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MNENJE GLEDE DOLŽNOSTI SAMOZAPOSLENIH OSEB NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 

DELU

Glede vprašanja kakšne so dolžnosti samozaposlenih oseb na področju varnosti in zdravja 
pri delu je naša interpretacija zakonskih določb in prakse naslednja: 

Samozaposlenim osebam toplo priporočamo izdelavo strokovne ocene tveganja za 
njihovo delo in definiranje ukrepov za zagotovitev varnega in zdravega dela, prav tako 
izvajanje teh ukrepov ter opravljanje predpisanih zdravstvenih pregledov.  Enako 
priporočamo, da samozaposlena oseba opravi predpisan zdravstveni pregled, predvsem 
zaradi morebitnih posledic (gl. določbo 2. odst. 87. člena ZZVZZ). Smiselna uporaba 38. 
člena ZVZD-1 velja tudi za samozaposlene osebe, tako da se morajo usposobiti za varno
in zdravo delo, razen v primeru, da so ocenili, da tveganje ne obstaja.

Strogo formalistično sicer samozaposlena oseba lahko oceni, da tveganje ne obstaja, s 
stališča stroke pa to ni realna ocena. Poleg tega v primeru poškodb/bolezni v časa 
trajanja bolniškega dopusta nad 30 delovnih dni potem tudi ni upravičena do povračila 
stroškov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), niti 
do povračila stroškov zdravljenja (glej določbo 87. člena ZZVZZ). 

ZVZD-1 namreč objektivno odgovornost delodajalca do delavca postavlja absolutno
na stran delodajalca (gl. 8. člen ZVZD-1). Dolžnosti delavca sicer so opredeljene v 12. 
členu ZVZD-1, a ne vplivajo na načelo odgovornosti delodajalca (8. člen ZVZD-1). Tudi 
določbe drugih členov iz V. poglavja ZVZD-1 (Dolžnosti samozaposlenih oseb) smiselno 
nakazujejo obveznost izdelave ocene tveganja za samozaposlene osebe (gl. določbo 57. 
člena glede delovne opreme in osebne varovalne opreme), še najbolj pa določbe 1. do 3. 
točke 78. člena ZVZD-1, ki določajo sankcije za neizpolnitev določb členov v V. poglavju 
ZVZD-1.

V nadaljevanju navajamo še omenjene zakonske določbe in komentarje.

V upanju, da smo razjasnili kako dilemo, vas lepo pozdravljamo!

Zavod UP, zavod za upravno poslovanje

Strokovni vodja zavoda:  Jure Trbič
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SPLOŠNO O PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, DEFINICIJE POJMOV

Področje varnosti in zdravja pri delu pokriva področni Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
(ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011). Na področje se smiselno navezuje tudi Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Ur. l. RS, št. 72/2006 – UPB in 
novele).

Zakon definira pojme takole (gl. 2. odst. 3. člena in 55. člen ZVZD-1):

 Delodajalec je vsaka pravna ali fizična oseba in drug subjekt, kakršen je državni 
organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno 
predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi

 Kot delodajalec se šteje tudi fizična oseba, ki s člani svojih gospodarstev 
oziroma z družinskimi člani opravlja pridobitno ali drugo dejavnost.

 Samozaposlena oseba je oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost in ne zaposluje 
drugih oseb.

Samozaposleni oziroma oseba, ki deluje na trgu v obliki samostojnega podjetnika (s.p.) je 
tako tehnično gledano izvzeta iz definicije pojma delodajalec oziroma je hkrati v vlogah 
delavca in delodajalca. 

ZVZD-1 samozaposlene osebe omenja tako v 39. členu (obveznost sklenitve pisnega 
sporazuma med (pod)izvajalci na skupnih deloviščih), členih 55. – 60. (V. poglavje zakona: 
»Dolžnosti samozaposlenih oseb«) in 78. členu (prekrški samozaposlenih oseb).
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OPREDELITEV SAMOZAPOSLENIH OSEB

V 55. členu ZVZD-1 opredeli samozaposleno osebo, kot nekoga, ki opravlja pridobitno 
dejavnost in ne zaposluje drugih oseb. Skladno s določbo tega člena je samozaposlena 
oseba, ki zaposluje še nekoga (ne glede na obliko pogodbe, torej tudi »študenta« ali osebo 
preko podjemne pogodbe, ipd.) že smatrana kot »klasičen« delodajalec. 

Klasični tip samozaposlene osebe je tako najpogosteje oblika »samostojnega podjetnika – 
s.p.«, možne so še druge: samostojni poklici (odvetnik, novinar, ipd.) ter osebe zavarovane 
kot kmetje (2. odst. 55. člena).

Samozaposlena oseba kot taka je glede na ZVZD-1 odgovorna za svojo varnost in zdravje 
ter drugih, na katere vplivajo njena dejanja oziroma opustitve le teh (npr. sklenitev 
sporazuma o delu na skupnih deloviščih in drugih obvezah, gl. člene 56. – 60.).

