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Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
prispeva k temu, da so delovna mesta v Evropi varnejša,
bolj zdrava in produktivna. Agencija raziskuje, razvija in
razširja zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije
o varnosti in zdravju pri delu ter organizira vseevropske
kampanje, namenjene ozaveščanju o ključnih temah varnosti
in zdravja pri delu. Agencijo je ustanovila Evropska unija
leta 1996. Sedež ima v španskem mestu Bilbao. Agencija
združuje predstavnike Evropske komisije, vlad držav
članic, delodajalskih organizacij in sindikatov ter vodilne
strokovnjake iz držav članic EU-27 in drugih držav.
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Ključne dejavnosti v letu 2011 
Agencija je z novo direktorico Christo Sedlatschek, ki je leta 2011 nasledila Jukko 
Takalo in prevzela vodenje agencije, v zahtevnih gospodarskih razmerah 
nadaljevala delo na področju promocije varnosti in zdravja pri delu s poudarkom, 
da čas in sredstva, posvečena varnosti in zdravju pri delu, niso strošek, temveč 
naložba, ter da sta varnost in zdravje pri delu dobra za posel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik Károly György in direktorica Christa Sedlatschek 

 

 
ZBIRANJE IN ANALIZA PODATKOV 
 

Evropska opazovalnica tveganj 
Agencija želi z vodilnim projektom Foresight narediti korak dlje od obravnavanja trenutno „nastajajočih“ 
tveganj na delovnem mestu – spremembe poskuša predvideti bolj dolgoročno. To zajema pripravo 
scenarijev na nekaterih tematskih področjih, ki obravnavajo možna tveganja, povezana s tehnološkim 
razvojem ali spremembami v družbi, ter posledice za varnost in zdravje pri delu, kar bo nosilcem 
odločanja pomagalo pri delu. Prvi projekt Foresight obravnava „zelena“ delovna mesta, ki vključujejo 
tehnologijo ali prakse, namenjene zmanjšanju vpliva na okolje.  

http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
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Poročilo, v katerem so bili opredeljeni ključni 
dejavniki sprememb na obravnavanem 
področju, je bilo objavljeno leta 2011, 
pripravljeno pa je bilo tudi poročilo o ključnih 
tehnologijah na tem področju, ki lahko vplivajo 
na varnost in zdravje na delovnem mestu. 
Začela pa se je tudi priprava scenarija: 
ugotavljanje in preskušanje nekaterih drugih 
možnosti, ki bi bile v pomoč pri prihodnjem 
odločanju.  

Projekti, pri katerih smo preučevali in analizirali 
raziskave, so vključevali predstavitev rezultatov 
dvoletnega projekta, osredotočenega na položaj 
žensk z vidika varnosti in zdravja pri delu, ter 
posebne izzive v smislu varnosti in zdravja, ki 
nastajajo zaradi vse večjega vključevanja žensk 
na trg dela. V objavljenem povzetku teh 
rezultatov so bila izpostavljena nova tveganja in 
usmeritve na področju varnosti in zdravja žensk 
pri delu.  

Še en pomemben projekt zadnjega leta je 
razvoj portala „OSHwiki“. Agencija pripravlja 
podatkovno zbirko člankov, ki bo jedro portala 
OSHwiki, katerega začetek uporabe se načrtuje 

za leto 2013. Do zdaj je prejela prvi sklop več kot 60 člankov za ta portal.  
 
 
 
Evropska anketa podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER), ki prvič zagotavlja vpogled v 
obvladovanje nekaterih pomembnih tveganj na delovnem mestu v Evropi, je bila eden od glavnih 
projektov agencije v zadnjih letih. V okviru projekta so anketirali vodstvene delavce in delavske zaupnike 
za varnost in zdravje pri delu po vsej Evropi o tem, kako obvladujejo tveganja v zvezi z varnostjo in 
zdravjem pri delu. Projekt je bil osredotočen predvsem na psihosocialna tveganja, kot so stres, povezan z 
delom, nasilje in nadlegovanje, oblikovalcem politike naj bi zagotovil informacije, ki jim bodo v pomoč pri 
odločanju, organizacijam pa naj bi omogočil, da se pri obravnavanju teh tveganj učijo druga od druge. V 
letu 2011 se je začelo izvajanje sekundarne analize podatkov, zbranih z anketo.  
  
 
V tem letu je bilo objavljeno tudi poročilo, v katerem so 
bili združeni nacionalnih podatki in podatki EU, ki so 
pokazali, da se v Evropi povečujeta nasilje in 
nadlegovanje na delovnem mestu.  
 
