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Zadeva: Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu kampanja ZSSS, 28. april 2021 -
statistični podatki - azbest

Spoštovani,

v zvezi z vprašanjem koliko in katere poklicne azbestne bolezni so bile v letu 2020 verificirane in 
kakšne odškodnine so bile izplačane, vam posredujemo naslednje podatke:

Komisija je v obdobju od 1. 1.2020 do 31. 12. 2020 zasedala osemkrat. 

Komisija je v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 prejela 57 zahtevkov, iz leta 2019 pa je bilo 
prenesenih 31 nepopolnih zahtevkov, kar znaša skupaj 88 zahtevkov za izplačilo odškodnine iz 
naslova poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in za priznanje invalidske pokojnine 
pod ugodnejšimi pogoji. V letu 2020 je komisija obravnavala 75 zahtevkov za izplačilo 
odškodnine iz naslova poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in za priznanje invalidske 
pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. 13 zahtevkov, prejetih v letu 2019 in 2020 je bilo nepopolnih 
ali oddanih po zadnji seji komisije, dne 11. 12. 2020, zato jih v letu 2020 ni bilo možno 
obravnavati. Le ti bodo obravnavani v letu 2021.

Komisija je v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 tako obravnavala 75 zahtevkov, in sicer 72 
zahtevkov za izplačilo odškodnine zaradi poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in 3 
zahtevke za priznanje invalidske pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. 

Od obravnavanih 75 zahtevkov v letu 2020 je komisija pozitivno odločila v 62 primerih, 13 
zahtevkov pa je zavrgla ali zavrnila. 

Komisija je od obravnavanih 72 zahtevkov za izplačilo odškodnine zaradi poklicne bolezni 
zaradi izpostavljenosti azbestu pozitivno odločila v 59 primerih, od obravnavanih 3 zahtevkov za 
priznanje invalidske pokojnine pod ugodnejšimi pogoji pa je pozitivno odločila v vseh primerih.

V 59 primerih je bila upravičencem izplačana odškodnina iz naslova poklicne bolezni zaradi 
azbesta. Republika Slovenija je 48 upravičencem oziroma njihovim dedičem izplačala zakonsko 
predpisanih 60% zneska celotne odškodnine, v 11 primerih pa celotno odškodnino (100%), saj 
delodajalec, pri katerem je bolezen nastala, ni več obstajal ali pa je bil razlog bolezni okoljski 
mezoteliom.
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V 11 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 6 primerih je komisija, na podlagi pravnomočnih sklepov o dedovanju, izplačala odškodnino 
dedičem upravičencev.

Komisija je 33 upravičencem odobrila tudi izplačilo stroškov pooblaščenega zdravnika.

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

- 14 plakov oziroma bolezni plevre (v letu 2019 – 12 primerov),
- 15 azbestoz (v letu 2019 – 12 primerov),
- 30 mezoteliomov oziroma pljučnih rakov (v letu 2019 – 20 primerov).

V primerih, ko je bil pri postopku sporazumevanja določen tudi delodajalec, pri katerem je 
bolezen nastala, je komisija ugotovila, da delodajalci, pri katerih je bolezen nastala prihajajo iz 
naslednjih regij:

- 29 iz goriške,
- 7 iz osrednjeslovenske,
- 1 iz podravske.

Komisija je v letu 2020 izplačala upravičencem oziroma njihovim dedičem za odškodnine in 
povračilo stroškov pooblaščenega zdravnika 1.195.571,91 EUR za razliko od leta 2019, ko so ti 
stroški znašali 937.775,94 EUR. 

Kliničnemu inštituta za medicino dela, prometa in športa pa je bilo v letu 2020 izplačanih 
16.680,95 EUR.

Komisija je v letu 2020 prejela 3 zahtevke za priznanje invalidske pokojnine pod ugodnejšimi 
pogoji. Komisija je pozitivno odločila v vseh treh primerih.

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PRIMERI 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)

75

(O-72 + 

P-3)

Pozitivno rešeno 30 39 48 45 26 45 46 62

DIAGNOZE 30 35 47 44 24 45 44 59

- Plaki 10 7 17 13 9 11 12 14

- Azbestoza 7 8 7 9 6 9 12 15
- Plevralni izliv - - - 1 - - - -

-

Mezoteliom/Rak

13 20 23 20 9 25 20 30

SREDSTVA RS 368.793,02 599.276,58 947.015,84 817.263,67 333.132,82 670.097,74 937.775,94 1.195.571,91



Lepo pozdravljeni,

mag. Katja Rihar Bajuk
Pripravila: GENERALNA DIREKTORICA
mag. Petra Bechibani
Sekretarka

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