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Spoštovani! 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS, www.zsss.si) ob 28. aprilu 2012, svetovnem dnevu 
varnosti in zdravja pri delu in mednarodnem sindikalnem dnevu spomina na umrle in poškodovane 
delavce, tradicionalno objavi uradne podatke o številu smrtnih nezgod pri delu v preteklem letu 
2011. Po podatkih Inšpektorata RS za delo je bilo lani 25 smrtnih nezgod pri delu (24 umrlih moških in 
1 ženska). Ker uradnega podatka o številu umrlih zaradi posledic poklicnih bolezni ni, ZSSS 
tradicionalno objavi namesto njega mednarodno oceno. Mednarodna ocena za Slovenijo je bila leta 
2008 v letu predsedovanja Slovenije v EU objavljena na posvetu na Brdu pri Kranju skupaj z ocenami 
za vse države EU. Po njej je v letu 2011 v Sloveniji zaradi posledic poklicnih bolezni umrlo 681 oseb, 
kar je 4 % letne mortalitete pri nas. Preseneča ravnodušnost politike do poklicnih bolezni ob tako 
visokem številu umrlih! 
 
ZSSS IZREKA SOŽALJE DRUŽINAM IN SODELAVCEM UMRLIH!  
SPOMINJAJ SE MRTVIH!  
BORI SE ZA ŽIVE! 
 
V letu 2011 je bilo 12.785 nezgod pri delu. Toda tako inšpektorat kot ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve sta nam potrdila, da je bila v letu 2011 registrirana zgolj 1 poklicna bolezen, čeprav bi 
jih moralo biti po ocenah stroke medicine dela cca 1200. Ker ne vemo, kje se pojavljajo poklicne 
bolezni, jih ne moremo preprečevati! ZSSS že od osamosvojitve Slovenije politiko zaman opozarja, da 
manjka predpis, ki bi določil postopek verifikacije sumov poklicnih bolezni. ZSSS meni, da je 
nesprejemljiva trditev ministrstva (glej odgovor ministrstva na vprašanja ZSSS, objavljen na spletni 
strani ZSSS), da v zakonodaji ni pravne podlage za določitev takega postopka. Navsezadnje smo 
obvezno invalidsko in zdravstveno zavarovani za primer poklicne bolezni in vsak mesec od svojih 
bruto plač odvajamo prispevek za ti zavarovanji. 
 
Na spletni strani ZSSS objavljamo tudi informacijo Vrhovnega sodišča RS o kaznivih dejanjih v zvezi z 
ogrožanjem varnosti pri delu po 201. členu KZ-1, kakor tudi statistiko SURS o izrečenih kaznih v 
obdobju 2006-2010: http://www.sindikat-
zsss.si/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=162 
 
Pozdrav! 
 
Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS  
ZSSS, Dalmatinova 4, SI-1000 LJUBLJANA, Slovenija 
E: lucka.bohm@sindikat-zsss.si 
T: +386 1 43 41 245 
F: +386 1 23 17 298 
M: +386 51 306 202 
www.zsss.si 
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