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Zadeva:

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu kampanja ZSSS, 28. april 2021 statistični podatki- nezgode pri delu in poklicne bolezni

Spoštovani,
Prejeli smo vaše zaprosilo za posredovanje podatkov in statistike o poškodbah oziroma
nezgodah pri delu in poklicnih boleznih v letu 2020 in za spoznanja v zvezi z varnostjo in
zdravjem pri delu v letu 2020.
V zvezi z zaprosilom pojasnjujemo, da navedene statistične podatke zbirata Inšpektorat RS za
delo in Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
V Sloveniji so delodajalci v letu 2020 na Inšpektorat RS za delo prijavili 13.938 nezgod pri delu.
Med te nezgode štejejo tudi prijavljene nezgode, ki so se zgodile na poti na delo in z dela. Med
vsemi prijavljenimi nezgodami so bile zabeležene 5.503 nezgode, ki so bile povezane s COVID19. Ostalih prijavljenih nezgod je bilo 8.435. Od teh je bilo 17 smrtnih nezgod, 7.971 lažjih
nezgod, 442 težjih nezgod in 5 kolektivnih nezgod. Inšpektorat RS za delo je v letu 2020 prejel
3 prijave poklicnih bolezni. Pričakujemo, da bo podrobnejšo analizo ter ugotovitve glede stanja
varnosti in zdravja pri delu za leto 2020 v skladu s svojimi pristojnostmi posredoval Inšpektorat
RS za delo.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa je v okviru svojih pristojnosti v lanskem letu
poklicno bolezen ugotovil v 30 primerih. V tem številu so zajeti tako primeri, ko je vzrok
nastanka invalidnosti zgolj poklicna bolezen kot tudi primeri, ko je ugotovljenih več vzrokov
nastanka invalidnosti, pri čemer je vsaj eden izmed vzrokov ugotovljena poklicna bolezen.
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedamo, da ureditev
poklicnih bolezni ni ustrezna, na kar kaže tudi nizko število zabeleženih primerov.

Ministrstvo zato pričakuje, da se bodo aktivnosti za ureditev področja ugotavljanja poklicnih
bolezni, ki so zastale, čimprej nadaljevale. Ugotavljanje, potrjevanje ter prijavljanje poklicnih
bolezni je tudi z vidika zagotavljanja varnega in zdravega dela na delovnih mestih izjemno
pomembno, zato ministrstvo podpira prizadevanja za ureditev področja na jasen, pregleden ter
učinkovit način. Nov pravilnik, ko bo sprejet, bo namreč omogočil detekcijo poklicnih bolezni tudi
kot prepoznaven kazalnik stanja varnosti in zdravja pri delu pri konkretnem delodajalcu in v
posamezni dejavnosti za potrebe usmerjenega nadzora inšpektorata za delo.
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