 

  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view
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Informacije o delovnem okolju 

Agencija je med letom pripravila več različnih publikacij 
v podporo kampanji »Varnost pri vzdrževalnih delih«. 
Pripravljena sta bila vodnik in informativni bilten o 
varnosti pri vzdrževalnih delih v kmetijstvu. Sledila sta 
pregled politike in informativni bilten o legioneli in 
legionarski bolezni. Dodani so bili članki v zbirki e-Facts 
o prenosnih orodjih v gradbeništvu, ribiških plovilih in z 
delom povezani varnosti v cestnem prometu. Objavljeni 
so bili primeri evropskih priznanj za dobro prakso, 
kampanja »Varnost pri vzdrževalnih delih« pa je bila 
osrednja tema ene od izdaj revije Zdravo delovno 
okolje. 

 

Tekom leta so potekale tudi priprave na naslednjo kampanjo Zdravo delovno okolje 2012–2013 z 
naslovom »Partnerstvo za preprečevanje tveganj«. 

 

Agencija je septembra 2011 uradno uvedla spletno interaktivno orodje za ocenjevanje tveganja (OiRA), ki 
izhaja iz predhodne kampanje za ocenjevanje tveganja. Prav tako si je močno prizadevala predstaviti 
možnosti orodja OiRA, ki ga je mogoče prilagoditi, da bi ustrezalo potrebam posameznih gospodarskih 
dejavnosti in nacionalnim zahtevam. 

Več let je agencija sodelovala pri projektu, 
ki obravnava tveganja za varnost in zdravje 
delavcev v dejavnosti cestnega prometa, ki 
ne zajemajo le prometnih nesreč. 
Pripravljene so bile številne publikacije o 
dobrih praksah na področju varnosti in 
zdravja pri delu v tej dejavnosti: poročilo 
„Varnost in zdravje pri delu v številkah“, 
poročilo o obvladovanju tveganj za 
voznike, pregled nezgod in poškodb 
voznikov, informativne biltene o dobri 
praksi pri obvladovanju tveganj za voznike 
in kampanjah v zvezi z varnostjo in 
zdravjem pri delu v tej dejavnosti, poročilo 
o ozaveščanju voznikov o varnosti in 

zdravju pri delu, pregled dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu za dostavne in odpremne 
kurirje ter pregled dobre prakse v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu za taksiste.  

Pripravljene pa so bile tudi številne publikacije, vključno s poročilom o spodbujanju duševnega zdravja na 
delovnem mestu, vodnikom za uporabo gospodarskih spodbud za nagrajevanje naložb v varnost in 
zdravje pri delu, pregled tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu reševalnih služb, poročilo o 
tveganjih v gradbeništvu, zdravstvu in gostinstvu ter poročilo o načinih vrednotenja „kulture varnosti in 
zdravja pri delu“ v organizacijah. 

  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/en/sector/road_transport
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
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KOMUNIKACIJA, KAMPANJE IN PROMOCIJA 

Leto 2011 je bilo drugo in hkrati zadnje leto kampanje Zdravo delovno okolje – Varnost pri vzdrževalnih 
delih. Kampanje Zdravo delovno okolje so zdaj največje tovrstne kampanje na svetu, vključujejo pa 
države Efte, predpristopne države, države kandidatke in vse države članice EU. Tako kot prejšnje je bila 
tudi zadnja kampanja 
namenjena milijonom 
evropskih delavcev. Dosegla 
je rekordno udeležbo. Njen 
cilj je bil ozaveščati o 
pomenu vzdrževalnih del za 
varnost in zdravje pri delu ter 
o potrebi po varnosti pri 
opravljanju teh del. Na 
svetovni dan varnosti in 
zdravja pri delu so 
inovativnim organizacijam 
podelili 10. evropska 
priznanja za dobro prakso v 
Budimpešti. 

Dobitniki priznanja za dobro prakso 

Kampanja za varnost pri vzdrževalnih delih je še povečala število partnerskih organizacij, s katerimi 
agencija sodeluje z namenom širjenja in oglaševanja svojih sporočil. Približno 53 organizacij iz javnega in 
zasebnega sektorja je postalo uradni partner evropske kampanje za varnost pri vzdrževalnih delih in tako 
z različnimi dejavnostmi pomagalo širiti pomen varnosti pri vzdrževalnih delih. 

 

 

 

 

 

Z leve: María Luz Rodríguez, španska 
ministrica za zaposlovanje, László Andor, 
komisar za zaposlovanje, socialne zadeve 
in vključevanje, Christa Sedlatschek, 
direktorica EU-OSHA, in Javier Ruiz, 
namestnik ministra za zaposlovanje v 
baskovski vladi.  

http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
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Kampanja za varnost pri vzdrževalnih delih se je končala z zaključno prireditvijo novembra 2011, v okviru 
katere je potekalo dvodnevno srečanje na vrhu o zdravem delovnem okolju, ki so se ga udeležili 
strokovnjaki in nosilci odločanja na področju varnosti in zdravja pri delu, da bi razpravljali o rezultatih 
kampanje in izmenjali izkušnje. 

