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Spoštovani,

na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ste naslovili vprašanja v 
zvezi s poklicnimi boleznimi, z obravnavo tveganj in v zvezi z akcijskim načrtom za izvajanje 
Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu.

V zvezi z vprašanjem koliko in katere poklicne azbestne bolezni so bile v letu 2019 verificirane 
in kakšne odškodnine so bile izplačane, vam posredujemo naslednje podatke:

Komisija je v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019 obravnavala 47 zahtevkov, in sicer 44 
zahtevkov za izplačilo odškodnine zaradi poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in 3 
zahtevke za priznanje invalidske pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. 

Od obravnavanih 47 zahtevkov v letu 2019 je komisija pozitivno odločila v 46 primerih, 1 
zahtevek pa je zavrgla. 

Komisija je od obravnavanih 44 zahtevkov za izplačilo odškodnine pozitivno odločila v vseh 
primerih, od obravnavanih 3 zahtevkov za priznanje invalidske pokojnine pod ugodnejšimi 
pogoji pa je komisija pozitivno odločila v 2 primerih. V 39 primerih je Republika Slovenija 
upravičencem oziroma njihovim dedičem izplačala zakonsko predpisanih 60% zneska celotne 
odškodnine, v 5 primerih pa celotno odškodnino (100%), saj delodajalec, pri katerem je bolezen 
nastala, ni več obstajal ali pa je bil razlog bolezni okoljski mezoteliom.

V 13 primerih je komisija ugodila izplačilu razlike odškodnine, saj so upravičenci v preteklosti, 
na podlagi sodb, poravnav ali pa sporazumov o odškodnini že prejeli odškodnino za lažje oblike 
bolezni – bodisi za plake ali azbestozo.

V 4 primerih je komisija, na podlagi pravnomočnih sklepov o dedovanju, izplačala odškodnino 
dedičem upravičencev.

Komisija je 23 upravičencem odobrila tudi izplačilo stroškov pooblaščenega zdravnika.

Katja Gorišek - ZSSS
Katja.Gorisek@sindikat-zsss.si



Interdisciplinarna skupina strokovnjakov (ISS) je upravičencem, ki so uveljavljali pravico do 
izplačila odškodnine zaradi posledic dela z azbestom verificirala: 

- 12 plakov oziroma bolezni plevre (v letu 2018 – 11 primerov),
- 12 azbestoz (v letu 2018 – 9 primerov),
- 20 mezoteliomov oziroma pljučnih rakov (v letu 2018 – 25 primerov).

Komisija je ugotovila, da delodajalci, pri katerih je bolezen nastala prihajajo iz naslednjih regij:
- 41 iz goriške,
- 2 iz osrednjeslovenske,
- 1 iz podravske.

Komisija je v letu 2019 izplačala upravičencem oziroma njihovim dedičem za odškodnine in 
povračilo stroškov pooblaščenega zdravnika 937.775,94 EUR za razliko od leta 2018, ko so ti 
stroški znašali 670.097,74 EUR. 

Kliničnemu inštituta za medicino dela, prometa in športa pa je bilo v letu 2019 izplačanih 
15.141,17 EUR.

Komisija je v letu 2019 prejela 3 zahtevke za priznanje invalidske pokojnine pod ugodnejšimi 
pogoji. V 2 primerih je komisija odločila pozitivno 1 zahtevek pa je zavrgla, saj niso bili izpolnjeni 
zakonsko določeni pogoji. 

Tabelarični prikaz stanja za zadnjih 8 let je prikazan v spodnji tabeli.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PRIMERI 38 

(O-35 + 

P-3)

34 

(O-33 + 

P-0)

47 

(O-43 + 

P-4)

52 

(O-51 + 

P-1)

51 

(O-50 + 

P-1)

37

(O-24 + 

P-2)

58

(O-57 + 

P-1)

47

(O-44 + 

P-3)

Pozitivno rešeno 32 30 39 48 45 26 45 46

DIAGNOZE 29 30 35 47 44 24 45 44

- Plaki 10 10 7 17 13 9 11 12

- Azbestoza 5 7 8 7 9 6 9 12
- Plevralni izliv - - - - 1 - - -

- Mezoteliom/Rak 14 13 20 23 20 9 25 20

SREDSTVA RS 340.680,77 368.793,02 599.276,58 947.015,84 817.263,67 333.132,82 670.097,74 937.775,94

Pojasnjujemo še, da Komisija zaključi postopek z dnem izplačila odškodnine in ne vodi 
evidence umrlih. Register oseb zbolelih zaradi izpostavljenosti azbestu vodi Klinični inštitut za 
medicino dela, prometa in športa.

V zvezi z obvladovanji tveganj v Sloveniji pojasnjujemo, da je bil konec leta 2018 sprejet 
Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-
2027 v prvem triletnem obdobju, ki predvideva ukrepe za dvig ravni varnosti in zdravja pri delu. 
Poleg tega je razvidno stanje na področju varnosti in zdravja pri delu iz vsakoletnega Letnega 
poročila Inšpektorata RS za delo, ki priporočajo, katerim tveganjem je v prihodnje potrebno 
nameniti dodatno pozornost.



Sredi leta 2013 je bil sprejet Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni 
list RS, št. 54/2013), vendar se v praksi zaradi Obveznega navodila o izvajanju 2. člena 
Pravilnika o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu ne uporablja v celoti. Pod okriljem 
Ministrstva za javno upravo poteka projekt elektronske prijave nezgod / poškodb pri delu, v okviru 
katerega sodelujejo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za 
zdravje, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

V začetku leta 2020 smo prejeli s strani Ministrstva za javno upravo in Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije informacijo, da v letu 2020 načrtujejo podporo izvedbi postopka v 
sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki na projektu. Kdaj točno lahko pričakujemo, da bo 
dejansko zaživel elektronski način prijave nezgod in poškodb pri delu pa v tem trenutku ni 
mogoče napovedati, vendar upamo, da bo elektronsko prijavljanje nezgod omogočeno v 
najkrajšem možnem času.

V zvezi izvajanjem aktivnosti Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu 
varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju, pojasnjujemo, da bo po izteku 
triletnega obdobja, za katerega je sprejet ta akcijski načrt, pripravljena celovita analiza 
njegovega izvajanja, ki bo podlaga za pripravo drugega triletnega akcijskega načrta in/ali za 
pripravo predloga za dopolnitev Resolucije ReNPVZD18-27.

Lepo pozdravljeni,

    mag. Katja Rihar Bajuk
GENERALNA DIREKTORICA

Pripravil:
mag. Nikolaj Petrišič
Vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu
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