
Za: IRSD 
 
Spoštovani, 
 
Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) v vseh državah EU zbira podatke o varnosti in zdravju pri 
delu v času ekstremnih temperatur. Na anketnem vprašalniku sta tudi dve vprašanji, na kateri ne 
znam odgovoriti. 
 
 
  1.  Ali vaša država zbira podatke o poškodbah na delovnem mestu zaradi ekstremnih temperatur? 
Če da, navedite podrobnosti. 
 
 
  1.  Ali imate kakšne nedavne primere poškodb na delovnem mestu zaradi izrednih vremenskih 
razmer v vaši državi? 
 
IRSD v skladu z ZVZD-1 zbira podatke o nezgodah pri delu. Prosim vas zato za odgovora na zgornji 
vprašanji. 
 
Hvala v naprej za hitri odgovor! 
 
Lučka Böhm 
izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 
 
ZSSS, Dalmatinova 4, SI-1000 LJUBLJANA, Slovenija 
E: lucka.bohm@sindikat-zsss.si<mailto:lucka.bohm@sindikat-zsss.si> 
T: +386 1 43 41 245 
F: +386 1 23 17 298 
M: +386 51 306 202 
www.zsss.si<http://www.zsss.si/> 
https://zssszaupnikvzd.si/ 
Kampanja TVOJ SINDIKAT ZAHTEVA OMEJITEV ROČNEGA PREMEŠČANJA 
BREMEN<https://zssszaupnikvzd.si/kampanje/tvoj-sindikat-zahteva-omejitev-rocnega-premescanja-
bremen/> 
Kampanja NIČ SMRTI PRI DELU<https://zssszaupnikvzd.si/category/kampanje-o-varnosti-in-zdravju-
pri-delu/nic-smrti-pri-delu/> 
 
=================================================================== 
=================================================================== 
From: "Inšpektorat RS za delo - Sedež " <gp.irsd@gov.si>  
Sent: Friday, July 22, 2022 12:39 PM 
To: Lučka Böhm <lucka.bohm@sindikat-zsss.si> 
Subject: Statistika nezgod pri delu zaradi ekstremnih temperatur 
 
Spoštovana, 
 
v zvezi s spodnjim vprašanjem pojasnjujemo, da IRSD prejema prijave nezgod pri delu na obrazcu, ki 
je enak obrazcu za uveljavljanje 100% nadomestila v primeru poškodb, nastalih v nezgodah pri delu. 
Vsebina obrazca povzema ESAW metodologijo in NIJZ v zvezi s tem poroča v EU. V tem obrazcu je 
tudi rubrika "Oblika poškodbe" ki je razdeljena na več točk in med katerimi najdemo tudi naslednje: 
 
- "101" vročina in sončni udar 

mailto:lucka.bohm@sindikat-zsss.si%3cmailto:lucka.bohm@sindikat-zsss.si
https://zssszaupnikvzd.si/
https://zssszaupnikvzd.si/kampanje/tvoj-sindikat-zahteva-omejitev-rocnega-premescanja-bremen/
https://zssszaupnikvzd.si/kampanje/tvoj-sindikat-zahteva-omejitev-rocnega-premescanja-bremen/
https://zssszaupnikvzd.si/category/kampanje-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu/nic-smrti-pri-delu/
https://zssszaupnikvzd.si/category/kampanje-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu/nic-smrti-pri-delu/


- "103" učinki nizke temperature 
- "109" drugi učinki temperaturnih ekstremov, svetlobe in sevanja 
- "110" šok 
 
Dejansko lahko ugotavljamo statistiko glede nezgod pri delu, ki so v povezavi s toplotnimi razmerami, 
seveda pa smo odvisni od tega, kako korektno delodajalci izpolnijo obrazec prijave 
nezgode/poškodbe pri delu. Inšpektorat pa ločeno poleg že prejetih prijav nezgod pri delu ne zbira 
takšnih podatkov.  
 
Mogoče še nekaj številčnih primerov glede prejetih prijav nezgod pri delu, ki se nanašajo na 
temperaturne pogoje v letih 2019, 2020 in 2021: 
 
- "101" vročina in sončni udar: 2019: 14; 2020: 4; 2021: 1; 
- "103" učinki nizke temperature:  2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 
- "109" drugi učinki temperaturnih ekstremov, svetlobe in sevanja:  2019: 3; 2020: 0; 2021: 3; 
- "110" šok:  2019: 42; 2020: 30; 2021: 16; (vključene različne oblike šokov, verjetno ne veliko glede 
temperatur) 
 
Lep pozdrav 
 
Slavko Krištofelc, 
Direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu 
 
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO 
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana 
T: 01 280 36 60 
E: slavko.kristofelc@gov.si 
www.id.gov.si 
 
-------------------------------------------------------- 
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