
28. aprila 2006 je ZSSS prvič obeležila nov svetovni delavski praznik. 
28. APRIL - SVETOVNI DAN ŽALOVANJA ZA 

UMRLIMI NA DELOVNEM MESTU 

28. april – Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu / dan žalovanja za žrtvami 

poklicnih bolezni in poškodb 

 

Začetek Mednarodnega spominskega dne delavcev sega v Kanado. Od leta 1989 na 28. april 

sindikati Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Azije, Evrope in Afrike organizirajo 

spominske dogodke. Ta datum je bil izbran kot spomin na 28 ubitih v nezgodi pri delu na 

gradbišču v državi Connecticut. Na ta datum so v ZDA sprejeli zakon o varnosti in zdravju pri 

delu. 

Mednarodna organizacija za delo (ILO - MOD) je leta 2003 pričela obeleževati 28. april kot 

svetovni dan varnosti in zdravja pri delu z namenom ustvarjanja zavesti o potrebnosti 

preprečevanja bolezni in poškodb pri delu. Pri tem se je oprla na tradicionalno moč 

tripartizma in socialnega dialoga. 28. april pa je tudi dan, ki ga svetovno sindikalno gibanje 

povezuje z žalovanjem za žrtvami poklicnih bolezni in poškodb. 

V letu 2006 bo ZSSS ta dan prvič obeležila tudi s priložnostno razstavo v Domu sindikatov v 

Ljubljani. Objavili smo: 

• Informacijo republiškega inšpektorata za delo o 17 smrtnih poškodbah pri delu v 

Sloveniji v letu 2005, 

• Ugotovitev, da še vedno ni uradnih podatkov o številu umrlih zaradi poklicnih bolezni 

v letu 2005, saj register poklicnih bolezni še vedno ni vzpostavljen, 

• Poziv Mednarodne federacije gradbenih delavcev in delavcev v lesarstvu (BWI) za 

kampanjo za prepoved uporabe azbesta po vsem svetu in protest proti vladi Kanade, ki 

v nerazvitih državah vodi kampanjo, da azbest ne škodi zdravju delavcev, 

• Naslov konzulata v Kanadi, kamor lahko sindikati pošljejo svoj protest zaradi njene 

kampanje v nerazvitih državah. 

DRUŽINAM DELAVCEV, KI SO V LETU 2005 NA DELOVNEM MESTU IZGUBILI 

ŽIVLJENJE, IZREKAMO SVOJE SOŽALJE! KER JE TVEGANJA NA DELOVNEM 

MESTU MOGOČE PREDVIDETI, JIH JE TUDI MOGOČE PREPREČITI. VSAKA 

SMRT NA DELOVNEM MESTU JE ZATO NEOPRAVIČLJIVA! 

=================================================== 

KOLIKO LJUDI JE V SLOVENIJI V LETU 2005 UMRLO ZARADI POKLICNIH 

BOLEZNI? 

V letu dni v 25 državah EU umre zaradi poškodb pri delu in bolezni, povezanih z delom 

151.300 ljudi (Vir: Mednarodna organizacija za delo MOD – ILO), april 2006. Od tega je: 

• 142.400 umrlih zaradi bolezni, povezanih z delom in 

• 8.900 Aprila 2006 umrlih zaradi poškodb pri delu. 



Ocena na tej podlagi:  

Ker je v Sloveniji v letu 2005 umrlo zaradi poškodb pri delu 17 ljudi, je torej zaradi 

bolezni, povezanih z delom v istem letu umrlo 272 ljudi. 

KRŠENE SO ČLOVEKOVE PRAVICE DELAVCEV, KI SO ZBOLELI ZARADI DELA, 

PA JIM NI PRIZNANA POKLICNA BOLEZEN!!! 

ŠTEVILO UMRLIH V SLOVENIJI V LETU 2005 ZARADI POKLICNIH BOLEZNI 

Podatek ni znan, saj v Sloveniji že od leta 1990 ni več registra poklicnih bolezni. 

Dejstvo, da tega podatka ni, pove veliko o varnosti in zdravju pri delu v Sloveniji. 

ZSSS po letu 1990 zaman poziva vsako vlado RS, naj ukrepa! 

=================================================== 

Za: Konzulat Kanade, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija 

ZADEVA: Vlada Kanade naj ustavi agresivno trženje in promocijo azbesta v Indiji, 

Zimbabveju, Braziliji in drugih nerazvitih državah 

Ob 28. aprilu, svetovnem dnevu žalovanja za umrlimi na delovnem mestu (glej: 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/index.htm) nas je 

Mednarodna federacija delavcev v gradbeništvu in lesarstvu (Building and Wood Workers 

International - BWI) opozorila, da vlada Kanade financira mogočne reklamne kampanje v 

nerazvitih državah, da bi ljudi prepričala, da je azbest popolnoma varen. Medtem, ko je 

štirideset industrializiranih držav že prepovedalo azbest in uporabljajo nadomestne materiale, 

so postale nerazvite države tarča trgovcev z azbestom, ki z namenom pridobiti dobiček 

zanikajo kakršnakoli tveganja za zdravje. Junija 2005 so svetovni sindikati začeli kampanjo za 

prepoved azbesta po vsem svetu. 

Če so delavci v nerazvitih državah azbestu izpostavljeni danes, bo umiranje zaradi njega 

trajalo vsaj še eno generacijo. Grobovi zaradi azbesta se bodo zgolj pomaknili iz razvitih 

držav v nerazviti svet. Tudi v Sloveniji delavci danes umirajo, ker so pred leti delali z 

azbestom.  

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije zato preko konzulata Kanade v Sloveniji poziva vlado 

Kanade naj preneha s promocijo azbesta v nerazvitih državah ter se pridruži prizadevanjem za 

prepoved azbesta po vsem svetu. 

 

 

      mag. Dušan Semolič,  Predsednik ZSSS 

Prilogi: poziv BWI ob 28. aprilu 2006  
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