
Ob 28. aprilu 2014, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 

 

Spoštovani! 

 

ZSSS se že od leta 2005 pridružuje sindikalnim organizacijam po vsem svetu pri obeleženju 

OSEMINDVAJSETEGA APRILA, ki ga je Mednarodna organizacija dela ILO (www.ilo.org) leta 2003 

razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. 

Ta isti dan pa sindikati z vsega sveta že dolga desetletja obeležujejo kot Mednarodni sindikalni 

spominski dan na delavce, ki so umrli na delovnem mestu.  

Inšpektorat RS za delo sporoča, da so delodajalci v letu 2013 prijavili 9.229 poškodb pri delu, 

22 smrtnih poškodb pri delu in niti ene poklicne bolezni. Seveda to ne pomeni, da v Sloveniji 

poklicnih bolezni ni. Le država ni poskrbela za predpis, na podlagi katerega poklicnih bolezni 

ne bi bilo mogoče zamolčati. Po ocenah Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu vsako 

leto v Sloveniji zaradi posledic poklicnih bolezni umre 700 ljudi, kar predstavlja 4 % celotne 

letne mortalitete. To oceno bo ZSSS objavljala tako dolgo, dokler država ne bo poskrbela za 

uradni statistični podatek!  

Sporočilo ZSSS ob 28. aprilu 2014, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu je: Na ta dan politiki 

obljubljajo, da bodo poskrbeli za boljšo varnost in zdravje pri delu. Na te obljube pa pozabljajo 

preostalih 364 dni v letu. Laurent Vogel, raziskovalec Evropskega sindikalnega inštituta v svojem 

uvodniku (glej priponko) opozarja, da na obljube pozablja tudi Evropska komisija. 

V Sloveniji ni nič drugače. Že 24 let kljub pozivom ZSSS in predvolilnim obljubam politikov zaman 

čakamo na predpis o poklicnih boleznih in delih, na katerih se pojavljajo, o pogojih, ob katerih se 

štejejo za poklicne bolezni, in o postopku njihovega ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja. V skladu 

z obljubo iz pogajanj o pokojninski reformi  bi ga minister za zdravje moral v skladu z 424. členom 

ZPIZ-2 (UL RS 96/2012) izdati najkasneje 1. 1. 2014. Pa ga tudi tokrat ni. 

Pozivamo mag. Alenko BRATUŠEK, predsednico Vlade RS, v funkciji ministrice za zdravje, da takoj izda 

predpis, ki bo končno omogočil odkrivanje in verifikacijo poklicnih bolezni ter s tem tudi njihovo 

preprečevanje! 

ZSSS izreka sožalje družinam in sodelavcem umrlih na delovnem mestu! 

Na spletni strani ZSSS (http://www.sindikat-

zsss.si/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=162) so objavljeni dokumenti, 

ki smo jih za obeleženje svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delu pripravili v ZSSS, Inšpektoratu 

RS za delo, Mednarodni organizaciji za delo in Evropskem sindikalnem inštitutu. 

Namesto pozdrava pa kot vedno na mednarodni sindikalni dan spomina na delavce, umrle delovnem 

mestu, ponovimo sto let star bojni krik legendarne ameriške sindikalne aktivistke in borke za boljše 

delovne razmere matere Jones: “Moli za mrtve in kot hudič se bori za žive!” 

 

Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS  
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