
From: Lučka Böhm  
Sent: Wednesday, March 15, 2023 1:52 PM 
To: Gp.Mz@gov.si 
 
Za: dr. Tanja Mate, MZ 
 
Spoštovani! 
 
Prosim vas, da v skladu s 3. odstavkom 4. člena Pravilnika o poklicnih boleznih Razširjenemu 
strokovnemu kolegiju za področje medicine dela, prometa in športa posredujete pobudo, da se v 
Prilogo 1 tega pravilnika v poglavje 5 (Bolezni, ki jih povzročijo fizikalni dejavniki) doda kožni rak 
zaradi izpostavljenosti sončnemu in drugih virov ultravijoličnega sevanja. Pobudo sem pripravila na 
podlagi opozoril iz novembra 2022 in iz marca 2023 prim. mag. Ane Benedičič, dr. med., priznane 
dermatologinje iz Celja. 
 
OBRAZLOŽITEV: Dr. Benedičič opozarja na graf incidence kožnega raka v Sloveniji po spletnem 
portalu SLORA Registra raka za Slovenijo za obdobje 1961-2018. Aktualna naj bi bila modra krivulja 
nemelanomskih kožnih rakov, kjer se naj bi v "pandemični rasti" skrivalo več različnih kožnih rakov, 
med katerimi pa je po njenih trditvah ploščatoceličnega karcinoma "le" 16 %. Podatki naj ne bi bili 
popolni, ker se praviloma prijavljajo le mikroskopsko potrjeni izrezani raki, ne pa začetne oblike, ki se 
zdravijo z drugimi metodami (npr. z zamrzovanjem, FDT, kemičnimi sredstvi). 
 

 
 

Dr. Benedičič mi je novembra 2022 predlagala, naj bo kožni rak tipa SCK in BCK zaradi izpostavljenosti 
UV sevanju priznan kot poklicna bolezen za dela, ki jih delavci opravljajo na prostem. Marca 2023 me 
je dodatno pisno opozorila, da ta kožni rak pogreša v 5. poglavju – Bolezni, ki jih povzročijo fizikalni 
dejavniki Priloge 1 novega Pravilnika o poklicnih boleznih. Če jo pravilno povzemam, predlaga kot 
merilo za to poklicno bolezen prekanceroze aktinične keratoze v multiplem številu kot take ali kot 
opis v okviru kožnega raka. V priponkah so dokumenti, s katerimi mi je novembra 2022 utemeljevala 
svojo pobudo. Med njimi je tudi osnutek prijavnice suma na kožni rak, ki jo je novembra 2022 v 
slovenščini pripravila po članku v JEADV (časopisu Evropske akademije za dermatovenerologijo). 

Kot opozarja prim. mag. Ana Benedičič naj bi bili poklicni kožni raki v nemško govorečem prostoru 
takoj za poklicno okvaro sluha že druga najpogostejša priznana poklicna bolezen! Po njenih trditvah v 
Nemčiji od leta 2015 priznavajo kot poklicni kožni rak predvsem ploščato-celični karcinom vseh 
oblik/stopenj invazivnosti in tudi multiple aktinične keratoze, ki so predstopnja (=prekanceroza) 
istega raka) - (v nemškem sistemu koda 5103).  

Dodatno pobudo za dopolnitev Priloge 1 utemeljujem s kampanjo VARNO DELO NA SONCU, ki jo je 
leta 2017 vodil Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (http://www.cilizadelo.si/varno-

http://www.cilizadelo.si/varno-delo-na-soncu.html


delo-na-soncu.html), in ki se ji je takrat pridružila tudi Zveza svobodnih sindikatov (glej na tej 
povezavi). ZSSS je v nadaljevanju na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naslovilo 
večkratne pozive za dopolnitev predpisov za zaščito delavcev pred UV sevanjem na delu na prostem. 
 
S spoštovanjem! 
 

 
Lučka Böhm 
samostojna svetovalka na področju zdravstva ter varnosti in zdravja pri delu 
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