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PRIJAVA NEZGODE-POŠKODBE PRI DELU 
 
ŠIFRANTI ZA POLJA 6 11 13 21 22 23 24 25 26 27 28  

 
A) PODATKI O DELODAJALCU 
Polje 1: s tiskanimi črkami se vpiše naziv podjetja 
Polje 2: s tiskanimi črkami se vpiše ulico, hišno številko, poštno kodo in kraj 
Polje 3: vpiše se 10-mestno matično številko podjetja 
Polje 4: vpiše se 5-mestno šifro po Standardni klasifikaciji dejavnosti primer: 75.120 
Polje 5: vpiše se 10-mestno registrsko številko podjetja 
Polje 6: vpiše se število zaposlenih v podjetju na dan nezgode po šifrantu 

00 - s.p. brez zaposlenih 
01 - do 4 zaposleni 
02 - od 5 do 9 zaposlenih 
03 - od 10 do 19 zaposlenih 
04 - od 20 do 49 zaposlenih 
05 - od 50 do 99 zaposlenih 
06 - od 100 do 149 zaposlenih 
07 - od 150 do 199 zaposlenih 
08 - od 200 do 249 zaposlenih 
09 - od 250 do 499 zaposlenih 
10 - 500 in več zaposlenih 
11 - ni podatka 

 
B) PODATKI O POŠKODOVANCU 
Polje 7: s tiskanimi črkami se vpiše ime in priimek poškodovanca 
Polje 8: vpiše se spol poškodovanca po šifrantu 

1 – moški 
2 – ţenski 
9 - ni podatka 

Polje 9: vpiše se s drţavljanstvo poškodovanca po šifrantu  
0 – neznano 
1 – slovensko 
2 – neslovensko iz EU (Vpiši) 
3 – neslovensko izven EU (Vpiši) 
Polje 10: vpiše se enotno matično številko poškodovanca ali datum rojstva, če ni EMŠO 
Polje 11: vpiše se zaposlitveni status po šifrantu 

0 - ni podatka 
1 - osebe, zaposlene v podjetjih, druţbah in organizacijah 
2 - osebe, zaposlene pri samozaposlenih osebah 
3 - samostojni podjetniki posamezniki 
4 - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost 
5 - kmetje 
6 - vajenci, študentje 
7 - druţinski člani 
9 - drugo 

Polje 12: vpiše se vrsta zaposlitve poškodovanca po šifrantu 
0 - ni podatka  
1 - nedoločen čas  
2 - določen čas  
9 - drugo 

Polje 12a: vpiše se vrsta delovnega časa 
0 - ni podatka 
1 - poln delovni čas 
2 - skrajšani delovni čas 
9 - drugo 

Polje 13: vpiše se poklic poškodovanca, ki ga opravlja po šifrantu 
01  - Častniki/častnice 
02  - Podčastniki/podčastnice 
03  - Vojaki/vojakinje 
11  - Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice in člani/članice uprave druţbe 
12 - Menedţerji/menedţerke za splošne poslovne funkcije in komercialo 
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13  - Menedţerji/menedţerke za proizvodnjo in specializirane strokovne in tehnične storitve 
14 - Menedţerji/menedţerke v gostinstvu, trgovini in drugih storitvah 
21 - Strokovnjaki/strokovnjakinje matematično-naravoslovnih in tehnično–tehnoloških ved 
22 - Zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinje 
23 - Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraţevanje 
24 - Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje 
25 - Strokovnjaki/strokovnjakinje za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
26 - Strokovnjaki/strokovnjakinje za pravo, druţboslovje, kulturo ipd. 
31 - Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok 
32 - Tehniki in strokovni sodelavci/tehnice in strokovne sodelavke v zdravstvu 
33 - Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in upravljanje 
34 - Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve, socialno delo, šport, kulturo, 

umetnost ipd. 
35 - Informacijsko-komunikacijski tehniki/informacijsko-komunikacijske tehnice 
41 - Uradniki/uradnice za pisarniško poslovanje 
42 - Uradniki/uradnice za poslovanje s strankami 
43  - Uradniki/uradnice v računovodstvu, knjigovodstvu, statistiki, financah, skladiščih, prometu ipd. 
44 - Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje 
51 - Poklici za osebne storitve 
52 - Prodajalci/prodajalke 
53 - Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, varstvo otrok in pomoč pri pouku 
54 - Poklici za varovanje oseb in premoţenja 
61 - Kmetovalci/kmetovalke 
62 - Gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke, lovci/lovke 
71 - Gradbinci/gradbinke ipd. (razen elektroinštalaterjev/elektroinštalaterk) 
72 - Kovinarji/kovinarke, strojni mehaniki/strojne mehaničarke ipd. 
73 - Poklici za rokodelskoobrtna in tiskarska dela 
74 - Monterji in serviserji/monterke in serviserke električnih in elektronskih naprav ipd. 
75 - Predelovalci/predelovalke ţivil, obdelovalci/obdelovalke lesa, oblačilni in drugi poklici za 

neindustrijski način dela 
81 - Upravljavci/upravljavke strojev in naprav 
82 - Sestavljavci/sestavljavke strojev, naprav in izdelkov 
83 - Vozniki/voznice, upravljavci/upravljavke transportnih naprav in premičnih strojev 
91 - Čistilci/čistilke, pralci/pralke, gospodinjski pomočniki/gospodinjske pomočnice ipd. 
92 - Delavci/delavke za preprosta kmetijska, gozdarska in ribiška dela 
93 - Delavci/delavke za preprosta dela v rudarstvu, gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih in 

transportu 
94 - Pomočniki/pomočnice za pripravo hrane 
95 - Delavci/delavke za preprosta poulična prodajna in storitvena dela 
96 - Delavci/delavke za preprosta komunalna dela ipd. 

