
  

 
 

SPOROČILA ZSSS OB 28. APRILU 2018,  
SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU  

 
 

1. EVROPSKA KONFEDERACIJA SINDIKATOV ETUC OPOZARJA, DA V LETU DNI V EU: 
je 3 milijone nezgod na delovnem mestu z najmanj 4 dnevi bolniške 
odsotnosti z dela 
3700 delavcev umre v nezgodah pri delu 
200.000 delavcev umre zaradi poklicnih bolezni (od tega 700 v Sloveniji) 

  
2. STATISTIKA O POŠKODBAH PRI DELU V LETU 2017: 

a. Inšpektorat RS za delo poroča za leto 2017 o prijavah delodajalcev 9.859 
poškodbah pri delu: 
9.747 nezgod pri delu 
17 kolektivnih nezgod pri delu 
17 smrtnih nezgod pri delu 

 
b. ZPIZ poroča, da so invalidske komisije ugotovile v 355 primerih invalidnost I., 

II., ali III. kategorije zaradi poškodb pri delu. 
 

3. STATISTIKA O POKLICNIH BOLEZNIH V SLOVENIJI V LETU 2017: 
a. Na Inšpektorat RS za delo, upravljalcem evidence delodajalčevih prijav 

poklicnih bolezni, v letu 2017 ni bila prijavljena niti ena poklicna bolezen. 
 

b. Interdisciplinarna Komisija za odpravljanje posledic dela z azbestom na 
MDDSZ je v letu 2017 verificirala 26 azbestnih poklicnih bolezni (9 plakov, 6 
azbestoz in 9 mezoteliomov) in izplačala upravičencem in njihovim dedičem 
333.132,82 evrov odškodnin. 

 
c. Invalidske komisije ZPIZ so v letu 2017 v 56 primerih kot vzrok nastanka 

invalidnosti I., II. in III. kategorije navedle različne poklicne bolezni: 
4 povzročene s kromom in njegovimi spojinami, 
2 povzročeni z nikljem ali njegovimi spojinami, 
1 povzročena z estri, 
1 nalezljiva in parazitarna bolezen, 
1 povzročena z naftoli ali njihovimi homologi in halogeniranimi derivati 
3 okvare sluha zaradi hrupa 
6 vibracijska bolezen 
2 tropski bolezni 
2 kožni bolezni in kožni rak 
21 poklicnih kožnih bolezni 
1 silikoza 
3 pneumokonioze 



1 ekstrinzični alergični alveolitis 
8 poklicnih astem 
  

d. Število primerov po letu 2010, ko so invalidske komisije ZPIZ navedle 
poklicno bolezen kot vzrok invalidnosti: 2010 – 64, 2011 – 80, 2012 – 59, 
2013 – 40, 2014 – 69, 2015 – 70, 2016 – 61 in 2017 – 56. 

 
4. 179 ANKETIRANIH V SPLETNI ANKETI ZSSS APRILA 2018 O POKLICNIH BOLEZNIH PRI 

SLOVENSKIH DELODAJALCIH POROČA: 
74 % jih meni, da njihovo delo škoduje njihovemu zdravju 
35 % jih delodajalec na usposabljanju opozori na tveganje za nastanek 
poklicne bolezni 
31 % jih izvajalec medicine dela seznani s tveganjem za nastanek poklicne 
bolezni 
37 % jih je seznanjeno z delodajalčevo oceno tveganja  
10 % v delodajalčevi oceni tveganja je ocenjeno tveganje za nastanek 
poklicne bolezni 
6 % pri delodajalcu je potrjena poklicna bolezen (azbestoza)  

 
5. Anketa ZSSS in uradna statistika kažeta, da je v Sloveniji skrit dejanski obseg 

poklicnega obolevanja in umiranja. ZSSS zato poziva ministrico za zdravje Milojko 
Kolar Celarc, da v okviru tekočih poslov izda Pravilnik o poklicnih boleznih do 
zaključka svojega mandata in tako konča 28-letno obdobje, v katerem večina 
poklicno obolelih ni mogla uveljaviti pravic iz zdravstvenega in invalidskega 
zavarovanja za primer poklicne bolezni. Predlog pravilnika, ki je v javni razpravi, naj 
dopolni tako, da bo končno določal učinkovit in zakonit postopek ugotavljanja 
poklicne bolezni. Pravilnik pa naj določa tudi aktivno vlogo socialnih partnerjev pri 
določanju seznama poklicnih bolezni in vseh strank v postopku ugotavljanja 
poklicne bolezni.  

 
6. ZSSS se pridružuje opozorilom Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) ob 

letošnjem Delavskem spominskem dnevu, da »delavski zaupniki za varnost in 
zdravje pri delu po vsej EU pa tudi v Sloveniji pripomorejo k varnejšim delovnim 
mestom«. Zato naj si vsak delavec izvoli svojega delavskega zaupnika za varnost in 
zdravje pri delu oziroma svet delavcev! 

  
7. ZSSS izreka sožalje družinam in sodelavcem umrlih delavcev zaradi nezgode pri delu 

ali poklicne bolezni!  
 

Več na: https://zssszaupnikvzd.si/kampanje/28-april/ in na #IWMD18 
 

Stoletno geslo 28. aprila - mednarodnega Delavskega spominskega dneva: »Spominjaj se 
umrlih in zagrizeno se bori za žive!« 

https://zssszaupnikvzd.si/kampanje/28-april/

