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Datum: 6. 4. 2022 

Lučka Böhm 

ZSSS 

lucka.bohm@sindikat-zsss.si 

 

Spoštovani, 

v nadaljevanju vam pošiljamo podatke: 

1. Statistika o poškodbah/nezgodah pri delu v 2021 

 

V letu 2021 so invalidske komisije izdale 349 izvedenskih mnenj o invalidnosti, ki so 

posledica poškodbe pri delu. Prevladujejo poškodbe, zastrupitve in nekatere druge 

posledice zunanjih vzrokov, sledijo dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z 

zdravstveno službo ter bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva. 

 

V letu 2021 so invalidske komisije izdale 49 izvedenskih mnenj s I. kategorijo 

invalidnosti, 29 z II. kategorijo invalidnosti ter 266 s III. kategorijo invalidnosti. V petih 

primerih pa zdravljenje še ni končano. 
  

2. Statistika/ocene o poklicnih boleznih v 2021 

 

V letu 2021 so invalidske komisije izdale skupaj 13 izvedenskih mnenj o invalidnosti na 

podlagi poklicne bolezni. Prevladujejo bolezni dihal. 

 

V letu 2021 so invalidske komisije izdale 4 izvedenska mnenja s I. kategorijo invalidnosti, 

2 z II. kategorijo invalidnosti ter 6 s III. kategorijo invalidnosti. V enem primeru pa 

zdravljenje še ni končano. 

 

3. Komentar trendov o poškodbah pri delu in poklicnih boleznih za zadnjih 10 let 

         Vzrok 

 

V letu 

Poškodba pri 

delu 

Poklicna 

bolezen 

Skupaj 

(vzrok 

invalidnosti) 

Št. Delež 

% 

Št. Delež 

% 

Št. 

2012 271 2,24 % 23 0,20 % 11168 

2013 296 2,64 % 16 0,14 % 11204 

2014 267 2,66 % 30 0,29 % 10030 

2015 237 2,40 % 19 0,19 % 9843 

2016 264 2,68 % 24 0,24 % 9835 

2017 254 2,66 % 17 0,17 % 9547 

2018 260 2,65 % 23 0,23 % 9808 

2019 276 2,88 % 13 0,13 % 9571 

2020 235 2,83 % 12 0,14 % 8280 

2021 231 2,76 % 8 0,09 % 8368 

Skupaj 2591 2,65 % 185 0,18 % 97657 
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V obdobju zadnjih 10 let od 2012-2021 je bilo na ZPIZ-u podanih 97657 izvedenskih mnenj 

z različnimi vzroki invalidnosti: poškodba pri delu, poklicna bolezen, bolezen, poškodba 

izven dela ter kombinirani vzrok. 

Od vseh podanih izvedenskih mnenj  v tem obdobju z upoštevanjem  vzroka za invalidnost- 

poškodba pri delu je bilo 2591 primerov oz. 2,65 %. 

Od vseh podanih izvedenskih mnenj vzrok za invalidnost-poklicna bolezen je bilo 185 

primerov oz. 0,18 %. 

Največji odstotek podanih izvedenskih mnenj, kjer je vzrok poškodba pri delu, je v letu 

2019 in znaša 2,88%, najmanjši odstotek je v letu 2012 in znaša 2,24 %. 

Največji odstotek podanih izvedenskih mnenj, kjer je vzrok poklicna bolezen, je v letu 2014 

in znaša 0,29 %, najmanjši odstotek je v letu 2021 in znaša 0,09 %. 

Razvidno je, da je v obdobju zadnjih 10 let v glavnem opazno znižanje števila poškodb pri 

delu in poklicnih bolezni kot vzrok invalidnosti pri podaji izvedenskih mnenj na invalidskih 

komisijah.  

 

 

 

  

  

 