 
 
Polje 14: vpiše se, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo 
 
C) PODATKI O NEZGODI 
Polje 15: vpiše se datum prijave v obliki DD/MM/LLLL 
Polje 16: vpiše se datum nezgode v obliki DD/MM/LLLL 
Polje 17: vpiše se ura nezgode po šifrantu 

vpišite uro od 00 do 23 brez minut, 99 - čas neznan 
Polje 18: vpiše se mesto poškodbe po šifrantu 

0 - ni podatka 
1 - na običajnem delovnem mestu 
2 - začasno delovno mesto v isti enoti 
3 - sluţbena pot ali delovno mesto v drugi enoti 
4 - pot na delo 
5 - pot z dela 
9 - drugo 

Polje 19: vpiše se vrsta poškodbe po šifrantu 
1 – laţja 
2 – hujša 
3 – kolektivna 
4 - smrtna 

Polje 20: s tiskanimi črkami se vpiše ulico, hišno številko, poštno številko in kraj, kjer se je nezgoda pripetila 
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Polje 21: vpiše se narava poškodbe po šifrantu 
000 - oblika poškodbe neznana ali nedoločena 
011 - površinska poškodba 
012 - odprta rana 
019 - ostale oblike ran in površinskih poškodb 
021 - zaprti zlomi 
022 - odprti zlomi 
029 - ostale oblike zlomov kosti 
031 - izpah 
032 - izvin in nateg 
039 - ostale oblike izpaha, izvina in natega 
040 - amputacija 
051 - pretres in poškodba moţganov 
052 - notranja poškodba 
059 - ostale oblike pretresov in notranjih poškodb 
061 - opekline in oparine (termične) 
062 - kemične opekline (razjede) 
063 - ozebline 
069 - ostale oblike opeklin in oparin in ozeblin 
071 - akutna zastrupitev 
072 - akutna okuţba 
079 - ostale oblike zastrupitev in okuţb 
081 - zadušitev 
082 - utopitev in potopitev brez smrtnega izida 
089 - ostale oblike zadušitev in utopitev 
091 - akutna izguba sluha 
099 - ostali učinki hrupa in vibracij 
101 - vročina in sončni udar 
102 - učinki sevanja (netermalnega) 
103 - učinki nizke temperature 
109 - ostali učinki temperaturnih ekstremov, svetlobe in sevanja 
110 - šok 
111 - šok po napadu ali groţnji 
112 - travmatski šok 
119 - drugi tipi šoka (zaradi ţivali, naravnih nesreč, anafilaktični) 
120 - poškodbe več delov telesa 
999 - ostale poškodbe 

 
Polje 22: vpiše se poškodovani del telesa po šifrantu 

00 - neopredeljeno mesto poškodbe 
11 - glava (teme), moţgani in moţganski ţivci in lobanjski svod 
12 - obraz 
13 - oko 
14 - uho 
15 - zobje 
18 - več delov glave 
19 - ostali deli glave 
21 - vrat (vratna hrbtenica) 
29 - ostali deli vratu 
31 - hrbet, hrbtenica 
39 - ostali deli hrbta 
41 - rebra, ključnica, lopatica 
42 - prsni koš, vključno z notranjimi organi 
43 - medenica in področje trebuha, vključno z notranjimi organi 
48 - več delov trupa 
49 - ostali deli trupa 
51 - rama, nadlaket 
52 - komolec, podlaket 
53 - hrbtišče roke, dlan 
54 - prsti roke 
55 - zapestje 
58 - več delov zgornje okončine 
59 - ostali deli zgornje okončine 
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61 - kolk 
62 - noga, vključno s kolenom 
63 - skočni sklep 
64 - stopalo 
65 - prsti noge 
68 - več delov spodnje okončine 
69 - ostali deli spodnje okončine 
71 - celotno telo (sistemski učinki) 
78 - vključeno je več delov telesa 
99 - ostali deli telesa 

 
Polje 23: vpiše se podatek o delovnem okolju po šifrantu 

000 - ni podatka 
010 - industrija - neopredeljena 
011 - proizvodnja, tovarna, delavnica 
012 - oddelek vzdrţevanja, delavnice za popravila 
013 - oddelek za skladiščenje, natovarjanje, raztovarjanje 
019 - druga delovna okolja, zajeta pod šifro 010 
020 - gradbišča, gradnje, kamnolomi - neopredeljeni 
021 - gradbišče - gradnja zgradb 
022 - gradbišče - rušenje, popravljanje, vzdrţevanje zgradb 
023 - kamnolomi, površinsko miniranje, izkopavanje, kopanje 
024 - gradbišča - pod zemljo 
025 - gradbišča - na/preko vode 
026 - gradbišča - v okolju povišanega tlaka 
029 - druga delovna okolja, zajeta pod šifro 020 
030 - poljedelstvo, ţivinoreja, ribogojnice, gozdarstvo - neopredeljeno 
031 - področje ţivinoreje 
032 - področje poljedelstva - obdelovanje zemlje 
033 - področje poljedelstva - gojenje dreves in grmičevja 
034 - gozdne površine 
035 - ribogojnice, ribarjenje 
036 - vrtovi, parki, botanični vrtovi, ţivalski vrtovi 
039 - druga delovna okolja, zajeta pod šifro 030 
040 - področje terciarnih dejavnosti, pisarne, področja za zabavo, razno - neopredeljeno 
041 - pisarne, prostori za srečanja, knjiţnice itd. 
042 - ustanove za izobraţevanje, šole, srednje šole, gimnazije, univerza, otroške jasli, vrtci 
043 - majhne ali velike prodajalne (tudi na ulici) 
044 - restavracije, prostori za rekreacijo, začasne nastanitve vključno muzeji, avditoriji, stadioni, sejmi itd. 
049 - druga delovna okolja, zajeta pod šifro 040 
050 - zdravstvene ustanove - neopredeljene 
051 - zdravstvene ustanove, bolnišnice, negovalne ustanove 
059 - druga delovna okolja, zajeta pod šifro 050 
060 - javne površine - neopredeljene 
061 - področja za javni transport (avtoceste, lokalne ceste, parkirišča, postaje, čakalnice na letališčih itd.) 
062 - oblike transporta - po zemlji ali ţeleznici - javne ali zasebne (vlak, avtobus, avto itd.) 
063 - področja, vezana na javne površine, z omejenim dostopom nepooblaščenih oseb (ţelezniški tiri, 