Pomembna dogodka za ozaveščanje v okviru kampanje sta bila tudi evropski fotografski natečaj, v okviru 
katerega je prispelo več kot 2 500 fotografij, in filmska nagrada Zdravo delovno okolje, ki jo agencija 
podeli najboljšemu dokumentarcu, ki obravnava vprašanja, povezana z zdravjem pri delu, na festivalu 
dokumentarnega filma v Leipzigu. 

Agencija je opravila tudi vseevropsko javnomnenjsko raziskavo o varnosti in zdravju pri delu. Raziskavo 
je vodila družba Ipsos Mori, obsegala pa je 36 000 intervjujev v več kot 30 državah. Vprašanja so se 
nanašala med drugim na aktivno staranje in psihosocialna 
tveganja. 

Pripravila je tudi številno informativno gradivo, v katerem 
nastopa animiran lik Napo. Objavila je spletno orodje za 
osnovnošolske učitelje, vključno s predlogami učnih načrtov, 
ki so v pomoč pri vključevanju varnosti in zdravja pri delu v 
izobraževanje. Izdala je tudi DVD z naslovom Napo se giblje 
varno, katerega osrednja tema je bila prevoz na delovnem 
mestu, in kratki film „Pljuča na delu“, posvečen svetovnemu 
dnevu brez tobaka. 
 

Agencija je še naprej sklepala tudi partnerstva na področju 
komuniciranja, in sicer z Generalnim direktoratom za 
podjetništvo in industrijo pri Evropski komisiji ter evropsko 
podjetniško mrežo, da bi lahko evropska podjetja obveščala o 
varnosti in zdravju pri delu. 

Na številnih dogodkih na visoki ravni je poskrbela za 
govornike ali stojnico ter vse leto organizirala programe 
interesnih dejavnosti za medije in obiskovalce, vključno s 
svetovnim kongresom o varnosti in zdravju pri delu v 
Istanbulu, dvanajstim kongresom Evropske konfederacije 
sindikatov v Atenah, mednarodnim sejmom A+A v 
Düsseldorfu in Mednarodnim prometnim forumom v Leipzigu.  

 

 
RAZVOJ MREŽE 
Začele so se razprave o oblikovanju naslednje strategije agencije in prihodnjem razvoju njene mreže, ob 
upoštevanju vmesnega vrednotenja sedanje mreže, katerega rezultati so bili Upravnemu odboru agencije 
predloženi novembra.  

http://osha.europa.eu/en/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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NAPOVEDI ZA LETO 2012 
 

Študija Foresight bo končana leta 2012. Ob koncu projekta bodo znani prihodnji scenariji, ki so bili 
opredeljeni pri projektu. Obravnavali bodo vprašanje, kako lahko nove tehnologije v različnih okoliščinah 
vplivajo na varnost in zdravje pri delu. Scenariji bodo predstavljeni nosilcem odločanja in širši javnosti. 
Poleg tega se pripravljajo predlogi za nadaljnje dejavnosti projekta Foresight.  

Agencija bo podpirala oblikovanje dodatnih spletnih orodij za ocenjevanje tveganja (OiRA), prilagojenih 
posebnim potrebam posameznih delovnih mest in gospodarskih dejavnosti. Še naprej bo skrbela za 
razvijalce in uporabnike orodij OiRA ter jim nudila pomoč.  

Leta 2012 se bo začela nova dvoletna kampanja Zdravo delovno okolje – Partnerstvo za preprečevanje 
tveganj, ki se bo osredotočala na pomembnost vodilne vloge in pobude vodstva ter sodelovanje delavcev 
pri izboljšanju varnosti in zdravja pri delu. Pri agenciji že potekajo tudi priprave na naslednjo kampanjo 
Zdravo delovno okolje za obdobje 2014–2015, ki se začasno imenuje „Praktične rešitve za psihosocialna 
tveganja“.  

Agencija bo objavila rezultate javnomnenjske raziskave o varnosti in zdravju pri delu, ki jo je izvedla 
družba Ipsos Mori ter preučila njihov pomen. 

Evropska komisija je leto 2012 poimenovala kot evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske 
solidarnosti, da bi poudarila prispevek starejših ljudi k družbi in gospodarstvu ter njihovo vlogo na trgu 
dela. Agencija bo podpirala kampanjo, pri čemer bo dala poudarek pomembnosti varnosti in zdravja pri 
delu, če naj zaposleni delajo dlje. 

Ne nazadnje bo prihodnji razvoj agencije obravnavan v njeni novi strategiji, ki bo pripravljena leta 2012, 
sprejeta pa naj bi bila leta 2013. 

 

 

Zmagovalci fotografskega natečaja in člani žirije 

Z leve: Isa Kurt, Peter Rimmer, direktorica EU-OSHA Christa Sedlatschek, Saša Kosanović in Paweł Ruda 

http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/
http://europa.eu/ey2012/
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