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ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

 

                                                                                                                                        

28.april: Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu  

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v letu 2020 poziva k hitremu ukrepanju za zajezitev pandemije 

COVID-19 

 

Tema:  Varnost in zdravje pri delu rešujeta življenje 

Mednarodna organizacija dela (MOD) je razglasila 28. april za Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Za 

ta datum se je odločila, saj sindikalna gibanja po vsem svetu na ta dan tradicionalno organizirajo 

spominske slovesnosti za žrtve nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Z omenjeno vsakoletno kampanjo želi 

MOD dodatno promovirati prizadevanja za varnejše, bolj zdravo in dostojno delo na globalni ravni. 

V zadnjih dveh desetletjih smo globalno priča izbruhom številnih nalezljivih bolezni (SARS, influenca H1N1, 

MERS, COVID-19), katerih značilnost je izjemna hitrost širjenja. Trenutno je glavna skrb nenehno 

naraščanje števila okuženih s COVID-19 in sprejem ukrepov za preprečitev novih okužb. Posledice so že 

sedaj katastrofalne in pandemiji v kratkem času ni videti konca. Nacionalne vlade, delodajalci, delavci in 

njihove organizacije se soočajo z velikimi izzivi, ko se poskušajo boriti proti pandemiji COVID-19 in hkrati 

zagotavljati ustrezno raven VZD. 

Četudi sta svetovna pandemija COVID-19 in posledična kriza prizadeli vse ljudi, pa so njunim učinkom 

najbolj izpostavljeni prav delavci. Zaradi tega je slogan letošnjega Svetovnega dneva varnosti in zdravja pri 

delu »Ustavimo pandemijo: Varnost in zdravje pri delu rešujeta življenja«. V središču pozornosti tega 

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.ilo.org%2fglobal%2flang%2d%2den%2findex.htm&umid=0663185c-e98f-4744-a1ce-5913e24dc9db&auth=b6670b9751c5c90ededae23711566d84a7ddb070-e530c3280a0e951598e10278abbf78ef0eaf29db
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2f28april.org%2f%3fp%3d3373&umid=213e6253-4051-4358-89ee-7a59dc65999e&auth=b6670b9751c5c90ededae23711566d84a7ddb070-5d4cef4d7d7828850c2928db261da2bf1b8d8936
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dogodka je, bolj kot kdaj koli prej, osveščanje o pomembnosti varnih praks na delovnih mestih ter 

delovanja služb za VZD pri delodajalcih, kajti pandemija COVID-19 ima resne posledice za delovna mesta, 

delavce in delodajalce, zdravstveni sistem in celotno družbo. MOD je ob 100 letnici delovanja v lanskem 

letu zapisal: »Varni in zdravi delovni pogoji so temelj dostojnega dela«. To dejstvo pa je dandanes še 

pomembnejše, saj sta zagotavljanje VZD nepogrešljiva pri obvladovanju pandemije COVID-19 in zmožnosti 

izvajanja nadaljnjih delovnih procesov. Pandemija ima namreč izjemno negativen in neposreden vpliv na 

trg blaga in storitev ter s tem vpliv tudi na delovna mesta v najširšem pogledu. 

Nedavne izkušnje s hudim akutnim respiratornim sindromom (SARS), gripo A (H1N1) in izbruhi virusa 

ebole, so poudarile pomen osredotočenosti na delovnih mestih ne le na prepoznavanje ogroženih 

populacij, temveč tudi na razumevanje mehanizmov širjenja bolezni in uspešnega izvajanja nadzora ter 

preventivnih ukrepov. Delovna mesta so namreč učinkovite platforme, na katerih lahko delodajalci in 

delavci izmenjujejo informacije in sprejemajo preventivne ukrepe za VZD za zmanjšanje širjenja nalezljivih 

bolezni. Za spopadanje s pandemijami v poslovnih procesih je tako pred vlado z resornimi ministrstvi, 

zdravstvenim sistemom, delodajalci, strokovnimi delavci za VZD in izvajalci medicine dela velik izziv, saj 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) jasno določa, da je delodajalec dolžan zagotavljati VZD.  

Na tem mestu pa se postavlja vprašanje, ali so v izjavi o varnosti z oceno tveganja, ki jo mora v skladu z 

ZVZD-1 sprejeti vsak delodajalec, identificirana tveganja in opredeljeni ukrepi za preprečitev in širjenje 

okužb z virusi, kot je COVID-19, ter druga tveganja, ki so posledica pandemije? V nadaljevanju je 

izpostavljenih nekaj vidikov. 