letališka ploščad, itd.) 
069 - druga delovna okolja, zajeta pod šifro 060 
070 - domače okolje - neopredeljeno 
071 - zasebni dom 
072 - komunalni deli zgradb, pomoţni objekti, druţinski vrtovi 
079 - druga delovna okolja, zajeta pod šifro 070 
080 - športne površine - neopredeljene 
081 - zaprti športni objekti: športne hale, plavalni bazeni,telovadnice 
082 - zunanje športne površine: športna zemljišča, zunanji plavalni bazeni, smučišča 
089 - druga delovna okolja, zajeta pod šifro 080 
090 - v zraku, na višini, razen gradbišča - neopredeljeno  
091 - na višini - na stabilni površini (streha, terasa, itd.) 
092 - na višini - drogovi, stebri, viseči odri 
093 - v zraku - v letalu 
099 - druga delovna okolja, zajeta pod šifro 090 
100 - pod zemljo, razen gradbišča - neopredeljeno 
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101 - pod zemljo - predor (vlak, cesta, cevovod) 
102 - pod zemljo - rudnik 
103 - pod zemljo - kanalizacija 
109 - druga delovna okolja, zajeta pod šifro 100 
110 - na/preko vode, razen gradbišča - neopredeljeno 
111 - morje ali ocean - na palubi vseh vrst ladij, plovil, ploščadi, čolnov, bark 
112 - jezero, reka, pristanišče - na palubi vseh tipov plovil, ploščadi, ladij, čolnov, bark 
119 - druga delovna okolja, zajeta pod šifro 110 
120 - v okolju visokega tlaka, razen gradbišča - neopredeljeno 
121 - v okolju visokega tlaka - pod vodo (n.pr. potapljanje) 
122 - v okolju visokega tlaka - zvon 
129 - druga delovna okolja, zajeta pod šifro 120 
999 - druga delovna okolja, ki niso navedena v tem šifrantu 

 
Polje 24: vpiše se podatek o delovnem procesu po šifrantu 

00 - ni podatka 
10 - Proizvodnja, izdelovanje, predelovanje, skladiščenje – vse vrste - neopredeljeno 
11 - Proizvodnja, izdelovanje, predelovanje - vse vrste 
12 - Skladiščenje - vse vrste 
19 - Druge skupine delovnih procesov, zajete pod šifro 10 
20 - Izkopavanje, gradnja, popravila, rušenje - neopredeljeno 
21 - Izkopavanje 
22 - Novogradnja - gradnja 
23 - Novogradnja - stavbarstvo, infrastruktura, ceste, mostovi, jezovi, pristanišča 
24 - Preoblikovanje, popravila, razširitev, vzdrţevanje – vse vrste zgradb 
25 - Rušenje - vse vrste gradenj 
29 - Druge skupine delovnih procesov, zajete pod šifro 20 
30 - Poljedelstvo, gozdarstvo, vrtnarjenje, gojenje rib, ţivinoreja - neopredeljeno 
31 - Poljedelstvo - obdelava zemlje 
32 - Poljedelstvo - delo z rastlinami, vrtnarjenje 
33 - Ţivinoreja 
34 - Gozdarstvo 
35 - Gojenje rib, ribolov 
39 - Druge skupine delovnih procesov, zajete pod šifro 30 
40 - Izvajanje storitev za podjetja in/ali splošno javnost; intelektualne usluge - neopredeljeno 
41 - Izvajanje storitev in pomoči za splošno javnost 
42 - Intelektualno delo - poučevanje, pisarniško delo, organiziranje, vodenje 
43 - Komercialne dejavnosti - nabava, prodaja in podobne dejavnosti 
49 - Druge skupine delovnih procesov, zajete pod šifro 40 
50 - Druga dela, ki so povezana z dejavnostmi zajetimi pod šiframi 10, 20, 30 in 40 - neopredeljeno 
51 - Postavljanje, pripravljanje, instaliranje, montaţa, demontaţa, odstranjevanje 
52 - Vzdrţevanje, popravila, naravnavanje, prilagajanje 
53 - Čiščenje delovnih površin, strojev - industrijskih ali ročnih 
54 - Upravljanje z odpadki, odstranjevanje, predelava odpadkov različnih vrst 
55 - Kontroliranje, pregledovanje proizvodnih postopkov, delovnih površin, transportnih sredstev 
59 - Druge skupine dejavnosti, zajete pod šifro 50 
60 - Gibanje, športne, umetniške aktivnosti - neopredeljeno 
61 - Gibanje, vključno gibanje na/v transportnih sredstvih 
62 - Športne, umetniške aktivnosti 
69 - Druge skupine delovnih procesov, zajete pod šifro 60 
99 - Druge skupine delovnih procesov, ki niso navedene v tem šifrantu 

