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Spoštovani,

obletnice so priložnost za čestitke in pohvale, a hkrati 
pomenijo tudi trenutek za razmislek o tem, kje smo in 
kaj je treba še narediti. Štirideset let pri delu inštituta 
je kratko obdobje, za delavca pa je to praviloma celo 
delovno obdobje. Zato velja dobro premisliti, kakšno 
vlogo v medicini dela je imel delavec v teh štiridesetih 
letih. 

V času specializacije so nas naučili, da moramo skrbeti 
za delavca, da imamo pravico odločati o njegovi 
delazmožnosti, odločati o tem, ali je primeren za delo, 
ki ga bo opravljal, ali je delo zanj nevarno; naučili smo 
se, kako delavca zaščititi. Nehote smo se nemalokrat 
odločali v nasprotju z njegovimi željami, hkrati pa smo 
bili popolnoma prepričani, da ga varujemo. 
In potem smo leta 1999 dobili nov Zakon o varnosti in 
zdravju pri delu, tj. zakon, ki je specialistom medicine 
dela omogočil, da tržimo svoje storitve. Tako nas je 
plačeval isti delodajalec, kot je plačeval delavca. O 
zakonu nismo odločali sami, odločila je politika, ki 
ni razumela, da je zdravnika s tem potisnila v stisko, 
saj mu je odvzela neodvisnost. Zato se marsikdaj 
zgodi, da v trikotniku lojalnosti med delavcem in 
delodajalcem zdravnik nehote izbere in upošteva 
želje plačnika storitve. Zadnjih deset let je bil zato čas, 
o katerem je težko reči, da je bilo zdravje delavcev 
vedno najdragocenejša vrednota; še vedno imamo 
množico neodkritih poklicnih bolezni. Vendar smo 
tudi v tem obdobju specialisti medicine dela verjeli, da 
delamo v dobro delavca. Ta pa je bil še vedno le nemi 
opazovalec.

Prihajamo v čas, ko delavec sprejema aktivno vlogo, 
a po drugi strani še vedno pričakuje, da se bo njegov 
zdravnik odločil zanj, da bo nekdo poskrbel za njegovo 

hibo, invalidnost, bolezen. Vendar ga je resničnost že 
prehitela: invalida je mogoče odpustiti! 

Zdaj je čas, ko bomo morali specialisti medicine dela 
zamenjati svojo vlogo odločevalca z vlogo svetovalca, 
ki dela v timu, ki skrbi za skupino delavcev, jim svetuje, 
odkriva njihove potrebe. Medicinec dela naj ozavešča 
obe strani, delavca in delodajalca, tako da bosta 
vedela in znala, kako živeti zdravo, kako zdravo ter 
hkrati dobro delati. Tu pa ni več meje med delom in 
prostim časom, saj gre za način življenja, za ohranjanje 
in krepitev zdravja! Da bi delavec to zmogel, pa je 
treba ustvarjati zdrava okolja. Ne le delodajalec, tudi 
politika mora ustvariti okolje, ponuditi zdrave izbire, ki 
spodbujajo, motivirajo in krepijo državljana in delavca. 
Ali smo sposobni sprejeti izziv časa?

Vsa ta leta sta delovni področji našega inštituta ob 
medicini dela tudi promet in šport, ki se čedalje bolj 
specializirata in ki jima velja v naslednjem desetletju 
posvetiti še posebno pozornost. In kakor se brišejo 
meje med prostim časom in delom, se zabrisujejo tudi 
med različnimi dejavnostmi. Danes so časi zaposlitve-
nih stisk, gospodarske recesije, negativnih demograf-
skih kazalcev... Prav zato je zdaj tudi trenutek, ko se 
moramo vsi deležniki, ne le specialisti medicine dela, 
prometa in športa, temveč tudi politiki, delodajalci in 
predvsem delavci odločiti za osnovno vodilo: današnji 
človek živi zdravo, je športno dejaven in varen v pro-
metu, predvsem pa dobro dela v varnem in zdravju 
prijaznem delovnem okolju.

