zaustaviti svoje delovanje. Vse veè
delodajalcev je zaposlenim ponudilo dru-
gaène oblike dela. Nekateri delavci so svoje
delovno okolje v prostorih delodajalca za-
menjali za nove oblike dela na domu.

Opredelitev dela na domu

Delo na domu je v 68. èlenu Zakona o
delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljeno,
kot delo, ki ga delavec opravlja na svojem
domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so

UREJANJE PROBLEMATIKE DELA NA DOMU