55. člen
(opredelitev samozaposlene osebe)

(1) Oseba, ki opravlja pridobitno ali drugo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic, pa ne zaposluje drugih
delavcev in v delovni proces ne vključuje drugih oseb (v nadaljnjem besedilu: samozaposlena oseba), je v skladu s tem
zakonom in drugimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu odgovorna za svojo varnost in zdravje ter za varnost in zdravje
drugih oseb, na katere vplivajo njena dejanja ali opustitve.

(2) Kot samozaposlena oseba se šteje tudi oseba, ki je v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju zavarovana kot kmet in ne zaposluje delavcev in v delovni proces ne vključuje drugih oseb, razen družinskih
članov na kmetijah, v skladu s predpisi o kmetijstvu.
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DOLŽNOSTI SAMOZAPOSLENIH OSEB

Dolžnosti samozaposlenih oseb opredeljuje V. poglavje ZVZD-1, ki poleg 55. člena vsebuje 
še člene 56. do 60., ki so navedeni v nadaljevanju.

56. člen

(dolžnost oceniti tveganje)

(1) Samozaposlena oseba mora oceniti tveganje.

(2) Če ugotovi, da obstajajo nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora
izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja ter določiti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu.

ZVZD-1 v 17. členu govori o ocenjevanju tveganja in izjavi o varnosti in ta člen se smiselno 
uporabi tudi v povezavi s 56. členom, ki samozaposlenim osebam nalaga dolžnost oceniti 
tveganja svojega dela. 

Samozaposlena oseba lahko ugotovi, da ni nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in 
bolezni povezane z delom, vendar strokovno tega  ni mogoče ugotoviti, saj ima vsako delo 
neke negativne posledice oziroma tveganja. De facto je torej samozaposleni osebi potrebno 
izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja in posledično določiti ukrepe, ki jih izvaja za
zagotavljanje varnega in zdravega dela. 

V primeru, da samozaposlena oseba oceni, da tveganje ne obstaja, mu/ji strogo 
formalistično pisne izjave ni potrebno izdelati. Vprašljivo tu je dvoje, strokovnost te ocene in 
posledice, povezane z saniranjem morebitnih poškodb pri delu oziroma z delom povezanih 
ali poklicnih bolezni v povezavi z določbo 87. člena ZZVZZ, ki ZZZS daje pravico 
zahtevati, da škodo (stroški zdravljenja, stroški bolniškega dopusta za delavca, ipd.) 
povrne delodajalec oziroma samozaposlene osebe same zase, kot »sam svoj 
delodajalec«. 

V tem istem členu (gl. 2. odst.) ZZVZZ daje ZZZS pravico zahtevati, da škodo povrne 
delodajalec tudi, ker delavec ni imel opravljenega predpisanega zdravstvenega pregleda – v 
primeru samozaposlene osebe, torej ta oseba sama. Tu se »skriva« obveza opravljenega 
zdravstvenega pregleda, ki je sicer zakon za samozaposlene izrecno ne navaja.

87. člen

Zavod ima pravico zahtevati,  da povzročeno škodo povrne delodajalec,  če je bolezen, poškodba ali  smrt
zavarovane osebe posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi
ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

Zavod ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrne delodajalec tudi, če nastane škoda zaradi tega,
ker  je  bilo  delovno  razmerje  sklenjeno  brez  predpisanega  zdravstvenega  pregleda  z  osebo,  ki  zdravstveno  ni  bila
sposobna za opravljanje določenih del oziroma nalog, kar se je pozneje ugotovilo z zdravstvenim pregledom.
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DOLŽNOSTI SAMOZAPOSLENIH OSEB

Naslednji štirje členi ZVZD-1 (57.- 60. člen) izenačujejo položaj samozaposlenih oseb z 
siceršnjo odgovornostjo delodajalcev. 

S stališča vprašanja so najbolj zanimive določbe 57. člena ZVZD-1, ki samozaposlenih oseb 
ne odvezujejo uporabe osebne varovalne opreme in brezhibnih delovnih sredstev, katera 
morajo imeti s strani pooblaščenih organizacij izdana potrdila o pregledu delovne opreme 
skladno s Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/04 
in 43/2011 – ZVZD-1). Ker brez izdelane ocene tveganja in določitve le teh ne moremo 
smiselno predvideti uporabe osebne varovalne opreme tako menimo, da 57. člen ZVZD-1 
posredno nakazuje potrebo po izdelavi ocene tveganja dela samozaposlenih oseb.

57. člen
(dolžnost uporabe ustreznih sredstev za delo in osebne varovalne opreme)

Samozaposlena oseba mora pri svojem delu uporabljati  sredstva za delo in osebno varovalno opremo, ki
ustreza tveganjem pri delu ter predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam.

58. člen
(dolžnost vključitve v pisni sporazum)

Kadar samozaposlene osebe opravljajo dela na deloviščih iz 39. člena tega zakona, se morajo vključiti v pisni
sporazum ter izvajati skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

59. člen
(prijave inšpekciji)

Samozaposlena oseba mora inšpekciji dela prijaviti nezgodo pri delu, zaradi katere je nezmožna za delo več
kot tri delovne dni, ugotovljeno poklicno bolezen in nevarni pojav.