Doc. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.
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Klinični inštitut za medicino dela, prometa 
in športa je začel delovati leta 1971. 
Ustanovljen je bil na podlagi:

•	 sklepa o ustanovitvi Inštituta SRS za medicino dela 
pri Kliničnih bolnicah v Ljubljani, ki ga je sprejel svet 
Kliničnih bolnic 3. 12. 1970 na podlagi priporočila 
Republiškega zdravstvenega centra z dne 25. 3. 
1970 ter na podlagi sklepov medicinskega sveta 
z dne 22. 10. 1970 in izvršilnega odbora Kliničnih 
bolnic z dne 13. 11. 1970. Ustanovitev inštituta je 
podprla tudi Medicinska fakulteta;

•	 odločbe z dne 9. 9. 1971, v kateri Republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo 
ugotavlja, da Inštitut za medicino dela kot 
organizacija združenega dela v sestavi Kliničnih 
bolnic v Ljubljani za začetno fazo razvoja izpolnjuje 
pogoje glede prostorov, opreme in kadrov.

Do 1981 so se razvili le nekateri načrtovani 
centri, pa še ti večinoma v zelo okrnjeni 
kadrovski sestavi, skromnih prostorskih 
razmerah in ob pomanjkanju ustrezne 
opreme:

•	 Center vzorčnih dispanzerjev,
•	 Center za varstvo v prometu z dispanzerjem za 

varstvo v prometu,
•	 Center za radiološko zaščito z dispanzerjem 

za zdravstveno varstvo delavcev pred viri 
ionizirnega  sevanja,

•	 Center za poklicne bolezni,
•	 Center konziliarnih specialistov in
•	 Center za fiziologijo dela, prometa in športa.

Do leta 1991 so se najbolje razvili naslednji 
centri:

•	 Center za psihologijo dela, prometa in športa,
•	 Center za športno medicino in rekreacijo,
•	 Center vzorčnih dispanzerjev,
•	 Center konziliarnih specialistov in
•	 Center za poklicne bolezni in ocenjevanje 

delazmožnosti.

Preostali načrtovani centri so se slabo razvijali ali sploh 
ne.

Čas po letu 1991:          

•	 vsi centri se ohranijo in se intenzivno razvijajo,
•	 leto 2004 zaznamuje začetek Centra za promocijo 

zdravja pri delu,
•	 velika pozornost namenjena izobraževanju 

zaposlenih: pridobitev 3 doktorjev znanosti, 3 
docentov in 3 magistrov.

POGLED
V PRETEKLOST
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Razmere, ki so pripeljale do inštituta

Varovanje zdravja delavcev na ozemlju današnje 
Slovenije sega že v 17. stoletje, ko so takratni znani 
medicinski strokovnjaki (Scopoli in Haquet) skrbeli 
za zdravje rudarjev v Rudniku živega srebra Idrija. 
Bolj organizirano in strokovno reševanje vprašanj 
zdravstvenega varstva delavcev pa se je začelo šele po 
drugi svetovni vojni. V okviru Centralnega higienskega 
zavoda, ki je bil ustanovljen leta 1951, se je oblikoval 

tudi Oddelek za higieno dela, katerega del je bila 
Centralna ambulanta za poklicne bolezni. Leta 1960 
je celoten oddelek prešel v novoustanovljeni  Zavod 
SRS za zdravstveno in tehnično varstvo. Takrat se je 
higiena dela razširila v stroko medicine dela, ki je 
poleg higiene dela zajemala tudi psihofiziologijo dela, 
poklicne bolezni oziroma z delom povezane bolezni 
in ocenjevanje  delazmožnosti. V skladu z zakonodajo, 
ki je bila sprejeta leta 1955, so začeli v gospodarskih 
organizacijah ustanavljati obratne ambulante. 

Dosedanji predstojniki
in predstojnice KIMDPŠ

Razvoj inštituta za medicino dela

prof. dr. Samo Modic, dr. med.
od 1971 do 1992

Majda Mandelc Grom, dr. med.
od 1995 do 2000

mag. Jože Šamu, dr. med.
od 1992 do 1993

 Tatjana Šilc, dr. med.
od 1993 do 1995

doc. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.
od 2000



V letih od 1955 do 1967 so v okviru okrajnih 
higienskih zavodov v večjih industrijskih središčih 
nastajali oddelki za higieno dela in ambulante za 
poklicne bolezni, tako npr. v Celju, Kranju, Ljubljani 
in Mariboru. Z zakonom o organizaciji zdravstvene 
dejavnosti leta 1967 so bili ti oddelki in tudi 
samostojne obratne ambulante ukinjeni ali vključeni 
v dispanzerje medicine dela  zdravstvenih domov.

