
 

 

Poškodba pri delu? Poznate svoje pravice?  

Poškodba pri delu – definicija  

Od prvega januarja 2013 velja drugačna opredelitev poškodbe pri delu. Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2) tako v 66. členu določa, da se za poškodbo pri delu šteje: 

 poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, 
ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih 
sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali 
dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan; 

 poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do 
delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter poškodba, povzročena na način iz prejšnje 
alineje, ki jo utrpi zavarovanec na službeni poti; 

 obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela 
oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. 

Največ dilem in vprašanj okrog poškodbe pri delu je povezanih prav s poškodbami, do katerih pride na poti na delo 
in z dela. Od spremembe leta 2013 je tako poškodba pri delu podana le, če jo zavarovanec utrpi na redni poti od 
stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec. V drugih primerih se poškodbe, do 
katerih pride na poti na delo ali z dela, ne štejejo kot poškodba pri delu. 

Obveznosti delodajalca 

Delodajalec mora nezgodo pri delu takoj prijaviti Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Podlaga za to je 41. 

člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu. In sicer mora biti poškodba pri delu prijavljena Inšpektoratu v primeru, da 
je zaradi nje delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni. Prijaviti je treba tudi nezgodo pri delu s smrtnim 
izidom, kolektivno nezgodo, nevaren pojav ali ugotovljeno poklicno bolezen. 

V primeru, da ste utrpeli poškodbo pri delu in rabite pomoč pri izterjavi odškodnine, imate člani 

sindikata na voljo brezplačno pravno pomoč. 

Pokličite ali pišite na skei.slovenija@gmail.com. 

Pridružite se nam!  

NOVICE  

 

25. državno prvenstvo SKEI v veleslalomu in tekih na smučeh - 

Pohorje 2019  

11.12.2018 - 25.1.2019 ste člani SKEI vabljeni pod Pohorje...  

DELAVSKA ENOTNOST  
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Delavska enotnost št. 1, 10.1.2019  

11.01.2019 - V novi številki Delavske enotnosti zanimivi prispevki...  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Osnove varnosti in zdravja pri delu; predavatelj Igor Kučiš  

18.12.2018 - Kako zagotoviti čim bolj varno delovno okolje.  

 

Pravice in dolžnosti delovnih invalidov; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

12.12.2018 - Kot delovni invalid imam pravice in dolžnosti.  

 

Pridobivanje novih članov; predavatelj Vojko Fon  

11.12.2018 - Naša moč je v članstvu.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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