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Besedilo  

                             1. člen 

 

                      (vsebina pravilnika) 

 

Ta pravilnik opredeljuje poklicne bolezni in pogoje, pod 

katerimi se štejejo bolezni za poklicne, ter delovna mesta, na 

katerih se poklicne bolezni pojavljajo. 

 

 

                             2. člen 

 

                          (definicije) 

 

Poklicna bolezen je bolezen povzročena z daljšim neposrednim 

vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem 

delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir 

dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan in je 

navedena v Seznamu poklicnih bolezni. 

 

Seznam poklicnih bolezni je seznam bolezni in škodljivih 

dejavnikov iz delovnega okolja, ki povzročajo značilne spremembe 

na zdravju delavcev. 

 

Delovno okolje je prostor, v katerem se izvaja delo in vključuje 

delovna mesta, delovne razmere, delovne postopke, socialne 

odnose in druge vplive zunanjega okolja. 

 

Delovno mesto je prostor, ki je namenjen za izvajanje dela in se 

nahaja v zgradbah delodajalca kot tudi na začasnih in premičnih 

deloviščih, do katerih ima delavec dostop v času svoje 

zaposlitve in je pod neposrednim ali posrednim nadzorom 

delodajalca. 

 

 

                             3. člen 

 

 (pogoji za določanje delovnih mest, kjer se pojavljajo poklicne 

                            bolezni) 

 

Delovna mesta, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni so 

tista, za katera se na podlagi ocene tveganja ugotavlja, da so 

na njih prisotni vplivi delovnega procesa in delovnih pogojev, 

ki lahko povzročijo poklicno bolezen. 

 

 

                             4. člen 

 

                  (ugotavljanje in dokazovanje) 

 

1- V postopku ugotavljanja in priznavanja poklicnih bolezni, na 



podlagi pravilnika o organizaciji in načinu delovanja 

invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, 

št. 113/02), izvedenski organi Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije sodelujejo z zavarovančevim 

osebnim zdravnikom, službo medicine dela, specialistično službo 

oziroma z zavodi za usposabljanje invalidnih oseb in z 

delodajalci. 

 

2- Poklicna bolezen se ugotavlja in dokazuje z zdravstvenim 

nadzorom delavcev preko preventivnih zdravstvenih pregledov. 

 

3- Izpostavljenost obremenitvam se ugotavlja z delovno anamnezo in 

oceno tveganja obremenitev in škodljivosti, ki naj bi bolezen 

povzročile. 

 

4- Bolezen oziroma znaki bolezni se ugotavljajo na podlagi klinične 

slike, laboratorijskih in funkcijskih testov ter ostalih 

ustreznih diagnostičnih postopkov in preiskav. 

 

5- Upošteva se najkrajši čas in najnižja intenziteta 

izpostavljenosti, ki po merilih stroke že lahko povzroči 

poklicno bolezen. 

 

6- Upošteva se latentna doba za nastanek poklicne bolezni (od 

trenutka zadnje izpostavljenosti do trenutka prvih znakov 

poklicne bolezni). 

 

 

                             5. člen 

 

                   (seznam poklicnih bolezni) 

 

Poklicne bolezni so vsebovane v Seznamu poklicnih bolezni, ki je 

sestavni del tega pravilnika. 

 

Seznam poklicnih bolezni se, skladno z novimi spoznanji stroke, 

ponovno pregleda in po potrebi dopolni najmanj vsakih 5 let. 

 

 

                             6. člen 

 

Za poklicne bolezni iz 48. točke Seznama poklicnih bolezni se 

uporablja pravilnik o določitvi poklicnih bolezni zaradi 

izpostavljenosti azbestu (Uradni list RS, št. 26/97). 

 

 

                             7. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 

samoupravni sporazum o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list 

SFRJ, št. 38/83). 

 

 

                             8. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. 

 

 
 



 
 


