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mednarodni sindikalni dan žalovanja za umrlimi 
zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu 

 
 

V letu 2009 se je v Sloveniji v 23 nezgodah pri delu  
smrtno poškodovalo 25 delavcev. 

 
Ni uradnih podatkov o številu smrtnih primerov zaradi 

poklicnih bolezni, čeprav jim lahko na podlagi metodologije 
MOD pripišemo kar 4 % mortalitete (ocena). 

 
OCENA: V letu 2008 je v Sloveniji umrlo 18.308 ljudi. Torej 
lahko ocenimo, da letno v Sloveniji zaradi bolezni v zvezi z 

delom umre 700 ljudi. 
 
 
 

ZSSS izreka sožalje njihovim družinam in sodelavcem! 
 

Preprečimo umiranje na delovnem mestu! 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

 
SMRTNE POŠKODBE PRI DELU V SLOVENIJI V LETU 2009 

 
Inšpektorat za delo nam je za leto 2009 sporočil, da je bil obveščen o 23 nezgodah pri delu, v 
katerih se je smrtno poškodovalo 25 delavcev (glej poročilo IRSD). Generalna policijska uprava* pa 
je kot sum kaznivega dejanja v letu 2009 obravnavala 3 smrtne poškodbe pri delu. 
 

*OPOMBA: Delodajalec je dolžan o vsaki smrtni poškodbi pri delu v skladu z drugim odstavkom 
27. člena Zakon o varnosti in zdravju pri delu (U. l. RS, št. 56/1999) takoj obvestiti tudi organ, 
pristojen za notranje zadeve.  

  
Podatki GENERALNE POLICIJSKE UPRAVE za leto 2009:  
Število vseh obravnavanih kaznivih dejanj (KD) Ogrožanje varnosti pri delu od leta 2005 do 2009 
 

ŠTEVILO KD Leto      

 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj 

Skupaj 33 20 46 38 24 161 
 
Število obravnavanih KD Ogrožanje varnosti pri delu od leta 2005 do 2009 po vrstah poškodb 
oškodovanca 
 

ŠTEVILO KD Leto      
Poškodba 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj 

HUDA TELESNA POŠKODBA 14 12 13 14 9 62 

LAHKA TELESNA POŠKODBA 3 3 4 9 4 23 

POSEBNO HUDA TEL. POŠKODBA 2 1 7 0 1 11 

SMRTNA POŠKODBA 3 3 17 7 3 33 

Skupaj 22 18 39 30 15 124 
 
 
Kazenski zakonik (KZ-1), Uradni list RS, št. 55/2008 - Ogrožanje varnosti pri delu - 201. člen 
(1) Kdor v rudniku, tovarni, na gradbišču ali kakšnem drugem delovnem kraju uniči, poškoduje ali odstrani 
varnostne naprave in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Oseba, ki je odgovorna za varnost in zdravje pri delu v rudnikih, tovarnah, delavnicah, na gradbiščih ali 
drugih delovnih krajih in ne postavi varnostnih naprav ali ne skrbi za njihovo brezhibnost ali ne poskrbi za 
njihovo delovanje, kadar je potrebno, ali sicer ne ravna po predpisih ali tehničnih pravilih o varnostnih ukrepih in 
tako povzroči nevarnost za življenje ljudi, se kaznuje z zaporom do dveh let. 
(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z 
zaporom do enega leta. 
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene 
ali več oseb, se storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje z zaporom do petih let, za 
dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do treh let. 
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se 
storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz 
tretjega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let. 
 
 
 

Na gradbišču HE Avče sta 9. 9. 2008 sta umrla dva delavca in bila dva huje poškodovana. 
Poročilo rudarske inšpekcije o vzrokih je bilo pristojnim organom posredovano 9. 2. 2009 

http://www.ius-software.si/IusWeb/Content.aspx?Type=Document&DocName=Novi%20UL%20Triglav&XSLType=Novi%20UL%20Triglav.xsl&SOPI=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008060400|RS-55|5865|2296|O|


(glej poročilo). Okrožno državno tožilstvo Nova gorica je vložilo kazensko ovadbo 26. 3. 
2009 na Okrožno sodišče v Novi Gorici. Preiskava je še v teku (glej poročilo).  

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

 
 

Ob 28. 4. 2010, mednarodnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, je ZSSS izdala 
novo publikacijo: 

 

Vpliv predstavnikov za varnost pri delu na zdravje 

pri delu,  

Evropski vidik, (Projekt EPSARE) 

Koordinatorji projekta EPSARE: María Menéndez, Joan Benach, Laurent Vogel 

 

Publikacija predstavlja predstavnike za varnost in zdravje pri delu kot 

pomembno organizacijsko prednost delodajalca za izboljšanje varnosti in 

zdravja pri delu. Prinaša popoln in ustrezen okvir za razvoj tega tako 

pomembnega področja zdravja pri delu. 

 

 

 

 

Publikacija je izšla v seriji prevodov publikacij ETUI-HESA: 



1. Registracija, ocenjevanje in avtorizacija kemikalij (REACH) na delovnem mestu - Izboljšave, ki jih 
delavcem prinaša evropska politika o kemičnih snoveh, avtor Tony Musu, raziskovalec TUTB, 32 strani, 
2005, 

2. Zdravje pri delu – Osem prednostnih področij za politiko Skupnosti, avtor Laurent Vogel, raziskovalec 
TUTB, 32 strani. 2005, 

3. Kako se znajti v politiki EU na področju varnosti in zdravja pri delu, Vodnik za sindikate, avtorji: Lone 
Jacobsen, Viktor Kempa, Laurent Vogel, 72 strani, 2006, 

4. Novi domet strategije Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012, avtorja: Laurent 
Vogel in Pascal Paoli, 64 strani, 2006, 

5. Poklicni rak, Zapostavljena bolezen, avtorji: Marie-Anne Mengeot, Tony Musu in Laurent Vogel, 52 
strani, 2007, 

6. Mišično-kostne bolezni, Slabo razumljena »pandemija«, avtor Roland Gauthy, 55 strani, 2007, 
7. Proizvodnja in razmnoževanje, Kraja zdravja prihodnjim generacijam, avtorica: Marie-Anne Mengeot 
8. Vpliv predstavnikov za varnost pri delu na zdravje pri delu, Evropski vidik, (Projekt EPSARE), 

koordinatorji: María Menéndez, Joan Benach, Laurent Vogel, 31 strani, 2010. 
 

 


