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33. člen ZVZD-1

(izvajalec medicine dela)

(1) Delodajalec mora zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja izvajalec medicine dela.

(2) Izvajalec medicine dela opravlja, odvisno od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in 

bolezni, povezanih z delom delavcev, zlasti naslednje naloge:

1. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti;

2. izvaja zdravstvene preglede delavcev iz 36. člena tega zakona ;

3. seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali 

invalidnosti;

4. spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi z delom, ter odkriva vzroke;

5. pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz 

funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne invalidnosti. Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav 

delovnega procesa z namenom dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu;

6. sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;

7. sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe 

prve pomoči.



IZVAJALEC MDPŠ KOT ČLAN PZD

• dobro poznavanje zdravstvenega stanja zaposlenih na osebnem 

nivoju – preventivni zdravstveni pregledi

• poznavanje delovnih mest

• neodvisen ocenjevalec odnosov / klime v podjetju

• sposobnost znanstveno-raziskovalnega pristopa pri analizi 

zdravstvenega stanja
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KAZALNIKI  ZDRAVJA V  DELOVNIH ORGANIZACIJAH

Merljivi kazalniki zdravja:

• Bolniška odsotnost v podjetju (podatki NIJZ)

• Podatki o poškodbah pri delu

• Raven fluktuacije

• Invalidnost

• Obdobne preiskave delovnega okolja

• Pregledi in preizkusi delovne opreme

• itd.

Ocenjeni kazalniki zdravja:

• Izjava o varnosti z oceno tveganja

• Poročila o preventivnih zdravstvenih pregledih





Srednja starost

Starostna piramida (Slovenija 2014, 2060)

Odstotek populacije
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ŠTEVILO KOLEDARSKIH DNI NEZMOŽNOSTI ZA DELO NA ZAPOSLENEGA (IO) ZA POLNI DELOVNI ČAS 

PO POGLAVJIH MKB-10-AM, SPOLU IN STAROSTNIH SKUPINAH 



ŠTEVILO KOLEDARSKIH DNI NEZMOŽNOSTI ZA DELO NA ZAPOSLENEGA (IO) ZA POLNI DELOVNI ČAS 

PO POGLAVJIH MKB-10-AM, SPOLU IN STAROSTNIH SKUPINAH 



SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU 
UKREPOV

• individualiziran pristop glede na podjetje

• natančno določanje ciljev

• usmerjeni ukrepi (manj = več)

• izbor ustreznih izvajalcev in metod dela



• usklajevanje idej in pričakovanj

• zagotavljanje finančnih sredstev - podpore vodstva

• zagotavljanje človeških virov

• ustrezen nadzor nad izvajanjem projektov in aktivnosti

• motivacija zaposlenih ter skupine PZD

NAJVEČJI IZZIVI





EVALVACIJA

• ključen korak PZD

• čim več merljivih kazalnikov

• refleksija, možnosti korigiranja projekta

• samokritičnost

• ocena časovne/stroškovne učinkovitosti



HVALA ZA POZORNOST