Republiški zdravstveni center je leta 1968 sprejel 
strokovna stališča o organizaciji in delovnih področjih 
enot medicine dela, ki jih je naslednje leto še dopolnil. 
V njih je opredelil cilje, naloge in delovno področje 
obratnih ambulant in dispanzerjev medicine dela 
ter stališča o strokovnem vrhu medicine dela.

Ustanovitev in razvoj inštituta

Aktivnosti za ustanovitev slovenskega inštituta za 
medicino dela v Ljubljani so intenzivno potekale v letih 
od 1968 do 1971. Strokovna komisija Republiškega 
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo je 31. 8. 
1971 presodila, da je ustanovitev inštituta za medicino 
dela pri Kliničnih bolnicah v Ljubljani v skladu s 
programom zdravstvenega varstva v Sloveniji ter da 
so za začetek dela inštituta izpolnjeni vsi pogoji. Z 
odločbo Republiškega sekretariata za zdravstveno in 
socialno varstvo je bil 9. septembra 1971 ustanovljen 
Inštitut za medicino dela (IMD) kot organizacija 
združenega dela v sestavi Kliničnih bolnic v Ljubljani. 
V prvih desetletjih je IMD upravičil svoj sloves kot učna 
baza za podiplomski študij in specializacijo iz medicine 
dela, prometa in športa. V tem času so bili ustanovljeni 
centri oz. enote inštituta:

•	 za psihologijo dela, prometa in športa,
•	 za športno medicino in rekreacijo,
•	 vzorčna dispanzerja,
•	 za delo konziliarnih zdravnikov,
•	 za znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo ter 
•	 za ocenjevanje delazmožnosti.

Slovenski zdravstveni in socialni politiki v tistem času 
niso uspeli realizirati predvidene priključitve inštitutu 
nekaterih enot Zavoda RS za varstvo pri delu (Sektorja 
za medicino dela, Centra za radiološko zaščito, Sektorja 
za varnost v prometu ter Laboratorija za ekologijo in 
toksikologijo).

Inštitut se je od vsega začetka spopadal s 
pomanjkanjem finančnih sredstev, zato se je bil 
prisiljen delno financirati z rutinskim delom osnovnega 
zdravstvenega varstva. 

* Besedilo je povzeto po prispevku: Kocijančič M, Urdih 
Lazar T. Medicina dela v Sloveniji – pogled v preteklost. 
Glasnik KIMDPŠ 2007; 2(1): 19-22.

Zadnja leta je inštitut v svoje delo vnašal nove vsebine, 
značilne za podobne ustanove v Evropi in svetu. 
Članstvo Slovenije v Evropski uniji zahteva razvoj 
doktrine o zdravju delavcev v skladu s konvencijami in 
direktivami EU s področja zdravja in varnosti pri delu.

Glavna področja dela inštituta predstavljajo poklicne 
bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in 
fiziologija dela, industrijska toksikologija in industrijska 
higiena, epidemiologija delovnega okolja, varnost in 
zdravje v prometu, psihologija in humanizacija dela, 
promocija zdravja pri delu ter medicina športa. 

Med največjimi izzivi inštituta je oblikovanje doktrine 
na področju verifikacije poklicnih bolezni, spremljanja 
kroničnih vplivov onesnaževalcev v delovnem okolju 
ter preučevanja vpliva psihosocialnih dejavnikov na 
zdravje delavcev. Inštitut želi okrepiti razvoj promocije 
zdravja pri delu, ki je bil doslej precej zanemarjen, 
številne raziskave pa so dokazale, da osveščanje 
o zdravem delovnem in življenjskem slogu ter 
spreminjanje delovnega okolja v prid zdravju koristi 
tako delavcem kot tudi podjetjem in širši družbi. Hkrati 
na podlagi podatkov o bolniškem staležu in številu 
poškodb pri delu ugotavljamo, da aktivne prebivalce 
Slovenije še vedno v veliki meri tarejo bolezni in 
poškodbe, ki jih je mogoče preprečiti.

