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Številka:  061-22/2022-2 

Datum:  13.04.2022 

 

Zadeva: 28. april 2022, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. 
 
Spoštovana, 
 
V zvezi z Vašim zaprosilom ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, Vam v nadaljevanju 
posredujemo podatke in statistiko o nezgodah pri delu in poklicnih boleznih v letu 2021 ter nekatera 
dodatna pojasnila. 
 
1. Podatki o poškodbah/nezgodah pri delu. 
 
V letu 2021 je bilo na Inšpektorat RS za delo (IRSD) prijavljenih 11.158 nezgod pri delu, mednje 
nismo šteli prijavljenih nezgod, ki so se zgodile na poti na delo in z dela. Med vsemi prijavljenimi 
nezgodami je bilo zabeleženih 1.944 nezgod, ki so bile povezane s COVID-19. 
 
Prijavljene nezgode brez COVID-19                                   Prijavljene nezgode samo COVID-19 

Vrsta nezgode  Število nezgod  Vrsta nezgode  Število nezgod 

hujša 527 hujša 38 

kolektivna 15 kolektivna 283 

lažja 8.657 lažja 1.623 

smrtna 15 smrtna 0 

SKUPAJ 9.214 SKUPAJ 1.944 

 
Delodajalci so na IRSD v letu 2021 prijavili 15 nezgod pri delu, v katerih so se delavci smrtno 
poškodovali. Vse smrtne nezgode so se zgodilo na lokacijah po Sloveniji. Seznanjeni smo bili tudi z 
2 smrtnima primeroma, ki ju nismo vključili v statistiko smrtnih nezgod, saj je bil pri obeh primerih 
vzrok za smrtno nezgodo zdravstveno stanje delavcev (srčni zastoj). 
 
V letu 2021 je bil najpogostejši vzrok smrtne nezgode padec z višine, in sicer kar v 4 primerih. V 2 
primerih je bil vzrok smrtne nezgode prometna nezgoda, v 2 primerih je prišlo do porušitve objekta. 
V kolektivni nezgodi, kjer sta bila smrtno ponesrečena 2 delavca, je pri vzdrževanju vsipnika premoga 
prišlo do prašne eksplozije. Vzrok 1 smrtne nezgode je bil premik tovornega vozila v času 
priklapljanja tovorne prikolice, v 1 primeru je delavec padel z gradbenega stroja, kateri ga je nato še 
povozil, v 1 primeru je prišlo do padca tovornega vozila na delavca, ko je ta pod tovornim vozilom 
menjaval pnevmatiko v 1 primeru je prišlo do utopitve delavca, v 1 primeru pa je delavca po glavi 
udarila kovinska palica vpeta v stroj.  

 

Lučka Böhm 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
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Največ smrtnih nezgod se je zgodilo v predelovalni dejavnosti (SKD dejavnost C), kjer smo zabeležili 
4 smrtne nezgode. V dejavnosti gradbeništvo (SKD dejavnost F) in dejavnosti promet in skladiščenje 
(SKD dejavnost H) pa smo zabeležili po 3 smrtne nezgode. Največ smrtno ponesrečenih je bilo starih 
med 50 in 59 let. Tako je bilo v tej starostni skupini zabeleženih 5 smrtnih nezgod. Največkrat so v 
letu 2021 prijavili smrtno nezgodo delavca delodajalci, kateri zaposlujejo od 20 do 49 delavcev, in 
sicer v 7 primerih. V letu 2021 so bili smrtno ponesrečeni samo predstavniki moškega spola. V letu 
2021 se je v Sloveniji smrtno poškodovalo 11 državljanov Republike Slovenije, 2 sta bila državljana 
Bosne in Hercegovine in 1 državljan Kosova ter 1 državljan iz EU (državljan Hrvaške). Glede na 
zaposlitveni status smrtno poškodovanih ugotavljamo, da je bilo 9 smrtno poškodovanih delavcev 
zaposlenih za nedoločen čas, 4 so bili zaposlen za določen čas, 2 smrtno ponesrečena pa sta 
opravljala delo preko drugačnih oblik zaposlitve (študentska napotnica, občasno delo upokojenca). 
 
V zvezi s smrtmi, ki so bile posledice bolezni COVID-19 in okužbe na delovnih mestih, pa 
pojasnjujemo, da delodajalci na inšpektorat niso prijavili takšnih nezgod, najverjetneje iz razloga, ker 
so pred smrtjo delavcev že prijavili hujšo ali lažjo nezgodo in potem prijav niso več popravljali. 
 
IRSD je v letu 2021 pripravil poročila o raziskanih nezgodah pri delu za 7 smrtnih nezgod, 63 težjih 
nezgod, 11 lažjih nezgod in 2 kolektivni nezgodi.  
 
