
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 
(glej poročilo). Do tiskovne konference ZSSS 20. 4. 2010 nam, žal, še ni uspelo izvedeti, kako 
je ukrepalo Okrožno državno tožilstvo Nova gorica.  