1. Tveganje prenosa COVID-19 je večje pri delavcih, ki se delajo na najbolj izpostavljenih delovnih 

mestih. Med najbolj ogrožene skupine delavcev z vidika možnosti okužbe s COVID-19 sodijo 

zaposleni v zdravstvu, negovalno osebje, zaposleni v domovih za starejše, reševalci, osebje civilne 

zaščite, policisti, gasilci, zaposleni v varnostnih službah, zaposleni v pogrebnih dejavnostih, 

zaposleni v čistilnih dejavnostih, zaposleni v trgovinski dejavnosti in zaposleni, ki imajo zaradi 

narave dela vsakodnevno stik z ljudmi ali delo opravljajo v večjih skupinah. Poleg tega pa se 

tveganje okužbe s COVID-19 izrazito poveča pri nosečnicah in posameznikih, ki sodijo zaradi svojih 

pridruženih bolezni in starosti v bolj rizično skupino. Ukrepe za obvladovanje nevarnosti okužbe s 

COVID-19 je treba zato vselej posebej prilagoditi posebnostim vsake od navedenih skupin 

delavcev, kljub temu pa se tveganju okužbe s COVID-19 na delovnih mestih ni moč izogniti.  
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Na podlagi NIJZ  - Centra za nalezljive bolezni na spodnjem grafu  izpostavljamo 8 najbolj pogostih delovnih 

mest, na katerih so zaposleni oboleli z okužbo koronavirusa Covid-19 ter dejavnosti v katerih so zaposleni 

z okužbo Covid 19. Podatki so pridobljeni z epidemiološkim anketiranjem potrjenih oseb s Covid-19 do 

24.4.2020 (N=700) 

 
Vir: NIJZ 

 
Vir: NIJZ 

 

2. Pri tveganju okužbe s COVID-19 se je po eni strani zaradi doslej še ne dovolj raziskanega virusa in 

njegovih lastnosti, učinkov in posledic in po drugi strani številnih sprejetih preventivnih ukrepov, 

pojavilo še izrazito psihosocialno tveganje. Izredne razmere, kot je pandemija COVID-19, za ljudi 

in delavce predstavlja (dodaten) stres, na katere pa vsak odreagira drugače. Ta stres vpliva tudi 

na delavce, dodatno pa so delavci izpostavljeni tudi zaradi sedanje in prihodnje negotovosti glede 

ohranitve zaposlitve. Stres, ki je povezan z negotovostjo, ima lahko negativne posledice za počutje 

in duševno zdravje delavcev (depresija, izgorelost, tesnoba, slabo počutje in slaba motivacija, 

ipd.).  
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Delež obolelih s COVID 19 po delovnih mestih 

22,3%

16,8%
14,2%

4,8% 3,1% 2,7% 1,4% 1,3%

Zaposlitev oseb okuženih s koronavirusom Covid 19 po 
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3. Kot izrazito tveganje se v obdobju pandemije COVID-19 pojavlja tudi obremenitev zaposlenih 

zaradi stalne in dolgotrajne uporabe najrazličnejše OVO, ki nudi zaščito pred okužbo s COVID-19.  

Ob vsem tem pa je treba poudariti, da so zaposleni na svojih delovnih mestih izpostavljeni tudi vsem 

drugim »tipičnim« nevarnostnim in tveganjem, ki so bila prepoznana v Izjavi o varnosti z oceno tveganja 

še pred izbruhom pandemije. 

Zbornica varnosti in zdravja pri delu je kot strokovno pomoč oziroma orodje pri obvladovanju pandemije 

COVID-19 na delovnih mestih za svoje člane pripravila Metodologijo ocenjevanja tveganja za varnost in 

zdravje pred tveganji za okužbo in preprečevanje širjenje okužb s COVID-19. V tem orodju so navedeni 

številni ukrepi za obvladovanje pandemije na delovnih mestih, kar omogoča hitro in učinkovito odzivanje 

v izrednih razmerah. 

