NOVOSTI PRI PRIJAVI NEZGODE IN POŠKODBE PRI DELU
Varno in zdravo delo je pozitiven dejavnik za produktivnost in gospodarsko rast. Pomembno je, da podjetje da
veliko pozornosti na zdravje zaposlenih in organizira procese dela tako, da preprečujejo poškodbe pri delu. V
skladu z zakonskimi obveznostmi je delodajalec dolžan v vseh pogledih zagotoviti varnost in zdravje delavcev v
zvezi z delom.
Za delodajalca je zelo pomembno, da pozna obveznosti, ki jih ima v primeru, če pride do poškodbe delavca pri
delu. Poškodba delavca pri delu nastane kot posledica nezgode med opravljanjem dela, kar pomeni, da se zgodi v
času opravljanja dela ali izvira iz dela.
Obveznosti delodajalca so, da:
- obvesti inšpekcijo (Delodajalec mora pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje
nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni, o teh delih obvestiti inšpekcijo dela)
- prijava inšpekciji (Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom
oziroma nezgodu pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno
nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen).
Evidenco prijav vodi Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ki je tudi njen upravljavec.
Dolžnosti samozaposlenih oseb
Samozaposlena oseba mora pri svojem delu uporabljati sredstva za delo in osebno varovalno opremo, ki ustreza
tveganjem pri delu ter predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam. Kadar samozaposlene osebe opravljajo
dela na skupnih deloviščih, se morajo vključiti v pisni sporazum ter izvajati skupne ukrepe za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu. Samozaposlena oseba mora inšpekciji dela prijaviti nezgodo pri delu, zaradi
katere je nezmožna za delo več kot tri delovne dni, ugotovljeno poklicno bolezen in nevarni pojav.
Delodajalec mora trajno hraniti vso dokumentacijo, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti pa jo mora
predati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, če ta zakon ali podzakonski akti ne določajo drugače.
Dne 2.6.2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 78/2022 objavljen nov Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri
delu, ki začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. septembra 2022. Z dnem uveljavitve novega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prijavah na področju varnosti
in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/13), razen 3., 4., 5. in 6. člena, ki se nanašajo na prijavo nevarnih pojavov
in prijavo poklicnih bolezni.
Pravilnik določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu ter ravnanje Inšpektorata
Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: IRSD) v zvezi s prijavo nezgod pri delu v skladu s predpisi o
varnosti in zdravju pri delu, ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS)
v zvezi s prijavo poškodbe pri delu zaradi izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z
ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov, v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju in izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu:
NIJZ) v zvezi s prijavo poškodbe pri delu v skladu s predpisi o javnem zdravju in zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva.
Nezgoda in poškodba pri delu se prijavi na obrazcu Prijava nezgode in poškodbe pri delu, ki je priloga Pravilnika.
Uvaja se sistem »on-line«, ki zagotavlja neposredno elektronsko izmenjevanje podatkov med informacijskimi
sistemi izvajalcev zdravstvenih storitev in sistemom ZZZS. Tako bodo po novem delodajalci oddajali prijave
nezgod in poškodb pri delu preko portala Slovenska poslovna točka (portal SPOT), možnost pa bo tudi še na
obrazcu v papirni obliki, katerega se osebno dostavi ali pošlje preko pošte ali e-pošte na ZZZS in bo potem referent
vnesel prejeto vlogo v portal SPOT.
Navodila za izpolnitev obrazca bodo sprejeli predstojniki IRSD, ZZZS in NIJZ v osmih dneh od uveljavitve tega
pravilnika.
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Vir:
- Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-listrs/vsebina/2022-01-1779/pravilnik-o-prijavi-nezgode-in-poskodbe-pri-delu
- Interno gradivo, Katarina Železnik Logar, dipl.san.inž., vodja poslovne enote Inštitut za varstvo pri delu in
varstvo okolja Maribor
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