
Dejan Podbregar
Janez Podbregar, univ.dipl.ing.str.
Sabina DolencSabina Dolenc 



Glavne točke

K liki ški i kj j i i• Koliki stroški in kje nastopajo povezani z varstvom in 
zdravjem pri delu

• Identifikacija nevarnosti za poškodbe in obolenja

• Katere ukrepe uporabiti za zmanjšanje stroškov
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Koliki stroški nastopajo

• Poškodbe na delu in poklicne bolezni vsako leto vzamejo 25 
d 30 Sl (29 lj di l 2007)do 30 Slovencev (29 ljudi v letu 2007)

• Težkih poškodb (406 v letu 2001, 214 v letu 2007, največ v 
gradbeništvu )  

• Bolniški staž povprečno 5-8% odvisno od podjetijp p p j j
• Gospodarstvo zaradi odsotnosti 4.500 delavcev na dan izgubi 

600 milijonov EVROV na leto.600 milijonov EVROV na leto. 
• Letno se na delu poškoduje 25.000 ljudi, kar je veliko v 

primerjavi z Evropoprimerjavi z Evropo 
• Pri zaposlenih za določen čas je dvakrat več poškodb kot pri 

zaposlenih za nedoločen časzaposlenih za nedoločen čas 
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Kje nastopajo stroški 

Bolezen
• Zaradi obolenja se povečajo stroški zdravljenja
• Povečana zdravstvena infrastruktura
• Povečanje števila zdravnikov in zdravniškega osebja
• Povečanje materialnih stroškov (zdravila, sanitetni material, itd.)
• Itd.
Poškodbe
• Stroški vezani na smrt delavca 
• Lahko so posledice invalidnosti (predčasna pokojnina)
• Lahko so posledice slabšega zdravstvenega stanja v starosti
• Itd.

• Zaradi obolenja se povečajo stroški zdravljenjaj p j j j
• Bolezen ima posledico, da delavec namesto ustvarja dobiček, ga zmanjšuje 

(začasno nadomeščanje)
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Poškodbe pri delu po državah
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Število smrtnih primerov / 1000 delavcev
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Dnevi bolniške glede na starost
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Poškodbe s smrtnim izidom
Število prijavljenih poškodb pri delu s smrtnim izidom
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V kateri dejavnosti je največ nezgod
Dejavnosti v katerih je največ nezgod Slovenija 2006
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Analize podatkov

POŠKODBE
Z šk db li i d l d ki lj• Za poškodbe so analize izdelane, podatki so na voljo na  
inšpektoratu

• Pri vsaki poškodbi nad 3 dni bolniške, se izpolni celoten ER 8 
obrazec s celotnimi podatki o poškodbi

OBOLENJA
• Podatki pri obolenjih niso na voljo, saj je mnogokrat težkoPodatki pri obolenjih niso na voljo, saj je mnogokrat težko 

ugotoviti : 
– kje se je obolenje pripetilo (v službi doma dopustu itd )kje se  je obolenje pripetilo (v službi, doma, dopustu, itd.)
– Vzrok obolenja, povzročitelja obolenja, itd.

P i k ih kli ih b l jih j č i č• Pri nekaterih poklicnih obolenjih  je to mogoče, ni pa natančno 
vodenih podatkov in zato tudi ne pravih evidenc
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Odgovorni bodite odgovorni 

• Kakšne so odgovornosti delodajalca in delojemalca v zvezi z• Kakšne so odgovornosti delodajalca in delojemalca v zvezi z 
varstvom in zdravjem pri delu?

• Kako se lotiti vprašanja varnosti in zdravja pri delu?• Kako se lotiti vprašanja varnosti in zdravja pri delu?
• Kaj zajema področje varnosti in zdravja pri delu?

Kd j i j t k l t d čj ?• Kdo naj izvaja strokovne naloge s tega področja?
• Kakšna je odškodninska in kazenska odgovornost

delodajalca?delodajalca?
• Aktualni primeri iz sodne prakse

Z k d j i d čj i i d j i d l• Zakonodajne novosti na področju varnosti in zdravja pri delu s 
posebnim poudarkom pri gradnji in večjih vzdrževalnih delih
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Odgovorni bodite odgovorni 

• V prvo fazo stroškov lahko štejemo že pred rojstvom otroka pa do 
prve zaposlitve. Temu obdobju bi lahko rekli NALOŽBA družbe. 

