
 

 

 

  

Spominjaj se mrtvih in se bori za žive! – Sporočilo ZSSS ob letošnjem 
28. aprilu  

Objavljamo letošnje sporočilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in 
zdravja pri delu. 

Obenem je to tudi mednarodni delavski spominski dan na umrle zaradi 
nezgod pri delu in poklicnih bolezni, njegovo stoletno geslo pa: 
»Spominjaj se mrtvih in bori se za žive!« 

Ob tej priložnosti Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu sporoča naslednje: 

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu: »Epidemija covid-19 je dokončno 
razgalila, da zaradi pomanjkljive sistemske zakonodaje slovenski delavci na delovnih mestih niso deležni prave 
zaščite pred poklicnimi boleznimi. Država nima instrumentov za obvladovanje poklicnih bolezni in zato namesto 
sistemskih izbira zasilne rešitve. Okužbo s covid-19 na delovnem mestu na primer menda edina na svetu uradno 
šteje za nezgodo pri delu namesto za poklicno bolezen. Obtožujemo vse za predpise o poklicnih boleznih pristojne 
ministre za zdravje in delo od osamosvojitve Slovenije v letu 1991 dalje, da so se zaradi pomanjkanja politične volje 
za korenite spremembe in kljub vsakoletnim opozorilom ZSSS izmikali sistemski ureditvi poklicnih bolezni! Stotine 
delavcev pa vsako leto umre zaradi poklicnega raka in drugih poklicnih bolezni, ki bi jih bilo možno preprečiti. 
Ministri, sramujte se!« 

Katja Gorišek, svetovalka ZSSS za varnost in zdravje pri delu: »Epidemija bolezni covid-19 je dokončno razkrila 
neprimerno organiziranost medicine dela. Privatizirana medicina dela je času, ko je bila epidemija covid-19 v 
Sloveniji v porastu in ko so jo podjetja najbolj potrebovala za strokoven nasvet, po večini zaprla svoja vrata in delila 
nasvete na daljavo, namesto na licu mesta, kjer bi lahko res presodila, ali je dovolj poskrbljeno za zdravje delavcev. 
Takšnega scenarija ne bi bilo, če bi bila del javnega zdravstva. To nam je lahko opozorilo, kam pelje privatizacija 
zdravstva!« 

Glavno sporočilo ZSSS ob 28. aprilu je mogoče najti na tej povezavi. 

Ostanite zdravi! 

 

  

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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