KIMDPŠ
DANES



Inštitut organizira številna izobraževanja in strokovna 
srečanja za zdravnike specialiste medicine dela in druge 
strokovnjake s področja zdravja delavcev, voznikov in 
športnikov. V sodelovanju s Katedro za javno zdravje 
skrbi za organizacijo podiplomskega študija medicine 
dela, prometa in športa, specializanti medicine dela, 
prometa in športa pa na inštitutu opravljajo velik del 
svojih obveznosti. Vse pomembnejša postaja tudi 
založniška dejavnost (Sanitas et labor, Glasnik KIMDPŠ, 
znanstvene monografije, priročniki…).

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

•	 Vpliv azbesta na zdravje ljudi
•	 Genetski dejavniki tveganja za nastanek z 

azbestom povezanih bolezni
•	 Vpliv hipoksije na senzibilnost srčnega ritma
•	 Razvoj RH modela za zagotavljanje dobrega 

počutja in razpoloženja v delovnem okolju 

Glavne
dejavnosti



•	 Celovit model interdisciplinarnega poklicnega 
svetovanja

•	 Vpliv elektromagnetnih sevanj na zdravje 
prebivalcev

•	 Oblikovanje kriterijev za ocenjevanje zdravstvene 
zmožnosti za delo

•	 Prezentizem na delovnem mestu
•	 Odnos slovenskega menedžmenta do zdravja 

zaposlenih in do programov promocije zdravja
•	 Razširjenost uporabe alkohola in preostalih drog
•	 Vpliv prestrukturiranja podjetij na zdravje delavcev
•	 Razširjenost trpinčenja na delovnem mestu
•	 Zdravje migrantskih delavcev
•	 Preference nižje izobraženih delavcev v zvezi s 

promocijo zdravja 

Strokovna dejavnost

•	 Verifikacija poklicnih bolezni v Republiki Sloveniji
•	 Interdisciplinarna skupina strokovnjakov za 

verifikacijo poklicnih bolezni zaradi izpostav-
ljenosti azbestu

•	 Posebna komisija za promet
•	 Posebna zdravniška komisija
•	 Terciarni interdisciplinarni konzilij pulmologov in 

specialistov medicine dela, prometa in športa
•	 Program promocije zdravja pri delu Čili za delo
•	 Evropski projekti promocije zdravja pri delu 

(Dragon-fly – Oblikovanje nacionalnih forumov 
za promocijo zdravja pri delu; Workhealth I. 
in II – Spremljanje zdravja delavcev v Evropi z 
vidika javnega zdravja, Move Europe – Promocija 
zdravega življenjskega sloga v delovnem okolju; 
MentHealthWork – Promocija duševnega zdravja 
pri delu, PHWork – Promocija zdravega dela za 
delavce s kroničnimi boleznimi; SIWHP - Promocija 
zdravja pri delu kot okrepitev profesionalnega 

znanja specialistov medicine dela, prometa in 
športa)

Izobraževalna dejavnost 

•	 Redna kontinuirana izobraževanja za zdravnike 
specialiste medicine dela, prometa in športa

•	 Organizacija podiplomskega študija medicine 
dela, prometa in športa v sodelovanju s Katedro 
za javno zdravje Medicinske fakultete Univerze v 
Ljubljani (UL)



•	 Izvajanje programa pri predmetu Psihologija dela 
za študente univerzitetnega študija na Oddelku za 
tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo UL

•	 Izvajanje vaj za dodiplomske študente Medicinske 
fakultete UL pri predmetu Medicina dela, prometa 
in športa 

•	 Klinično usposabljanje na področju medicine dela, 
prometa in športa za redne in izredne študente 
zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti UL

•	 Sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega 
dodiplomskega programa Aplikativna kinezio-
logija na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije Univerze na Primorskem

•	 Izvajanje programa pri predmetu Ergonomija za 
študente industrijskega oblikovanja na Fakulteti 
za likovno umetnost in oblikovanje UL

•	 Sodelovanje pri izvajanju programa za spe-
cializante iz medicine dela, prometa in športa