• Druga faza. Običajno zaradi uvajanja takoj ob zaposlitvi nekoliko 
več poškodb, kasneje vse manj nato ponovno povečanje poškodb 
i b l j F i bi l hk kli VLAGANJEin obolenj. Fazi bi lahko rekli VLAGANJE.

• Tretja faza, upokojenci, praktično ni vlaganj, je le koriščenje. 
St ški č d i i d d j i lid ti itd F i l hkStroški so močno odvisni od zdravja, invalidnosti, itd. Fazi lahko 
rečemo KORIŠČENJE  
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Aktivnosti pri zagotavljanju VZD

Ocena tveganja (tehnična in zdravstvena)
• Identifikacija nevarnosti na delovnem mestu
• Analiza delovnega mesta z vsemi dejavniki tveganja
• Plan ukrepov in aktivnosti za zmanjševanje tveganja

Tveganje = f (Resnosti, Verjetnosti)
Verjetnost = f (V1, V2, V3, …Vn)

Evidence (po 39 členu zakona o VZD)

j ( )

Evidence (po 39. členu zakona o VZD)
• Evidenca izvajanj ukrepov
• Dokazljivost o izvajanju (vsa zgodovina)• Dokazljivost o izvajanju (vsa zgodovina)
• Plan naslednjih pregledov in ukrepov
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Ocena tveganja
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Ocena tveganja

ZAKONODAJA STROKAMERILA
ZAKONODAJA STROKAKRITERIJI

KAJ JE OT ?
TV = R * VTV  R    V

tveganje        resnost            verjetnost          
(rizik)        (posledica)         (možnost

nastanka)
> V + Z
ZAPOSLENIH

ZAKAJ OT ?
NEVARNOSTI NA DM

ODGOVORNOSTEKONOMIKA
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Ocena tveganja
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Nevarnosti, ukrepi in ocena tveganja
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Prikaz ocene tveganja
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Evidence VZD

• Delovno okolje (kemijske, 
fizikalne, biološke)

• Delovna oprema

• Preventivni zdravstveni 
pregledi

• Obvezni inšpekcijski• Delovna oprema
• Oprema za osebno varnost
• Posebni zdravstveni

• Obvezni inšpekcijski 
pregledi pred pričetkom 
delaPosebni zdravstveni 

pregledi • Poškodbe pri delu
• Plan in analize
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Evidence VZD
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Evidence VZD
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Izpisi vseh evidenc
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Kaj pomaga programska oprema

Ocena tveganja
• Pomoč pri aktivnostih na delovnem mestu,identifikaciji 

nevarnostih, seznam obstoječih ukrepov, ocenjevanju, dodatni 
ukrepi z zadolžitvami in roki

Evidence 
• Vodenje vseh evidenc po zahtevah 39 člena zakona o VZDVodenje vseh evidenc po zahtevah 39. člena zakona o VZD
• Izpisi vseh  potrebnih obrazcev (napotnice, ER8, potrdila o 

usposabljanju itd ) ter ostalih izpisov za potrebe podjetja (planusposabljanju, itd.) ter ostalih izpisov za potrebe podjetja (plan 
usposabljanj, plan in naročila OVO, itd.
E id t b dj tj ( li k )• Evidence za potrebe podjetja (analize vzrokov)

• Itd.
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Cilj

• Napačno definiranje vzrokov obolenj in poškodb zavede 
vsa prizadevanja za prave ukrepe

• Merilo za prave ukrepe se direktno odraža na 
zmanjševanju obolenj oz. poškobj j j p

Cilj preprečitev oz. zmanjšanje 
šk db i b l j i tpoškodb in obolenj in s tem 

zmanjšanje stroškov delazmanjšanje stroškov dela
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Zmanjšamo le število obolenj, poškodb itd.

• Zmanjšanje tveganj z dodatnimi ukrepi
– Usposabljanje, preventivni zdravstveni pregledi, osebna varovalna oprema, itd.
– Zmanjšanje vplivov nevarnosti na delovnem mestu

• Povečanje varnosti strojev in naprav 
– Tehnični pregledi, redno vzdrževanje, itd.
– Zanesljivost človek – stroj (človek je najmanj zanesljiv, skoraj vedno napačno 

reagira a pri delu razmišlja, stroj redko napačno reagira (le zaradi napake), pri 
d l išljdelu pa ne razmišlja

• Usposabljanje (teoretično, praktično, treningi, itd.) 
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