60. člen
(dolžnost varstva pred požarom)

Samozaposlena oseba mora skladno z vrsto in naravo dejavnosti, s katero se ukvarja, sprejeti ukrepe za
zagotovitev varstva pred požarom v skladu s posebnimi predpisi.
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OBVEZNOST USPOSABLJANJA ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

ZVZD-1 nikjer sicer ne določa konkretno samozaposlenim osebam obveze 
usposabljanja delavcev, saj je iz določbe 1. odst. 55. člena ZVZD-1 jasno, da so te 
odgovorne same zase. Ne glede na to, pa menimo, da je v smiselni rabi in upoštevanju 
določbe 87. člena ZZVZZ, usposabljanje za varno in zdravo delo obvezno tudi za 
samozaposleno osebo.

38. člen
(usposabljanje delavcev)

(1) 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.

(2) 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.

(3) Usposobljenost za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu.

(4) Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za
delavce, ki  delajo na delovnem mestu,  na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne
bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše.

(5) Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let.

(6) Inšpektor  za  delo  lahko  po  opravljenem  inšpekcijskem  nadzorstvu  odredi  uskladitev  programa
usposabljanja s posebnostmi delovnega mesta glede na oblike in vrste nevarnosti. Inšpektor za delo lahko po opravljenem
inšpekcijskem nadzorstvu odredi tudi preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo.

(7) Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno.
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OBVEZNOST SKLENITVE PISNEGA SPORAZUMA

Obveznost sklenitve pisnega sporazuma (o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu za delavce na skupnih deloviščih) nalaga ZVZD-1 tako delodajalcem kot
samozaposlenim delavcem,  kadar ti  hkrati  opravljajo delo na skupnih deloviščih
(npr. podizvajalci v gradbeništvu, ipd.).

ZVZD-1 tako v tem pogledu izenačuje »klasične« delodajalce in samozaposlene delavce.

39. člen
(pisni sporazum na skupnih deloviščih)

(1) 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.

(2) Vsak delodajalec mora v sporazumu, iz prejšnjega odstavka določiti delavca za zagotovitev varnosti svojih
delavcev.

(3) Delodajalci morajo sporazumno določiti  delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s
pisnim sporazumom.
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Primer pisnega sporazuma:

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) sklenejo delodajalec

_________________________________________________________________________ ,
(v nadaljevanju »IZVAJALEC 1«)

delodajalec

_________________________________________________________________________ ,
(v nadaljevanju »IZVAJALEC 2«)

katerih delavci opravljajo dela na skupnem delovišču naslednji

S P O R A Z U M
o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

1. člen

Ta sporazum ureja skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem 

delovišču _________________________________ .

2. člen

Vsak delodajalec mora z ustreznimi ukrepi zagotoviti varnost svojim delavcem in obenem zagotoviti, da njegovi delavci ne
ogrožajo varnost drugih. Vse zakonodajne obveznosti izvaja vsak delodajalec za svoje delavce sam.

Za zagotovitev varnosti svojih delavcev določa IZVAJALEC 1 naslednjega delavca:

_________________________ .

Za zagotovitev varnosti svojih delavcev določa IZVAJALEC 2 naslednjega delavca:

_________________________ .

3. člen

Sporazumno določen delavec (odgovorna oseba), ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov 

na skupnem delovišču je: ______________________________ .

Za izvajanje svojih nalog ima polna pooblastila in lahko v primeru resne, neposredne ali celo neizogibne nevarnosti ustavi 
vsa dela na skupnem delovišču in odredi umik.

IZVAJALEC 1 IZVAJALEC 2

_________________________________________ _________________________________________
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PREKRŠKI SAMOZAPOSLENIH OSEB

ZVZD-1 omenja samozaposlene osebe seveda še v luči sankcij in sicer v 78. členu. Tudi 
določbe tega člena podpirajo naše stališče k izdelavi pisne ocene tveganja za samozaposlene 
osebe (še posebej 1. – 3. točka 78. člena), kot dolžnost usposabljanja iz prejšnje točke.

78. člen
(prekrški samozaposlenih oseb)

Z globo od 500 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek samozaposlena oseba, ki:
1.      ne oceni tveganja (prvi odstavek 56. člena);
2.      ne izdela pisne izjave o varnosti z oceno tveganja ter ne določi ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, če

ugotovi, da obstajajo nevarnosti  za nezgode, poklicne bolezni in bolezni,  povezane z delom (drugi odstavek 56.
člena);

3.      pri  svojem  delu  ne  uporablja  sredstev  za  delo  in  osebne  varovalne  opreme,  ki  ustreza  tveganjem pri  delu  ter
predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam (57. člen);

4.      se ne vključi v pisni sporazum ter ne izvaja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na deloviščih
iz 39. člena tega zakona (58. člen);

5.      ne prijavi inšpekciji dela nezgode pri delu, zaradi katere je nezmožen za delo več kot tri delovne dni, ugotovljene
poklicne bolezni in nevarnega pojava (59. člen).


