
 
 

Datum: 22. april 2009  

 

Tiskovna konferenca ZSSS  

 

28. april 2009 - Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu 

in Mednarodni sindikalni dan žalovanja za delavci, umrlimi  

in poškodovanimi na delovnem mestu 

 

Na 28. april Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu Mednarodna organizacija za delo (MOD – ILO) 

po letu 2003 vodi  svetovno kampanjo za promocijo varnega, zdravega in dostojnega dela. V letu 

2009 je geslo kampanje: 

 

Zdravje in življenje pri delu: temeljna človekova pravica! 

 

ZSSS se je odzvala vabilu MOD, da se pridružimo promociji tega pomembnega dne! 

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 28. aprilu 

2009 predstavlja svojo novo publikacijo z naslovom: 

 

PROIZVODNJA IN RAZMNOŽEVANJE. KRAJA ZDRAVJA PRIHODNJIH GENERACIJ. 

Avtorja: Marie-Anne Mengeot in Laurent Vogel, prevod Marja Adamič 

 

Z njo Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) nadaljuje serijo prevodov publikacij Evropskega 

sindikalnega inštituta ETUI, s katerimi želi razviti kritični sindikalni odnos do varnosti in zdravja pri delu. 

Tokrat o z delom povezanih tveganjih za razmnoževanje. V svetu, kjer smo prvič v zgodovini od rojstva 

do smrti izpostavljeni nevarnim kemikalijam, povečano število otrok s prirojeno napako, spontane 

splave, težave z zanositvijo, impotenco in izgubo spolne sle ne kaže pripisovati zgolj slabim družinskim 

genom.  



 

Za delavke in delavce, ki načrtujejo rojstvo otroka, bo dragoceno svarilo, da se morajo, če naj bo otrok 

zdrav, nevarnim kemikalijam na delovnem mestu izogniti vsaj tri mesece pred zanositvijo in ne šele v 

času nosečnosti. Otroku lahko namreč škoduje, če je reprotoksinom pred zanositvijo izpostavljen tudi 

oče in ne le mati. Za razvoj otroka je najbolj nevarno, če je nosečnica reprotoksinom izpostavljena med 

tretjim in osmim tednom nosečnosti. Torej je navadno za premestitev na drugo delovno mesto že 

prepozno, če delavka o nosečnosti  delodajalca obvesti šele med sedmim in desetim tednom. In še 

izkušnja za svete delavcev in delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu, ki se posvetujejo z delavci 

o zdravstvenih težavah zaradi dela, da bi od delodajalca neodvisno ocenili tveganja na delovnem mestu. 

Če delavcev na pravi način ne vprašajo o na videz tako zasebnih stiskah, kot so neplodnost, impotenca 

in izguba spolne sle, lahko ostane skrit pravi razlog zanje – reprotoksini na delovnem mestu. V tej 

publikaciji bodo izvedeli, katere kemikalije so dokazano nevarne.  In še en dragoceni nasvet iz te 

publikacije: premeščanje delavcev na manj nevarna delovna mesta ni dovolj. Tehnologijo in 

organizacijo dela je potrebno in možno spremeniti tako, da sploh ne prihaja več do izpostavljenosti 

nevarnim kemikalijam. Nasveti, ki jih velja upoštevati tudi v Sloveniji! 

 

Publikacijo lahko naročite na elektronskem naslovu zsss@sindikat-zsss.si  

in na telefonu 01 43 41 239 ! 

 

================================================================= 
 
Sindikatom dejavnosti 
Območnim organizacijam ZSSS  
 
Spoštovani! 
 
ZSSS bo tudi letos pripravila nekaj dogodkov ob 28. aprilu 2009, Svetovnem dnevu varnosti in zdravja 
pri delu in hkrati Mednarodnem sindikalnem dnevu žalovanja za delavci, umrlimi in poškodovanimi 
na delovnem mestu. 
 
Na ta dan namreč Mednarodna organizacija za delo (MOD – ILO) od leta 2003 vodi  svetovno 
kampanjo za promocijo varnega, zdravega in dostojnega dela. V letu 2009 je geslo kampanje Zdravje 
in življenje pri delu: temeljna človekova pravica! 
 