Če odmislimo SARS-CoV-2, je bil v letu 2021 poglavitni vzrok za nezgode, v katerih so bili delavci 
težje ali lažje poškodovani, izguba nadzora nad delovno opremo (stroji, ročno orodje, transportna 
sredstva in podobno), in to kar v 30,6 %. Iz prijavljenih nezgod izhaja, da so si delavci največkrat 
poškodovali prste rok v 28,0 %, poškodovanih pa je bilo 71,3 % delavcev in 28,7 % delavk. Kot v 
preteklih letih je bilo tudi v letu 2021 zabeleženih največ nezgod na običajnem delovnem mestu 85,8 
%. Iz porazdelitve nezgod po starosti izhaja, da je bilo največ nezgod zabeleženih v starostni skupini 
od 35 do 44 let. 85,8 % poškodovanih je bilo slovenskih državljanov. Dejavnost v kateri je bilo na 
IRSD prijavljenih največ nezgod pa je predelovalna dejavnost (SKD dejavnost C).  
 
Iz analize nezgod, povezanih s SARS-CoV-2 oziroma COVID-19 izhaja, da je bilo največ nezgod 
prijavljenih v dejavnosti zdravstvenega in socialnega varstva (SKD dejavnost Q), kjer smo zabeležili 
32,6 % delež glede na vse prijave, povezane s COVID-19. Znotraj te dejavnosti je bilo zabeleženih 
82,9 % prijavljenih nezgod samo v dejavnosti zdravstva (SKD dejavnost Q86). Sledita dejavnost 
javne uprave in obrambe (SKD dejavnost O), v kateri smo zabeležili 25,8 % prijavljenih nezgod, 
povezanih s COVID-19 in dejavnost izobraževanja, kjer smo zabeležili 24,4 % prijavljenih nezgod. V 
predelovalni dejavnosti (SKD dejavnost C) je bilo zabeleženih 5,6 % prijavljenih nezgod. Iz zbranih 
podatkov prijavljenih nezgod zaradi COVID-19 glede na spol delavca, ugotovimo, da največ nezgod, 
in sicer kar 62,6 % odpade na predstavnice ženskega spola. Največ nezgod je bilo prijavljenih v 
starostni skupini od 45 let do 54 let, in sicer 29,5 %. Največji delež obolelih žensk in sicer  18,6 % je 
bil v starostni skupini od 35 do 44 let, moških pa v starostni skupini od 45 do 54 let, kjer je znašal 
12,9 %. 
 
2. Poklicne bolezni 
 
IRSD v letu 2021 ni bil obveščen o nobeni poklicni bolezni. Tako v zvezi s tem tudi ni bilo izvedenih 
nadzorov. Ravno tako nismo bili seznanjeni z odločbami invalidskih ZPIZ komisij, povezanimi z 
poklicnimi boleznimi. 
 
3. Digitalizacija na področju VZD 
 
V zvezi z digitalizacijo na področju VZD, se sprejema pravilnik, kateri bo urejal prijave nezgod pri 
delu in naj bi se začel uporabljati 1.7.2022. Vzporedno s tem se pripravlja tudi informacijski sistem, 
kateri bo podpiral elektronsko prijavljanje nezgod s strani delodajalcev.  
 
4. Druga aktualna opozorila in spoznanja IRSD. 
 
V nadzorih ugotavljamo, da se povečuje delovanje delavcev preko delavskih zaupnikov in 
predstavnikov delavcev, še zlasti tistih, ki so zainteresirani za poglabljanje svojega znanja na 
področju VZD. To se kaže predvsem v večji prisotnosti predstavnikov delavcev v inšpekcijskih 
nadzorih in ki v nadzoru tudi podajajo konstruktivne predloge za izboljšanje stanja na področju VZD 
pri delodajalcu. V letu 2021 smo poleg rednih nalog inšpektorata, največ pozornosti namenili 
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izvajanju nadzorov v zvezi s preprečevanjem širjenja korona virusa, zato smo v letu 2022 s 
programskimi usmeritvami določili nekatere prioritete z izvedbo akcij na področju gradbeništva, 
reprezentativnega vzorca, varnega dela v gozdarstvu in akcijo glede zagotavljanja in uporabe 
osebne varovalne opreme v industrijski proizvodnji. V okviru evropske kampanje kostno mišičnih 
obolenj se bomo usmerili tudi v izvajanje evropske akcije zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu 
pri ročnem premeščanju bremen in ergonomije delovnega mesta v dejavnosti proizvodnja hrane in 
pijače ter prevoz in kurirska dejavnost. Glede evropske akcije JAD pa bomo predvidoma izvajali 
nadzore nad napotenimi delavci v dejavnosti gradbeništva.  
 
Lep pozdrav. 
 
 
 
Pripravil: 
Marko Vaupotič                                                                        Slavko Krištofelc 

Inšpektor     Direktor inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu 
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