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V letu 2016 je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) preko vodilnih projektov, kot 
sta Druga evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2) in projekt 
Evropskega parlamenta „Varnejše in bolj zdravo delovno okolje za vse starosti“, prenašala pomembna 
sporočila. 

Za kampanjo Zdravo delovno okolje 2016–2017 je bilo preteklo leto zelo uspešno, saj sta bila pod njenim 
okriljem predstavljena uporabniku prijazen e-priročnik ter orodje za vizualizacijo podatkov. Ti dosežki so 
rezultat trdega dela in predanosti zaposlenih v agenciji EU-OSHA ter podpore naših nacionalnih 
informacijskih točk in partnerjev kampanje. 

 

1 Predvidevanje sprememb 
Marca 2016 je agencija EU-OSHA začela nov dveletni 
projekt: „Predvidevanje novih in nastajajočih tveganj za 
varnost in zdravje pri delu, povezanih z informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo ter krajem delovnega mesta, 
do leta 2025“. Projekt raziskuje morebiten učinek 
razvoja informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter 
sprememb kraja delovnega mesta na varnost in zdravje 
delavcev. Poleg spodbujanja razprav o morebitnih 
politikah in ukrepih, bodo o rezultatih raziskave 
obveščeni tako evropski kot nacionalni oblikovalci politik 
in socialni partnerji. 

Po naročilu agencije EU-OSHA so avtorji treh strokovnih člankov o delu preko spletnih platform 
(''crowdsourcing''), robotiki in prepovedanih poživilih januarja 2016 svoje prispevke predstavili na 
seminarju za člane Upravnega odbora agencije. Naročena sta bila tudi članka o 3D-tiskanju in 
programski opremi za nadziranje delavcev, ki bosta objavljena do konca leta 2017. 

 
2 Dejstva in številke 
2.1 ESENER 
Druga raziskava ESENER je v letu 2014 raziskala skoraj 50 000 delovnih mest v 36 državah. 
Marca 2016 je bilo objavljeno pregledno poročilo, novembra 2016 pa so bile predstavljene ugotovitve 
dveh spremljevalnih študij1 na plenarnem zasedanju Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu 
Evropske komisije. Leta 2016 sta se začeli izvajati spremljevalni študiji o (1) upravljanju psiholoških 
tveganj in (2) praksah upravljanja varnosti in zdravja pri delu, katerih rezultati bodo objavljeni leta 2018. 
Ugotovitve raziskave ESENER-2 so bile predstavljene na dogodkih na nacionalni in mednarodni ravni. 
Eden od končnih projektov bo evalvacija raziskave ESENER-2, ki bo vplivala na pripravo raziskave 
ESENER-3, katere izvedba se načrtuje v začetku leta 2019. 

                                            
 
1 „Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu“, vključno z glavnim poročilom, povzetkom in sedmimi poročili 

držav ter „Skupno analizo treh glavnih raziskav o varnosti in zdravju pri delu: ESENER-2, Priložnostnim modulom Ankete o 
delovni sili 2013 o nezgodah pri delu in drugih zdravstvenih težavah v zvezi z delom ter Šesto evropsko raziskavo o delovnih 
razmerah, objavljeno v obliki glavnega poročila in povzetka. 

© EU-OSHA, Shutterstock/science photo 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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2.2 Pregled področja varnosti in zdravja pri delu 
Triletni pilotni projekt „Varnejše in bolj zdravo delovno okolje za vse starosti“ se je zaključil leta 2016. 
Njegov glavni cilj je bil raziskati načine za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v povezavi z izzivi 
starajoče se delovne sile ter pomagati pri razvoju politike na tem področju. Glavne ugotovitve so 
objavljene v publikaciji „Varnejše in bolj zdravo delovno okolje za vse starosti – končno analitično 
poročilo“. 

Prvotni rezultati triletnega projekta za opredelitev učinkovitih politik, 
strategij in praktičnih pristopov do upravljanja varnosti in zdravja pri 
delu, zlasti v mikro in malih podjetjih, so bili objavljeni leta 2016. 
Poročilo „Okoliščine in ureditve varnosti in zdravja pri delu v mikro in 
malih podjetij v EU – projekt SESAME“ izpostavlja pomembnost 
mikro in malih podjetij za gospodarstvo EU, obenem pa opozarja tudi 
na dejavnike, ki vplivajo na slabo upravljanje varnosti in zdravja pri 
delu v malih podjetjih. Drugo poročilo o stališčih delavcev in  
lastnikov  tovrstnih podjetij bo objavljeno leta 2017. 

V letu 2016 je agencija na posameznih projektih nadaljevala z 
raziskovanjem varnosti in zdravja pri delu v zvezi s poklicnimi boleznimi in invalidnostjo. Pregled 
literature za prvi projekt „Rehabilitacija in vrnitev na delo po raku“ je bil objavljen na svetovni dan boja 
proti raku, 4. februarja 2017. Pregledi literature za druge 
projekte2 bodo objavljeni do konca leta 2017. 

Drug projekt s področja varnosti in zdravja pri delu „Stroški in 
koristi varnosti in zdravja pri delu“ si prizadeva oceniti vrednost 
varnosti in zdravja pri delu za družbo, da bi oblikovalcem politik, 
raziskovalcem in posrednikom olajšal odločanje o politikah in 
praksah na področju varnosti in zdravja pri delu. Prvotno 
poročilo „Ocena stroškov z delom povezanih nezgod in 
bolezni: analiza evropskih virov podatkov“ je bila objavljena 
leta 2016. Prvi del projekta se je začel izvajati leta 2016, v 
letu 2017 pa bo predstavljeno orodje za vizualizacijo podatkov, 
ki mu bo sledil naprednejši stroškovni model. 

