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Spoštovani,

V zvezi z vašim zaprosilom ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu ter mednarodnim 
delavskim spominskim dnevom, vam na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ) v nadaljevanju posredujemo podatke, s katerimi 
razpolagamo. Hkrati navajamo, da vam je podatke glede poškodb/nezgod in poklicnih bolezni v 
letu 2021 poslal Inšpektorat RS za delo.

V zvezi z odpravljanjem posledic dela z azbestom, je Komisija za odpravljanje posledic dela z 
azbestom (v nadaljnjem besedilu: komisija) v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 zasedala 
devetkrat. 

Komisija je v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 prejela 58 zahtevkov, iz leta 2020 pa je bilo 
prenesenih 13 nepopolnih zahtevkov, kar znaša skupaj 71 zahtevkov za izplačilo odškodnine iz 
naslova poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in za priznanje invalidske pokojnine pod 
ugodnejšimi pogoji. V letu 2021 je komisija obravnavala 58 zahtevkov za izplačilo odškodnine iz 
naslova poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in za priznanje invalidske pokojnine pod 
ugodnejšimi pogoji. 13 zahtevkov, prejetih v letu 2020 in 2021 je bilo nepopolnih ali oddanih po 
zadnji seji komisije, dne 20. 12. 2021, zato jih v letu 2021 ni bilo možno obravnavati. Le ti bodo 
obravnavani v letu 2022.

Komisija je v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 tako obravnavala 58 zahtevkov. Vsi prejeti 
zahtevki v letu 2021 so bili zahtevki za izplačilo odškodnine zaradi poklicne bolezni zaradi 
izpostavljenosti azbestu. Komisija v letu 2021 ni prejela nobenega zahtevka za priznanje 
invalidske pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. 

Od obravnavanih 58 zahtevkov v letu 2021 je komisija pozitivno odločila v 39 primerih, 19 
zahtevkov pa je zavrgla ali zavrnila. 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
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V letu 2021 je bila 39 upravičencem izplačana odškodnina iz naslova poklicne bolezni zaradi 
azbesta. Republika Slovenija je 31 upravičencem oziroma njihovim dedičem izplačala zakonsko 
predpisanih 60% zneska celotne odškodnine, 8 upravičencem pa celotno odškodnino (100%), saj 
delodajalec, pri katerem je bolezen nastala, ni več obstajal ali pa je bil razlog bolezni okoljski 
mezoteliom.

V 9 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 3 primerih je komisija, na podlagi pravnomočnih sklepov o dedovanju, izplačala odškodnino 
dedičem upravičencev.

Komisija je 29 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: 
- 11 plakov oziroma bolezni plevre (v letu 2020 – 14 primerov),
- 13 azbestoz (v letu 2020 – 15 primerov),
- 15 mezoteliomov oziroma pljučnih rakov (v letu 2020 – 30 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:
- 35 iz goriške,
- 3 iz osrednjeslovenske,
- 1 iz podravske.

V letu 2021 so bili sprejeti nov Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21), ter spremembe dveh pravilnikov: Pravilnik 
o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 
181/21) in Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na 
ladjah (Uradni list RS, št. 79/15 in 181/21).

Aktivnosti MDDSZ v zvezi z izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja 
pri delu (ReNPVZD-1) so se v letu 2021 izvajale ter se v letu 2022 izvajajo v skladu z Akcijskim
načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu v 2. triletnem 
obdobju (2021-2023).

Povezava do Akcijskega načrta za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in 
zdravja pri delu v 2. triletnem obdobju (2021-2023):

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/VZD-/Akcijski-nacrt.pdf

V Sloveniji poteka od oktobra 2020 evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2020-2022: 
Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, ki si prizadeva ozaveščati delodajalce in delavce 
o ukrepih za preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. V letu 
2022  bo kampanja veliko pozornosti namenjala še zlasti predstavitvam prejemnikov priznanja 
»Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«. Omenjeno kampanjo na 
nacionalni ravni koordinira MDDSZ, pri čemer sodeluje s tripartitno nacionalno mrežo, katere 
članica je tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.
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Vpliv digitalizacije na varnost in zdravje pri delu bo téma naslednje evropske kampanje Zdravo 
delovno okolje 2023-2025: Varno in zdravo delo v digitalni dobi, z izvajanjem katere bomo pričeli 
oktobra 2023.

MDDSZ je naročilo povečanje slovenskega vzorca, na katerem je Evropska fundacija za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) izvajala evropsko telefonsko raziskavo o 
delovnih pogojih (EWCTS, 2021). Ko bo na voljo končna podatkovna baza (trenutno poteka 
zaključna faza ponderiranja), bo sprejeta odločitev glede načina analiziranja nacionalnih 
podatkov. MDDSZ si poleg tega prizadeva preko portala Varnost in zdravje pri delu redno 
informirati širšo javnost o dognanjih tujih raziskav na področju varnosti in zdravja pri delu, še zlasti 
raziskav Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ter Evropske fundacije za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound).

S spoštovanjem,

Pripravil:

Etbin Tratnik                mag. Katja Rihar Bajuk                                                      

podsekretar generalna direktorica

mag. Nikolaj Petrišič

vodja sektorja za varnost in zdravje pri delu

p.p. Jože Hauko

sekretar
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