•	 Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja 
pri delu 

•	 Organizacija strokovnih srečanj in seminarjev

Založniška dejavnost

•	 Znanstveno-strokovna revija Sanitas et labor 
•	 Znanstvene monografije (Mladi in delo; Evropska 

raziskava o alkoholu in preostalih drogah, 
Slovenija 2007; Uporaba prepovedanih drog v 
splošni populaciji, 18-65, v Sloveniji leta 2008; 
Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju; Zdravje 
v času prestrukturiranja (HIRES): Priporočila in 
odzivi posameznih držav ter politike v EU)

•	 Verifikacija poklicnih bolezni v Republiki Sloveniji
•	 Učbenik Promocija zdravja pri delu: Opredelitve, 

metode in tehnike (v pripravi)
•	 Priročnik za svetovalce za promocijo zdravja pri 

delu
•	 Informativna gradiva v okviru programa Čili za 

delo in evropskih projektov promocije zdravja pri 
delu

•	 Glasnik KIMDPŠ



Sodelovanje

Sodelovanje z domačimi organizacijami: 

•	 Ministrstvo za zdravje RS in Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve RS

•	 Strokovne zbornice in društva: Zdravniška zbornica 
Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške 
nege – Zveza strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 
Zbornica fizioterapevtov Slovenije, Združenje za 
medicino dela, prometa in športa Slovenskega 
zdravniškega društva (SZD), Združenje za 
fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD, 
Sekcija za preventivno medicino SZD, Društvo 
fizioterapevtov Slovenije, Slovensko toksikološko 
društvo, Društvo psihologov Slovenije, Društvo 
oblikovalcev Slovenije, Slovensko društvo za 
odnose z javnostmi, Zveza društev za kadrovsko 
dejavnost Slovenije, Zveza za šport invalidov - 
Paraolimpijski komite

•	 Ustanove na področju izobraževanja: Medicinska 
fakulteta Univerze v Ljubljani (UL), Zdravstvena 
fakulteta UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo UL, Filozofska fakulteta UL, Fakulteta 
za šport UL, Akademija za likovno umetnost 
in oblikovanje UL, Fakulteta za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze 
na Primorskem (UP), Fakulteta za humanistične 
študije UP, Andragoški center Slovenije

•	 Ustanove na področju zdravja: Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inštitut za 
varovanje zdravja Republike Slovenije, območni 
zavodi za zdravstveno varstvo, Onkološki inštitut 
Ljubljana, Bolnišnica Golnik, Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

•	 Socialni partnerji: Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, Konfederacija sindikatov 90, Združenje 
delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev 
obrti in podjetnikov Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije

•	 Drugo: Inšpektorat RS za delo, Slovenska 
filantropija, Nacionalna mreža za sodelovanje 
z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri 
delu, Društvo obolelih zaradi azbesta, Inštitut za 
neionizirna sevanja, Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti

Sodelovanje s tujimi organizacijami

•	 Strokovne organizacije in univerze: Univerza v 
Massachusettsu Lowell, Združene države Amerike, 
(University of Massachusetts Lowell – UMass 
Lowell); ASTREES, Pariz, Francija; Univerza v Perugii, 
Italija; Tržaška univerza, Italija; Noferjev inštitut 
za zdravje delavcev, Lodz, Poljska (The Nofer 
Institute of Occupational Medicine – NIOM);  Finski 
inštitut za zdravje delavcev (Finnish Institute of 
Occupational Health – FIOH); Inštitut za varnost in 
zdravje pri delu Prevent, Bruselj, Belgija; Oddelek 
za zdravje delavcev pri Evropskem uradu Svetovne 
zdravstvene organizacije (Occupational Health, 
WHO Regional Office for Europe)

•	 Strokovna združenja in mreže: Sekcija za medicino 
dela Evropskega združenja zdravnikov specialistov 
(European Union of Medical Specialists - UEMS), 
Evropsko združenje šol za medicino dela 
(European Association of Schools of Occupational 
Medicine  - EASOM), Evropska mreža za promocijo 
zdravja pri delu (European Network for Workplace 
Health Promotion – ENWHP), Evropsko združenje 
za preprečevanje trpinčenja in nadlegovanja na 
delovnem mestu (International Association on 
Workplace Bullying and Harassment - IAWBH)