 
Polje 25: vpiše se podatek o dejavnosti poškodovanca v času nezgode po šifrantu 

00 - ni podatka 
10 - upravljanje s strojem - neopredeljeno 
11 - vklop stroja, izklop stroja 
12 - polnjenje stroja, nalaganje v stroj 
13 - nadziranje stroja, upravljanje ali voţnja stroja 
19 - druge dejavnosti, zajete pod šifro 10 
20 - delo z ročnim orodjem - neopredeljeno 
21 - delo z ročnim orodjem - s človeško silo 
22 - delo z ročnim orodjem - z drugim virom energije 
29 - druge dejavnosti, zajete pod šifro 20 
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30 - voziti/biti vključen v transport ali ravnati z opremo - neopredeljeno 
31 - voţnja transportnega sredstva ali ravnanje z opremo - premično in motorno 
32 - voţnja transportnega sredstva ali ravnanje z opremo - premično in brez pogona 
33 - kot potnik v sredstvu za transport 
39 - druge dejavnosti, zajete pod šifro 30 
40 - ravnanje z objekti - neopredeljeno 
41 - ročno prijemanje, grabljenje, pomikanje itd. na vodoravni podlagi 
42 - vezanje, trganje, odpiranje, stiskanje, pritrjevanje, odstranjevanje, obračanje 
43 - nameščanje, obešanje, poviševanje, zlaganje – na vodoravni podlagi 
44 - metanje, odmetavanje 
45 - odpiranje, zapiranje (škatle, paketa, zavitka) 
46 - vlivanje, pretakanje, polnjenje, polivanje, brizganje, praznjenje, izmetavanje 
47 - odpiranje (npr. predala), potiskanje ( npr. vrat omare, pisarne) 
49 - druge oblike dejavnosti, zajete pod šifro 40 
50 - ročno prenašanje - neopredeljeno 
51 - navpično prenašanje- dvigovanje, zviševanje, spuščanje objekta 
52 - vodoravno prenašanje - vlečenje, porivanje, kotaljenje objekta 
53 - prenos bremena – z lastno silo 
59 - druge oblike dejavnosti, zajete pod šifro 50 
60 - gibanje - neopredeljeno 
61 - hoja, tek, vzpenjanje, spuščanje, itd. 
62 - prihod in odhod 
63 - skakanje, poskakovanje, itd 
64 - plazenje, plezanje, itd. 
65 - vstajanje, sedanje, itd. 
66 - plavanje, potapljanje 
67 - gibanje na mestu 
69 - druge oblike dejavnosti, zajete pod šifro 60 
70 - navzočnost - neopredeljena 
99 - druge dejavnosti, ki niso navedene v tem šifrantu 

 
Polje 26: vpiše se podatek o vzroku nezgode po šifrantu 

00 - ni podatkov 
10 - nezgoda zaradi teţav z elektriko, zaradi eksplozije, ognja - neopredeljena 
11 - teţave z elektriko zaradi okvare opreme - posredni stik 
12 - teţave z elektriko - neposredni stik 
13 - eksplozija 
14 - ogenj, razširitev ognja 
19 - druge oblike nezgod, zajete pod šifro 10 
20 - nezgoda zaradi poplave, uničenja, razpok, izliva, izparevanja, izpuha - neopredeljena 
21 - trdno stanje - preplavljenje, uničenje 
22 - tekoče stanje - razpok, izliv, brizg, brizganje 
23 - plinsko stanje - izparevanje, tvorba aerosola, tvorba plinov 
24 - drobljiv material - nastanek dima, delčki umazanije v obliki suspenzije v emisiji 
29 - druge oblike nezgod, zajete pod šifro 20 
30 - razbitje, razpok, razcepitev, zdrs, padec, rušenje materialnega povzročitelja - neopredeljeno 
31 - razbitje materiala - na sklepu, šivu 
32 - razbitje, razpok - nastanek drobcev (les, steklo, kovina, kamenje, plastika, drugo) 
33 - zdrs, padec, rušenje materialnega povzročitelja – od zgoraj (padec na ţrtev) 
34 - zdrs, padec, rušenje materialnega povzročitelja – od spodaj (ţrtev potegne navzdol) 
35 - zdrs, padec, rušenje materialnega povzročitelja - na isti ravni 
39 - druge oblike nezgod, zajete pod šifro 30 
40 - izguba nadzora (popolna ali delna) nad strojem, transportnimi sredstvi ali pri ravnanju z opremo, 

ročnim orodjem, predmeti, ţivalmi - neopredeljena 
41 - izguba nadzora (popolna ali delna) - nad strojem (sem spada neţelen vklop) ali sredstvi, ki se 

obdelujejo s strojem 
42 - izguba nadzora (popolna ali delna) - nad transportnimi sredstvi ali pri rokovanju z opremo 

(motorizirano ali nemotorizirano) 
43 - izguba nadzora (popolna ali delna) - nad ročnim orodjem (motoriziranim ali nemotoriziranim) ali nad 

