Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2015, Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri
delu in Mednarodnem sindikalnem dnevu spomina na delavce, umrle in
poškodovane na delovnem mestu
http://www.sindikat-zsss.si/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=162
1. Vsako leto po oceni Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu v EU umre 150.000 ljudi
zaradi posledic poklicnih bolezni in od tega 100.000 ljudi zaradi poklicnih rakov zaradi
izpostavljenosti karcinogenom na delovnem mestu. V Sloveniji jih po tej oceni umre 700 na
leto, kar predstavlja 4 % skupne letne mortalitete.
2. ZSSS se pridružuje kampanji Evropske sindikalne konfederacije (ETUC) »EU mora
nemudoma ukrepati za izboljšanje poklicnega zdravja in varnosti« s sprejemom:
a. evropskih zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost za 50
karcinogenov, mutagenov in reprotoksinov,
b. direktive o preprečevanju mišično-kostnih obolenj na delovnem mestu,
c. direktive o obvladovanju psiho-socialnih obremenitev na delovnem mestu z
ocenjevanjem tveganja zaradi z delom povezanega stresa.
3. V letu 2014 je bilo po podatkih Inšpektorata RS za delo 9333 nezgod pri delu, 111 nezgod na
poti na delo in z dela in 23 smrtnih nezgod pri delu, ki so se dogodile na delovnem mestu ali
delovnem okolju v času opravljanja dela. V letu 2014 inšpektoratu ni bila prijavljena
nobena poklicna bolezen.
4. Po podatkih Zavoda za gozdove je bilo v letu 2014 21 smrtnih nezgod pri sanacija po žledu
poškodovanega gozda in med njimi 18 neprofesionalnih delavcev in lastnikov gozda ter 3
profesionalni gozdni delavci.
5. V letu 2015 poteka 25 let (1990 – 2015), odkar v Sloveniji ni predpisa, ki bi določal postopek
za verifikacijo poklicnih bolezni, zato se lahko pretvarjamo, da jih ni. Edina izjema so
poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu. V letu 2014 se je invalidsko upokojilo šest
ljudi s to diagnozo.
6. Minister za zdravje bi moral najkasneje 1. 1. 2014 v skladu s 424. členom Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, UL RS 96/2012) izdati predpis, s katerim
bi določil poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se
štejejo za poklicne bolezni, in postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih
bolezni. Ta predpis še ni bil izdan. Pozivamo ministrico za zdravje, naj ga končno določi!
7. ZSSS izreka sožalje družinam in sodelavcem umrlih delavcev zaradi nezgode pri delu ali
poklicne bolezni!

Stoletno geslo mednarodnega sindikalnega dneva spomina:
»Spominjaj se umrlih in zagrizeno se bori za žive!«

