
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije                                                   4. 3. 2016 

  1 / 2 
 

ZSSS 

Lučka Böhm 

lucka.bohm@sindikat-zsss.si 

 

 

Vprašanje:  

Ob 28. aprilu 2016, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, bo Zveza svobodnih 

sindikatov Slovenije (ZSSS) v petek, 22. 4. 2016 pripravila tiskovno konferenco, na kateri želi 

med drugim opozoriti na uradne podatke o poklicnih boleznih in nezgodah/poškodbah pri delu 

v Sloveniji v letu 2015.  

 

V pripravah na to tiskovno konferenco na slovenske državne organe in institucije, upamo, 

pravočasno naslavljamo prošnjo, da nam najkasneje do petka, 15. 4. 2016 posredujete 

statistične podatke za leto 2015 o poklicnih boleznih in poškodbah pri delu. Zanima nas zlasti, 

koliko in katere poklicne bolezni in poškodbe/nezgode pri delu ste vnesli v svojo uradno 

statistiko za leto 2015. Zanima nas tudi uradni podatek, koliko ljudi je umrlo zaradi posledic 

poklicnih bolezni, če je znan. 

 

Obveščamo vas hkrati, da bo letos Zveza svobodnih sindikatov Slovenije posebno pozornost 

namenila poklicnim boleznim, ki jih povzročajo karcinogeni na delovnem mestu. Po evropskih 

ocenah zaradi njih vsako leto pri nas umre 440 ljudi. Zato se bo ZSSS pridružila kampanji 

Evropske konfederacije sindikatov, ki poziva Evropsko komisijo, naj pripravi zavezujoče 

evropske mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za 50 najpomembnejših karcinogenov, ki 

jim so na delovnem mestu izpostavljeni evropski delavci. ZSSS pa bo pri tem tudi pozvala 

slovensko vlado, naj se v času predsedovanja Nizozemske v Svetu EU pridruži ministrom za 

delo Nizozemske, Belgije, Nemčije in Avstrije, ki so enako zahtevo naslovili na Evropsko 

komisijo že v letu 2014. Nizozemska si je namreč v svoj program predsedovanja zapisala tudi 

zavezo, da si bo  »prizadevala za obvladanje poklicnega raka z zaščito delavcev pred daljšim 

naborom karcinogenov«  in da se naj s tem namenom »dopolni direktiva o karcinogenih«.   

 

Odgovor:  

V priponki PRILOGA - Poklicne bolezni in poškodbe pri delu 2015 vam pošiljam podatke o 

ocenah invalidnosti z vzrokom poklicne bolezni in poškodbe pri delu v letu 2015. 

Pri poklicnih boleznih je bilo podanih 27 ocen invalidnosti (1 - zdravljenje ni končano), od tega 

po MKB (mednarodna klasifikacija bolezni): 

11 - L00-L99 Bolezni kože in podkožja 

7 - J00-J99 Bolezni dihal 

3 - I00-I99 Bolezni obtočil 

2 - C00-D48 Neoplazme 

2 - Z00-Z99 Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo 

1 - S00-T98 Poškodbe, zastrupitve in druge posledice zunanjih vzrokov. 
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Pri ocenah invalidnosti zaradi poškodbe pri delu je podano 330 ocen, od tega večina po 

poglavju S00-T98. 

Kot izvedenski organ zavoda podajamo izvedenska mnenja glede preostale delazmožnosti 

(kategorija invalidnosti) in druga mnenja (potreba po pomoči in postrežbi drugega in telesna 

okvara) ter določamo vzroke invalidnosti (in telesna okvara). Poklicne bolezni in poškodbe pri 

delu sta le dva od štirih vzrokov, tudi naša statistika je prilagojena tem namenom. 

V primeru dodatnih pojasnil v zvezi s poklicnimi boleznimi se lahko obrnete na vodjo službe 

za izvedenstvo.  

 

 