sredstvi, ki jih obdelujemo s tem strojem 
44 - izguba nadzora (popolna ali delna) - nad predmetom dela (ki se nosi, premika, z njim ravna, itd.) 
45 - izguba nadzora (popolna ali delna) - nad ţivaljo 
49 - druge vzroki nezgod, zajeti pod šifro 40 
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50 - zdrs - spotik in padec - padec oseb - neopredeljeno 
51 - padec osebe - na niţjo raven 
52 - zdrs - spotik in padec oseb - na istem nivoju 
59 - drugi vzroki nezgod, zajeti pod šifro 50 
60 - gibanje telesa brez telesne obremenitve (vodi do zunanje poškodbe) - neopredeljeno 
61 - hoja po ostrih predmetih 
62 - poklekanje, usedanje, nagibanje 
63 - ujeti se ali biti odnesen z nečim ali neko silo 
64 - neuravnoteţeni gibi zaradi nepravilnih aktivnosti ob nepravem času 
69 - drugi vzroki nezgod, zajeti pod šifro 60 
70 - gibanje telesa s telesno obremenitvijo (nevarnost za notranje poškodbe) - neopredeljeno 
71 - dvigovanje, prenašanje 
72 - porivanje, vlečenje 
73 - polaganje, upogibanje 
74 - zvijanje, obračanje 
75 - napačno stopanje, zvijanje noge ali gleţnja, zdrs brez padca 
79 - drugi vzroki nezgod, zajeti pod šifro 70 
80 - šok, strah, nasilje, napadalnost, groţnja, prisotnost - neopredeljena 
81 - šok, strah 
82 - nasilje, napadalnost, groţnje - med zaposlenimi v podjetju 
83 - nasilje, napadalnost, groţnje - s strani zunanjih obiskovalcev proti osebam, ki opravljajo svoje 

dolţnosti (bančni uradniki, vozniki avtobusov) 
84 - napadalnost, prerivanje - s strani ţivali 
85 - prisotnost ţrtve ali tretje osebe, ki sama po sebi predstavlja nevarnost zanj ali druge 
89 - drugi vzroki nezgod, zajeti pod šifro 80 
99 - druge nevarne situacije, ki niso navedene v tem šifrantu 

 
Polje 27: vpiše se podatek o načinu poškodbe po šifrantu 

00 - ni podatka 
10 - stiki z elektriko, temperaturo in nevarnimi snovmi - neopredeljeno 
11 - posreden stik z obločnim varilnikom, iskro, osvetljenostjo 
12 - neposreden stik z elektriko, prejem električnega naboja v telo 
13 - stik s plamenom ali vročim ali gorečim predmetom ali okoljem 
14 - stik z mrzlim ali zmrznjenim predmetom ali okoljem 
15 - stik z nevarnimi snovmi - skozi nos, usta z vdihavanjem 
16 - stik z nevarnimi snovmi - na/skozi koţo ali oči 
17 - stik z nevarnimi snovmi - skozi prebavni sistem s poţiranjem 
19 - drugi načini poškodb, zajeti pod šifro 10 
20 - utopitev, prekritje, ograditev - neopredeljeno 
21 - utopitev v tekočini 
22 - prekrit, zasut pod trdnimi, sipkimi snovmi 
23 - ograditev, obdanost s plinom ali letečimi delci 
29 - drugi načini poškodb, zajeti pod šifro 20 
30 - vodoravno ali navpično trčenje z ali proti nepremičnemu predmetu - neopredeljeno 
31 - navpično gibanje, trčenje na ali proti (posledica padca) 
32 - vodoravno gibanje, trčenje na ali proti 
39 - drugi načini poškodb, zajeti pod šifro 30 
40 - udarec z gibajočim predmetom, trčenje z njim - neopredeljeno 
41 - udarec - z letečim predmetom 
42 - udarec - s padajočim predmetom 
43 - udarec - z nihajočim predmetom 
44 - udarec - z vrtečim, premikajočim, prevaţajočim predmetom, vključno z vozili 
45 - trčenje s predmetom, vključno z vozili - trčenje z osebo 
49 - drugi načini poškodb, zajeti pod šifro 40 
50 - stik z ostrim, koničastim, grobim materialnim povzročiteljem - neopredeljeno 
51 - stik z ostrim materialnim povzročiteljem (noţ, rezilo, itd.) 
52 - stik s koničastim materialnim povzročiteljem (ţebelj, ostro orodje itd.) 
53 - stik s trdim ali grobim materialnim povzročiteljem 
59 - drugi načini poškodb, zajeti pod šifro 50 
60 - ujet, stisnjen, itd. - neopredeljeno 
61 - ujet, stisnjen - v 
62 - ujet, stisnjen - nad 
63 - ujet, stisnjen - med 
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64 - ud, roka ali prst raztrgan ali odrezan 
69 - drugi načini poškodb, zajeti pod šifro 60 
70 - fizični ali duševni stres - neopredeljeno 
71 - fizični stres - na mišičnoskeletnem sistemu 
72 - fizični stres - med sevanjem, hrupom, osvetlitvijo ali pritiskom 
73 - duševni stres ali šok 
79 - drugi načini poškodb, zajeti pod šifro 70 
80 - ugriz, brca, itd. (ţival ali človek) - neopredeljeno 
81 - ugriz 
82 - pik insektov ali ugriz rib 
83 - udarec, brca, stisnjenje 
89 - drugi načini poškodb, zajeti pod šifro 80 
99 - drugi načini poškodb, ki niso navedeni v tem šifrantu 

 
Polje 28: vpiše se podatek o materialnem povzročitelju po šifrantu 

00.00 - Ni materialnega povzročitelja ali ni podatka 
00.01 - Ni materialnega povzročitelja 
00.02 - Ni podatka 
00.99 - Drugi materialni povzročitelji, zajeti pod šifro 00 

01.00 - Stavbe, zgradbe, površine na ravni tal (zunaj ali notri) - neopredeljene 
01.01 - Stavbni element, konstrukcijski element, - vrata, zid, pregrada, okno itd 
01.02 - Površine na ravni tal - tla in pod ravnjo tal (zunaj ali notri, kmetijske površine,športno igrišče, 

spolzka tla, razmetana oz. neurejena tla, deska z ţebljem itd.) 
01.03 - Površine na ravni tal – plavajoče 
01.99 - Druge znane stavbe, konstrukcije in površine - na isti ravni, zajete pod šifro 01 

