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PREDSTAVNIKI DELODAJALCEV IN SINDIKATOV

        
ZADEVA: Elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu

Spoštovani,

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo, 
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Ministrstvom za javno upravo uvaja elektronsko 
vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu. Prijava nezgode-poškodbe pri delu trenutno še
poteka na obrazcu ER-8, od vključno 1. 9. 2022 dalje pa bo moral delodajalec nezgodo in 
poškodbo pri delu prijaviti elektronsko prek portala SPOT.

Da bi bili vsi delodajalci pravočasno obveščeni in pripravljeni na elektronsko vlaganje Prijav 
nezgod in poškodb pri delu, vas prosimo, da nam pomagate pri obveščanju ter v okrožnicah, 
glasilih in na vaših spletnih straneh objavite priloženo informacijo – v celoti ali vsaj 
najpomembnejše poudarke. 

Nadalje vas prosimo, da informacijo prenesete tudi svojim regijskim zbornicam oziroma 
združenjem.

Za vaše sodelovanje sem vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

                                                                                                               Vodja - direktorica področja I
                                                                                                                  mag. Ana Vodičar

Priloga:
- Informacija o elektronskem vlaganju Prijav nezgod in poškodb pri delu

Vročiti:
- Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, delodajalci@zds.si, 

slavi.pirs@zds.si

- Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, info@gzs.si



- Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, 

info@zdops.si, nina.licar@zdops.si
- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, info@ozs.si, 

tamara.staric@ozs.si
- Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, info@tzslo.si, 

barbara.krivic@tzslo.si
- Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, zsss@sindikat-zsss.si
- Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana, 

sindikat-pergam@siol.net
- Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Resljeva cesta 7, 1000 Ljubljana, ks90@sindikat-

ks90.si
- Konfederacija novih sindikatov Slovenije – NEODVISNOST, Miklošičeva cesta 38, 1000 

Ljubljana, info@sindikatljubljana-knss.si
Slovenska zveza sindikatov – ALTERNATIVA, Trg osvobodilne fronte 7, 1000 Ljubljana, 
sindikat@szs-alternativa.si
Zveza delavskih sindikatov Slovenije SOLIDARNOST, Trg osvobodilne fronte 7, 1000 
Ljubljana, zdss.solidarnost@siol.net
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana, 
info@konfederacija-sjs.si
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