•	 Drugo: Zvezna zdravstvena zavarovalnica 
BKK, Essen, Nemčija (BKK Federal Association), 
Mednarodni sekretariat za prepoved uporabe 
azbesta (International Ban Asbestos Secretariat – 
IBAS)

Dejavnost KIMDPŠ je razdeljena v naslednje 
centre:

Center za poklicne bolezni in ocenjevanje 
delazmožnosti

Glavne naloge centra so verifikacije poklicnih bolezni 
(PB), priprava in dopolnjevanje verifikacijskih meril za 
priznavanje PB v Sloveniji (klinične smernice), ocenje-
vanje delazmožnosti delavcev, sodno izvedenstvo ter 
epidemiologija delovnega in življenjskega okolja.

Organizacijska
struktura



Center za zdravje in varnost v prometu

V okviru centra deluje posebna zdravniška komisija 
za reševanje pritožb na prvostopenjsko mnenje o 
sposobnosti za vožnjo motornih vozil ali v primeru 
odvzema vozniškega dovoljenja. Center sodeluje pri 
pripravi strokovnih podlag zakonov in podzakonskih 
aktov v zvezi z zdravjem in varnostjo v cestnem 
prometu. 

Center za ergonomijo in fiziologijo dela

Center je v ustanavljanju, njegov cilj pa je raziskovanje 
ergonomskih vidikov dela in delovnega okolja ter 
oblikovanje priporočil za človeku prilagojeno delovno 
mesto ter funkcionalno diagnostiko delavcev.

Center za psihologijo

Cilj centra je večja humanizacija dela ter proučevanje 
vzrokov za pojavljanje stresa, razpoložljivosti delavca 
in kroničnih posledic dolgotrajnih učinkov polu-
tantov na organske in vedenjske motnje. V centru 

opravljajo naslednje psihološke preglede: za oce-
no delazmožnosti, za poklicno usmerjanje, pregle-
de na zahtevo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, 
pred zaposlitvijo, obdobne psihološke preglede na 
podlagi ocene tveganja in na zahtevo delodajal-
cev ter psihološke preglede voznikov in športnikov.

Center za medicino športa

Center opravlja storitve na sekundarni in terciarni 
ravni za vrhunske športnike Slovenije. Njegov cilj 
je spremljanje zdravstvenega stanja vrhunskih 
športnikov v vseh fazah trenažnega procesa, razvoj 
in spremljanje doktrinarnih izhodišč medicine športa 
ter krepitev strokovnih in raziskovalnih povezav med 
institucijami, ki se v Sloveniji ukvarjajo z zdravjem 
vrhunskih športnikov.

Center za promocijo zdravja

Zaposleni v centru pripravljajo strokovne podlage za 
zmanjševanje bolniškega staleža, delovne invalidnosti, 
poškodb pri delu in poklicnih bolezni ter si prizadevajo 
ozavestiti delovne organizacije in njihove menedžerje,
delavce ter politične odločevalce o koristih, ki jih 
prinaša celostna skrb za zdravje delavcev, ki jo 
imenujemo tudi promocija zdravja pri delu.



POGLED
V PRIHODNOST
Glavni cilji nadaljnjih prizadevanj inštituta bodo še naprej razvijati doktrino o varovanju zdravja delavcev, 
združevati sekundarno in terciarno dejavnost ter približati vsebino dela medicine dela, prometa in športa 
izkušnjam nekaterih evropskih držav, predvsem skandinavskih, in drugih razvitih držav. 

Poleg tega si bo inštitut prizadeval:

•	 vzgojiti še več visokošolskih učiteljev medicine dela, prometa in športa;
•	 pridobiti nove sodelavce za razvojno-raziskovalno delo;
•	 okrepiti oddelke (centre), ki so za stroko ključni;
•	 pridobiti nove projekte in sredstva iz skladov Evropske unije ter razširiti nova znanja med bodočimi specialisti 

medicine dela, prometa in športa ter strokovnjaki z drugih področij, katerih naloga je ohranjati zdravje 
delavcev; 

•	 zgraditi novo stavbo inštituta in tako združiti dve ločeni enoti na eni lokaciji.