02.00 - Stavbe, zgradbe, površine nad ravnjo tal (zunaj ali notri) – neopredeljene 
02.01 - Deli stavb, nad ravnjo tal - stabilni (streha, krov, strop, terasa, vrata in okna, stopnice) 
02.02 - Konstrukcije, površine, nad ravnjo tal - stabilne (prehodi, fiksirane lestve, stebri) 
02.03 - Konstrukcije, površine, nad ravnjo tal - premične (oder, premične oz. prenosne lestve, podest, 

dviţna ploščad) 
02.04 - Konstrukcije, površine, nad ravnjo tal - začasne (začasni odri, nosilno ogrodje, gugalnice) 
02.05 - Konstrukcije, površine, nad ravnjo tal - plavajoče (vrtalne ploščadi, odri na ladjah) 
02.99 - Druge znane stavbe, konstrukcije, površine - nad ravnjo tal, zajete pod šifro 02 

03.00 - Stavbe, zgradbe, površine pod ravnjo tal (zunaj ali notri) – neopredeljene 
03.01 - Izkopine, okopi, rovi, jaški, jarki, nasipi, garaţne jame 
03.02 - Podzemne površine, predori 
03.03 - Podvodno okolje 
03.99 - Druge stavbe, zgradbe, površine - pod ravnjo tal (zunaj ali notri), zajete pod šifro 03 

04.00 - Sistemi za preskrbo in distribucijo snovi, cevovodi - neopredeljeni 
04.01 - Sistemi za preskrbo in distribucijo snovi, cevna inštalacija - stabilna, za plin, zrak, tekočino, za 

sipke materiale - vključno z zbiralniki 
04.02 - Sistemi za preskrbo in distribucijo materialov, cevovodi – premični 
04.03 - Odvodne cevi, odvodni kanali, drenaţe 
04.99 - Drugi sistemi za preskrbo in distribucijo snovi, cevovodi, zajeti pod šifro 04 

05.00 - Motorji, sistemi za prenos in shranjevanje energije –neopredeljeni 
05.01 - Motorji, generatorji (toplotni, električni, jedrski) 
05.02 - Sistemi za prenos in shranjevanje energije (mehanski, pnevmatski, hidravlični, električni, 

vključno baterije in akumulatorji) 
05.99 - Drugi znani motorji in sistemi za prenos in shranjevanje energije, zajeti pod šifro 05 

06.00 - Ročno orodje, brez zunanje energije –neopredeljeno 
06.01 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za ţaganje 
06.02 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za rezanje, ločevanje (vključno škarje, škarje za kovino, 

vrtnarske škarje) 
06.03 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za rezbarjenje, dletenje, klesanje, klestenje, obrezovanje, 

struţenje 
06.04 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za brušenje, poliranje, loščenje 
06.05 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za vrtanje, vrtenje, vijačenje 
06.06 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za pribijanje, zakovičenje, spenjanje 
06.07 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za šivanje, pletenje 
06.08 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za varjenje, lepljenje 
06.09 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za odkopavanje in obdelavo zemlje, vključno s kmetijskim 

orodjem 
06.10 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za povoščenje, podmazanje, pranje, čiščenje 
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06.11 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za slikanje 
06.12 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za pričvrstitev, prijemanje 
06.13 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za delo v kuhinji, razen noţev 
06.14 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za medicinsko in kirurško delo - šivanje, rezanje 
06.15 - Ročno orodje, brez zunanje energije - za medicinsko in kirurško delo - ne za rezanje, drugo 
06.99 - Drugo ročno orodje, brez zunanje energije, zajeto pod šifro 06 

07.00 - Ročno prenosno ali ročno vodeno orodje, mehansko – neopredeljeno 
07.01 - Mehanično ročno orodje - za ţaganje 
07.02 - Mehanično ročno orodje - za rezanje, ločevanje (vključno škarje, škarje za kovino, vrtnarske 

škarje) 
07.03 - Mehanično ročno orodje - za rezbarjenje, dletenje, klesanje, klestenje, obrezovanje, struţenje 
07.04 - Mehanično ročno orodje - za brušenje, poliranje, loščenje 
07.05 - Mehanično ročno orodje - za vrtanje, vrtenje, vijačenje 
07.06 - Mehanično ročno orodje - za pribijanje, zakovičenje, spenjanje 
07.07 - Mehanično ročno orodje - za šivanje, pletenje 
07.08 - Mehanično ročno orodje - za varjenje, lepljenje 
07.09 - Mehanično ročno orodje - za odkopavanje in obdelavo zemlje, vključno kmetijsko orodje 
07.10 - Mehanično ročno orodje - za voščenje, mazanje, pranje, čiščenje 
07.11 - Mehanično ročno orodje - za slikanje 
07.12 - Mehanično ročno orodje - za pričvrstitev, prijemanje 
07.13 - Mehanično ročno orodje - za delo v kuhinji, razen noţev 
07.14 - Mehanično ročno orodje - za gretje (vključno s sušenjem, s plinom, z likanjem) 
07.15 - Mehanično ročno orodje - za medicinsko in kirurško delo – za šivanje, rezanje 
07.16 - Mehanično ročno orodje - za medicinsko in kirurško delo - ne za rezanje, drugo 
07.99 - Drugo ročno prenosno ali ročno vodeno orodje, zajeto pod šifro 07 

