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InSpektora! za delo je dk
ciio nadzora pri delodajal
cih v dejavnosri zrscbnega
varovania i,'vedel lani v prvi
polovici lebruarja. Kakor
izhaja iz porotila, ki Se ni
dokonano, saj vsi postopki
Se niso pruvnonroano konaa
ni, so inipeklorji s podroaja
nadzora delovnih razmerii
opravi l i  92 inspckci jskih
nadzorov, ugorovljenih pa ie
bilo 29 krsitev. Na podroaju
vamosti in zdr.ryia pri delu so
inipektorji opravili 65 nad
zoro\ v kderih jc bilo skrpaj
ugotovl jenih 51 krsitev.

Pri nadzoru delovnih raz
merij so inspek()rji ugotovi-
li 29 krsitev. Najvei ksilev
se je nanasak, na ureianie
in (pre)razporcjanje delo
vnega axsl in na zaFlotav

-

zi z zagotavljaojem varsrva
posebe, varovanih krtegorij

Na podroaju va.nosti in
zdravja pn delu so idpek-
Iorji ob pregledovanju izjav
o varnost i  ugorovi l i  St i r i
odstopanja od dejanskega
slanja pr i  delodajalcu. v
zvezi z usposabljrniem in
Pteve4rnjem usPosoblienc
sti za varno in zdravo delo
delavcev so ugo()vi l i  l2
krsitev. Pri doloaiwi varnosc
nih ukrepov na skupnem
dclovisau pa so naleteli na
14 krsitev.

Inspektorii so v zvezi s
krsirvami na podroaju delo
vnih rrzmerij izdali 30 ukre
pov, vendar vsi post()pkise
niso konaani.  Najvcakrat
(v cnajsr ih pr imerih) so

inspektorji v ()kviru akcije
delodairlcu izd: i upr^vno
ureditveno odloabo.

Na podroaju varnosti in
zdr^vja pri delu pa so in+
pektorji med drugim izd!]i
pel upravnih odloibi iriri
ptaiilne nalotie in dve odlo-
ibi o prekrsku z opominom, .,
medleD ko so trem deloda- V-
jalcem izrckli opozorilo.

Pobud. republiskega od
bora za zasebno varovanje
pri SKVNS ie privedla do
Zelenih rezultarov. Inapek-
Iorji za dek) sodelodajalcc v
dejavnosti zr.sebnega varo-
vanjavzeli pod drobnogled,
kilr jeZc in Se bovplivalo nr
zmanjSanie Stevila krsiteliev
delovnopr.vne zakonodajc
v lejdejivnosti.
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Veliko kr5it
3

ev v dejavnosti
Republlskl odboi za zasebno vaaovanie pfi Sindikatu komunale, varovanja ln poslovanja
z nepremltnlnaml Slovenlie, ki ga vodi Bernhard Mraz, ie v iztekaioaem se mandatnem
obdobiu vellko storll za ekonomski polotai varnostnikov ln za zasaito niihovlh pravic.

Med drugtm i€ Inspektoratu Republike slovenlie za delo predlagal, naj izvede radzot tad
spo5tovaniem delovnopravne zakonodaie v podtetilh za zasebno vafovanie.

ljanje primernih poaitkov.
lnspektorii so ugotovili tudi,
da marsikateri delodaialec
tako rxzporeia delavce nx
delo, da morajo delo zaradi
bolezni ali dopusta odso-
tnih dclavcev opraviti nji-
hovi sodehvci, zaradi aesar
morajo delati vea ur, kot jc
dovol j l jno. Inapektor j i  so
ugotovili, da so reklrreri
delnli cclo 220 delovnih ur

Tudi v zvezi z insdnrron)
plaaila za delo so inspek-
torji ugotovili SesI krsilev

najvea glede zasotxvlja-
nja pravice do regresa za
letni dopust. Poleg rcga so
inspekrcrji ugotovili iesr
krsitev v zvezi z insrinlonr
pogodbc o zapostirvi. Stiri
krsitve pa so ugolovili v zve-