V priponki boste našli poročilo Inšpektorata RS za delo o 27 smrtnih poškodbah pri delu v letu 2008 in 
o tem, kako je ta v zvezi z njimi ukrepal.  
 
Ker v Sloveniji še vedno ni uradnega podatka o številu smrti zaradi poklicnih bolezni, smo zaprosili 
ministrstvo za delo za oceno tega števila, vendar nam je ministrstvo ni poslalo. Zato navajamo oceno 
generalnega direktorja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu Yukke Takala s posveta na 
Brdu pri Kranju 10. 3. 2008 v okviru predsedovanja Slovenije v Svetu Evrope, da je bilo po finski 
metodologiji ocenjevanja v letu 2003 v Sloveniji 730 smrti, katerih vzrok je povezan z delovnimi 
razmerami oziroma 4 % skupne mortalitete. 
 
ZSSS izraža sožalje družinam umrlih! 
 

mailto:zsss@sindikat-zsss.si


Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) pa ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 28. 
aprilu 2009 predstavlja svojo novo publikacijo z naslovom PROIZVODNJA IN RAZMNOŽEVANJE. 
KRAJA ZDRAVJA PRIHODNJIH GENERACIJ avtorjev Marie-Anne Mengeot in Laurent Vogela ter v 
odličnem prevodu Marje Adamič. 
 
Tako Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) nadaljuje serijo prevodov publikacij Evropskega 
sindikalnega inštituta ETUI, s katerimi želi razviti kritični sindikalni odnos do varnosti in zdravja pri 
delu. Tokrat o z delom povezanih tveganjih za razmnoževanje. Za delavke in delavce, ki načrtujejo 
rojstvo otroka, bo dragoceno svarilo, da se morajo, če naj bo otrok zdrav, nevarnim kemikalijam na 
delovnem mestu izogniti vsaj tri mesece pred zanositvijo in ne šele v času nosečnosti. Otroku lahko 
namreč škoduje, če je reprotoksinom pred zanositvijo izpostavljen tudi oče in ne le mati. Za razvoj 
otroka je najbolj nevarno, če je nosečnica reprotoksinom izpostavljena med tretjim in osmim tednom 
nosečnosti. Torej je navadno za premestitev na drugo delovno mesto že prepozno, če delavka o 
nosečnosti  delodajalca praviloma obvesti šele med sedmim in desetim tednom.  
 
In še izkušnja za svete delavcev in delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu, ki se posvetujejo z 
delavci o zdravstvenih težavah zaradi dela, da bi od delodajalca neodvisno ocenili tveganja na 
delovnem mestu. Če delavcev na pravi način ne vprašajo o teh na videz povsem zasebnih stiskah, 
lahko ostane skrit pravi razlog zanje – reprotoksini na delovnem mestu. V tej publikaciji bodo izvedeli, 
katere kemikalije so dokazano nevarne.  In še en dragoceni nasvet iz te publikacije: premeščanje 
delavcev na manj nevarna delovna mesta ni dovolj. Tehnologijo in organizacijo dela je potrebno in 
možno spremeniti tako, da sploh ne prihaja več do izpostavljenosti nevarnim kemikalijam. Nasveti, ki 
jih velja upoštevati tudi v Sloveniji! 
 
Publikacijo ZSSS trži po ceni 6 eurov plus poštni stroški. Vsaka območna organizacija in sindikat 
dejavnosti bosta prejela en izvod brezplačno, več izvodov za potrebe vaših organov pa do razprodaje 
naklade lahko naročite s pripeto naročilnico! Naročilnica bo objavljena tudi na spletni strani ZSSS. 
Dobra novica je, da je večji del naklade že pred izdajo naročila stroka medicine dela ter varnosti in 
zdravja pri delu. 
 
Po razprodaji naklade bo publikacija profesionalcem ZSSS dostopna na intranetu ZSSS 
(\\PORTAL\StrokovnaGradiva - VarstvoPriDElu). 
 
Lep pozdrav!  
 
Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS - Executive Secretary ZSSS 
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