08.00 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – neopredeljeno 
08.01 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za ţaganje 
08.02 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za rezanje, ločevanje, vključno škarje, škarje 

za kovino, vrtnarske škarje 
08.03 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za rezbarjenje, dletenje, klesanje, klestenje, 

obrezovanje, struţenje 
08.04 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za brušenje, poliranje, loščenje 
08.05 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za vrtanje, vrtenje, vijačenje 
08.06 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za pribijanje, zakovičenje, spenjanje 
08.07 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za šivanje, pletenje 
08.08 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za varjenje, lepljenje 
08.09 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za odkopavanje in obdelavo zemlje (vključno 

kmetijsko orodje) 
08.10 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za povoščenje, podmazanje, pranje, čiščenje 
08.11 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za slikanje 
08.12 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za pričvrstitev, prijemanje 
08.13 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije - za delo v kuhinji, razen noţev 
08.14 - Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za medicinsko in kirurško delo – za šivanje, 

rezanje 
08.15 - Ročno orodje brez opredeljenega vira energije – za medicinsko in kirurško delo - ne za rezanje, 

drugo 
08.99 - Drugo ročno orodje, brez opredeljenega vira energije, zajeto pod šifro 08 

09.00 - Stroji in oprema - prenosni ali mobilni – neopredeljeni 
09.01 - Prenosni ali mobilni stroji - za odkopavanje in obdelavo zemlje - miniranje, izkopavanje 
09.02 - Prenosni ali mobilni stroji - za obdelavo zemlje, poljedeljska dela 
09.03 - Prenosni ali mobilni stroji - ne za obdelavo zemlje 
09.04 - Mobilni stroji za čiščenje tal 
09.99 - Drugi stroji in oprema - prenosni ali mobilni, zajeti pod šifro 09 

10.00 - Stroji in oprema - stabilni - neopredeljeni 
10.01 - Stroji - stabilni za odkopavanje in obdelavo zemlje 
10.02 - Stroji za pripravo materiala, drobljenje, razprševanje, filtriranje, separiranje, mešanje, zlivanje 
10.03 - Stroji za predelovanje materiala - kemični procesi 
10.04 - Stroji za predelovanje materiala - topli procesi (sušenje) 
10.05 - Stroji za predelovanje materiala - hladni procesi 
10.06 - Stroji za predelovanje materiala - drugi procesi 
10.07 - Stroji za oblikovanje - stiskanje, drobljenje 
10.08 - Stroji za oblikovanje - kalandriranje, zvijanje, tiskanje 
10.09 - Stroji za oblikovanje - injiciranje, izrivanje, vrtenje, modeliranje, topljenje, zvijanje 
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10.10 - Strojno orodje - za oblanje, mletje, brušenje, poliranje, vrtenje, vrtanje 
10.11 - Strojno orodje - za ţaganje 
10.12 - Strojno orodje - rezanje, ločevanje, obrezovanje 
10.13 - Stroji za obdelavo površin - čiščenje, pranje, sušenje, slikanje, tiskanje 
10.14 - Stroji za obdelavo površin - galvanizacijo, elektrolizo 
10.15 - Stroji za sestavljanje - varjenje, lepljenje, pribijanje, pritrjevanje, spenjanje, šivanje 
10.16 - Stroji za pakiranje in zavijanje - polnjenje, etiketiranje, spajanje 
10.17 - Drugi stroji za specifično industrijo (stroji za testiranje in monitoring) 
10.18 - Drugi stroji, ki se uporabljajo v kmetijstvu, ki niso omenjeni zgoraj 
10.99 - Drugi stroji in oprema - stabilni, zajeti pod šifro 10 

11.00 - Prenosni, prevozni in shranjevalni sistemi – neopredeljeni 
11.01 - Stabilni transportni sistemi - jermen, pomične stopnice, vzpenjača, tekoči trak 
11.02 - Dvigala, dvigala z zanko, dvigala za zajemanje, dvigala s škripcem 
11.03 - Stabilni ţerjavi, premični ţerjavi, ţerjav na transportnem vozilu, strešni premični ţerjav 
11.04 - Premične ročne naprave, ročni voziček (brez zunanje energije ali z zunanjo energijo) 
11.05 - Oprema za dvigovanje, prijemanje, različne ročne naprave (zanke, kljuke, vrvi) 
11.06 - Shranjevalni sistemi, oprema za paketiranje, kontejneri (silosi, tanki) 
11.07 - Shranjevalni sistemi, oprema za paketiranje, kontejneri (silosi, tanki) – prenosni 
11.08 - Shranjevalni pripomočki, police, palete 
11.09 - Različni sistemi za shranjevanje, paketiranje, za ustekleničiti, aparati za gašenje 
11.99 - Drugi prenosni, prevozni in shranjevalni sistemi, zajeti pod šifro 11 

12.00 - Kopenska prevozna sredstva – neopredeljena 
12.01 - Prevozna sredstva - teţja: tovornjak, avtobus, kočije (za prevoz ljudi) 
12.02 - Prevozna sredstva - laţja: za prevoz blaga in ljudi 
12.03 - Prevozna sredstva - z dvema ali tremi kolesi, na zunanjo energijo ali brez nje 
12.04 - Druga kopenska prevozna sredstva: smučke, kotalke 
12.99 - Druga kopenska prevozna sredstva, zajeta pod šifro 12 

13.00 - Druga prevozna sredstva – neopredeljena 
13.01 - Prevozna sredstva - na tirih, vključno z visečimi ţičnicami: za blago 
13.02 - Prevozna sredstva - na tirih, vključno z visečimi ţičnicami: za potnike 
13.03 - Prevozna sredstva - pomorska: za blago 
13.04 - Prevozna sredstva - pomorska: za potnike 
13.05 - Prevozna sredstva - pomorska: ribištvo 
13.06 - Prevozna sredstva - zračna: za blago 
13.07 - Prevozna sredstva - zračna: za potnike 
13.99 - Druga prevozna sredstva, zajeta pod šifro 13 