V času pandemije COVID-19 so strokovni delavci za VZD in izvajalci medicine dela ključni akterji, ki 

delodajalcem in delavcem zagotavljajo strokovno podporo in jim lajšajo dostop do zanesljivih informacij 

glede tveganj zaradi bioloških nevarnosti novega koronavirusa, razumevanja te bolezni, njenih simptomov 

in potrebnosti preventivnih ukrepov, vključno s pravilno uporabo OVO. 

V prihodnje bo treba stanje VZD v praksi stalno spremljati in po potrebi revidirati sprejete izjave o varnosti 

z oceno tveganja, in sicer da se zagotovi ustrezna raven VZD na delovnem mestu. Preventivni ukrepi, 

katerih namen je primerna zaščita delavcev pred nevarnostjo okužbe s COVID-19, morajo biti namreč 

prilagojeni specifiki razvijajočih se in spreminjajoči se delovnih procesov, pogojem dela in značilnostim 

zaposlenih, vse z namenom, da se v tem kritičnem obdobju prepreči ponovno eksponentno in 

nenadzorovano širjenje okužb s COVID-19. 

Ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu vsem in vsakomur čestitam in želim varno ter uspešno 

delo, zlasti pa ostanite zdravi! 

 

Janez Fabijan 

Predsednik Zbornice VZD  

 

Ljubljana, 27.04.2020 
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Priloga 1: Podatki o delovnih nezgodah v letu 2019  

Ključni kazalniki upravljanja varnosti in zdravja pri delu (VZD) pri delodajalcih so resnost in pogostost 

poškodb pri delu ter poklicne bolezni in obolenja v zvezi z delom. Na globalni ravni od 3 bilijone zaposlenih 

na svetu  vsako leto za posledicami slabega upravljanja VZD umre 2,3 milijona delavcev od tega 350.000 

zaradi poškodb pri delu, 1,95 milijona zaradi bolezni povezanih z delom od tega 900.000 zaradi nevarnih 

snovi v delovnem okolju. 

V EU od 217 milijonov zaposlenih  vsako leto zaradi posledic nevarnega dela umre 167.000 delavcev  od tega 

7.500 zaradi poškodb pri delu in 159.000  zaradi bolezni povezanih z delom in od tega 74.000 zaradi nevarnih 

snovi. 

*V Sloveniji je bilo v letu 2019 na Inšpektorat RS  za delo prijavljeno 10.122 nezgod pri delu (leta 2018 9.665) 

od tega 16 smrtnih (leta 2018 15) in 511  težjih (leta 2018  492). Na IRSD je bila prijavljena 1 poklicna bolezen.  

Na IRSD se  prijavljajo samo nezgode pri delu, ki zahtevajo več kot 3 dni bolniške odsotnosti. V letu 2019 se 

je število poškodb pri delu prijavljenih na IRSD povečalo za 5,8 %. Po drugi strani se na Nacionalni inštitut za 

javno zdravje (NIJZ)  prijavljajo vse nezgode pri delu, tudi tiste z do tremi dnevi bolniške odsotnosti. Podatek, 

ki je na voljo za leto 2018, navaja, da je bilo na NIJZ prijavljenih 13.945 nezgod pri delu, torej je bilo v letu 

2018 na NIJZ prijavljenih 4.280 več nezgod pri delu kot na IRSD.  

Glavni vzroki negod pri delu v letu 2019 

- Izguba nadzora nad delovno opremi (stroji, ročno orodje, transportna sredstva )   -  31,4 % 

- Zdrsi, spotiki in padci delavcev (na nižji nivo, na istem nivoju in neopredeljeni padci) -  19,1 % 

- Gibanje telesa   -13,8 % 

- Padec  bremena na delavca  - 13,4 % 

 

Delovne nezgode v posameznih dejavnostih v letu 2019 

- predelovalna dejavnost  -  37,4 % 

- dejavnost trgovine, vzdrževanje in popravila motornih vozil – 12,4 % 

- dejavnost gradbeništva – 8,4 % 

- dejavnost prometa in skladiščenja – 7,5 % 

- dejavnost javne uprave in obrambe, socialne varnosti – 6,2 % 

- druge raznovrstne poslovne dejavnosti, dejavnost zdravstvenega in socialnega varstva, dejavnost 

izobraževanja, gostinstvo, strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti, oskrba z  vodo, ravnanje z 

odplakami in odpadki, saniranje okolja   - od 5,5 do 2,7 %  

 

*Vir IRSD 

 