14.00 - Snovi, predmeti, proizvodi, deli strojev, razbitine, odpadki – neopredeljeni 
14.01 - Gradbeni material - montaţni elementi, kalupi, tramovi, stropniki, opeke, pečnice 
14.02 - Deli strojev, deli prevoznih sredstev: vozni podstavki, motorne gredi, navori 
14.03 - Deli strojnega orodja, vključno z okruški materialnega povzročitelja 
14.04 - Sestavna oprema: matica vijaka, sornik, vijak, ţebelj 
14.05 - Drobci, razbitine, koščki, fragmenti, odlomek, brizg 
14.06 - Kmetijski produkti (seme, slama, drugi kmetijski produkti) 
14.07 - Produkti, ki so v uporabi v kmetijstvu in reji 
14.08 - Produkti skladiščenja - vključno objekti in paketi v prostoru za skladiščenje 
14.09 - Produkti skladiščenja - zvitki 
14.10 - Tovor - prevoz z ročnim mehaničnim sredstvom ali prevoznim sredstvom 
14.11 - Tovor - odloţen z dvigalom, ţerjavom 
14.12 - Tovor - ročno prenesen 
14.99 - Druge snovi, predmeti, proizvodi, deli strojev, razbitine, odpadki, zajeti pod šifro 14 

15.00 - Kemijske, eksplozivne, radioaktivne, biološke snovi – neopredeljene 
15.01 - Snovi - kavstične, korozivne (trdne, tekoče, hlapljive) 
15.02 - Snovi - škodljive, toksične (trdne, tekoče, hlapljive) 
15.03 - Snovi - vnetljive (trdne, tekoče, hlapljive) 
15.04 - Snovi - eksplozivne, reaktivne (trdne, tekoče, hlapljive) 
15.05 - Plini, pare brez specifičnega učinka (dušljivci) 
15.06 - Snovi – radioaktivne 
15.07 - Snovi – biološke 
15.08 - Snovi, materiali - brez specifičnega tveganja (voda, inertni materiali) 
15.99 - Druge kemijske, eksplozivne, radioaktivne, biološke snovi, zajete pod šifro 15 

16.00 - Varnostne naprave in oprema – neopredeljena 
16.01 - Varnostne naprave - na strojih 
16.02 - Zaščitne naprave – individualne 
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16.03 - Zasilne naprave in oprema 
16.99 - Druge varnostne naprave in oprema, zajeta pod šifro 16 

17.00 - Pisarniška oprema, osebna oprema, športna oprema, oroţje, domača sredstva – 
neopredeljena 

17.01 - pohištvo 
17.02 - Oprema - računalniki, pisarniški material, sredstva komunikacije 
17.03 - Oprema - za izobraţevanje, pisanje, risanje (vključno pisalni stroj, tiskalnik, povečevalec, 

magnetofon) 
17.04 - Predmeti in oprema za šport in igre 
17.05 - Oroţje 
17.06 - Osebni predmeti, obleka 
17.07 - Glasbeni inštrumenti 
17.08 - Hišna oprema, orodje, perilo 
17.99 - Druga pisarniška oprema, osebna oprema, športna oprema, oroţje, domača sredstva, zajeta 

pod šifro 17 
18.00 - Ţivi organizmi in ljudje – neopredeljeni 

18.01 - Drevesa, rastline, pridelki 
18.02 - Ţivali - domače in za rejo 
18.03 - Ţivali - divje, insekti, kače 
18.04 - Mikroorganizmi 
18.05 - Infektivni virusni agensi 
18.06 - Ljudje 
18.99 - Drugi ţivi organizmi in ljudje, zajeti pod šifro 18 

19.00 - Odpadki – neopredeljeni 
19.01 - Odpadki - iz neobdelanega materiala, izdelki, materiali, predmeti 
19.02 - Odpadki - kemični 
19.03 - Odpadki – biološki, rastline, ţivali 
19.99 - Drugi odpadki, zajeti pod šifro 19 

20.00 - Fizikalni pojavi in naravni elementi – neopredeljeni 
20.01 - Fizikalni pojavi - hrup, naravno sevanje, svetloba, pritisk, podtlak 
20.02 - Naravni in atmosferski elementi (voda, deţ, blato, sneg, led, veter itd.) 
20.03 - Naravne nesreče (poplave, vulkanske erupcije, potresi, plime, ogenj, poţar) 
20.99 - Drugi fizikalni pojavi in naravni elementi, zajeti pod šifro 20 
99.00 - Drugi materialni povzročitelji, ki niso navedeni v tej klasifikaciji. 

 
Polje 29: vpiše se kratek opis nastanka nezgode 
Polje 30: vpiše se podatek o nudenju prve pomoči po šifrantu 

1 – da 
2 – ne 
3 - ni podatka 

Polje 31: vpiše se podatek o pričakovanem trajanju bolniškega staleţa po šifrantu 
1 - do vključno 3 dni 
2 - 4 dni in več 

Polje 32: vpiše ime in priimek osebe, ki je oziroma bo opravila interno raziskavo nezgode pri delu 
 
D) PODATKI O PRIJAVITELJU POŠKODBE 
Polje 33: s tiskanimi črkami se vpiše ime in priimek osebe oziroma strokovnega delavca, ki prijavlja 

poškodbo. Zaţeleno je, da je prijavitelj poškodbe strokovni delavec. Doda se podpis in ţig 
podjetja. 

Polje 34: vpiše se delovno mesto osebe, ki prijavlja poškodbo. 
 