 

3 Orodja za upravljanje varnosti in zdravja pri delu 
OiRA je vodilna spletna platforma agencije EU-OSHA, ki evropskim podjetjem zagotavlja prosto 
dostopna spletna interaktivna orodja za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu. Orodja so prilagojena 
posebnim potrebam različnih panog in nacionalnim zakonodajnim okvirom. Spletna stran OiRA je bila 
leta 2016 prenovljena, ponovno pa je začela delovati januarja 2017. Do konca leta 2016 je bilo 
objavljenih več kot 100 orodij OiRA, z njimi pa je bilo izdelanih več kot 50 000 ocen tveganja. Za uspeh 
projekta je bilo ključno tesno sodelovanje agencije EU-OSHA s skupnostjo pri ozaveščanju o spletni 

                                            
 
2 Posebne poklicne bolezni, ki jih povzročajo biološki dejavniki in metodologije za ugotavljanje poklicnih bolezni s pomočjo 

kontrolnega sistema. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/sl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://oiraproject.eu/en/
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platformi OiRA. Agencija EU-OSHA je razvila tudi promocijsko orodje OiRA, ki bo omogočilo njegovo 
uporabo po vsej Evropi. 

Agencija EU-OSHA podpira razvoj in spodbuja uporabo tudi drugih e-orodij za varnost in zdravje pri 
delu. V ta namen je septembra 2016 v Bilbau potekala delavnica o e-orodjih, na kateri so strokovnjaki 
predstavili različne teme, od zgodovine razvoja e-orodij do tega, kako ustvariti mobilno aplikacijo v samo 
petih korakih. Naslednji seminar o e-orodjih je načrtovan septembra 2017. Tema seminarja bodo 
nevarne snovi, na katere bo osredotočena naslednja kampanja Zdravo delovno okolje 2018–2019. 

 

4 Ozaveščanje 
4.1 Kampanje 
V oceni kampanje Zdravo delovno okolje 2014–2015: Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta je bilo 
ugotovljeno, da je bila ta kampanja uspešnejša od katere koli predhodne in da se je izkazala za resnično 
pobudnico sprememb. Agencija EU-OSHA bo poskušala najti rešitve glede različnih možnosti za 
prilagoditev gradiva o kampanji v skladu z nacionalnimi okviri, pridobljene izkušnje pa bo uporabila pri 
snovanju kampanje Zdravo delovno okolje 2018–2019. 

Kampanja Zdravo delovno okolje 2016–2017: Zdrava 
delovna mesta za vse generacije se je uradno začela 
15. aprila 2016. Osredotoča se na pomembnost 
preventivnih ukrepov za ohranjanje vzdržnega 
delovnega življenja. 

Mreža nacionalnih informacijskih točk agencije je 
hrbtenica vseh kampanj Zdravo delovno okolje, saj jih 
usklajuje na nacionalni ravni. V okviru kampanje 
nacionalne informacijske točke organizirajo različne 
dejavnosti, kot so prireditve in medijski dogodki. 
Dejavnosti kampanje poudarjajo pomen zdravih in 
vzdržnih delovnih mest za delavce vseh generacij. 

 

V okviru kampanje je bilo pripravljeno najrazličnejše gradivo, vključno s promocijskim gradivom 
kampanje v 25 jezikih. Do konca decembra je bilo razdeljenih okoli 800 000 izvodov gradiva kampanje. 
Med njimi so bili „e-vodnik Zdrava delovna mesta za vse generacije“ in spletno orodje za vizualizacijo 
„Varnejše in bolj zdravo delo v vseh starostih“, ki uporabnikom omogoča interaktivno pridobivanje 
informacij. 

Med Evropskim tednom varnosti in zdravja pri delu 2016, ki je potekal od 24. do 28. oktobra, je bilo po 
vsej Evropi organiziranih več sto dogodkov za promocijo sporočil kampanje. Agencija EU-OSHA in eden 
od medijskih partnerjev kampanje, družba PPE.org, sta gostila klepet na Twitterju, v okviru katerega so 
imeli medijski partnerji kampanje priložnost zastaviti vprašanja direktorici agencije, gospe 
dr. Sedlatschek. 

Kampanja je privabila več kot 100 uradnih partnerjev kampanje in 34 medijskih partnerjev kampanje. 
Uradni partnerji kampanje so v letu 2016 gostili številne dogodke, vključno z izmenjavami dobrih praks 

Začetek kampanje Zdrava delovna mesta za vse 
generacije, Bruselj, april 2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
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pri podjetjih Ideal Standard in Lego. Poleg tega so ustanovili tudi uradno usmerjevalno skupino 
partnerjev kampanje Zdravo delovno okolje, ki razvija in spodbuja izmenjavo dobrih praks in 
medsebojnega učenja. 

Kampanjo so oglaševali tudi na družbenih omrežjih (#EUhealthyworkplaces), v časopisnih člankih in 
glasilih kampanje. 

Pravkar potekajo priprave na kampanjo Zdravo delovno okolje 2018–2019: Varnost in zdravje pri delu 
– skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel. varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava 
delovna mesta. 

4.2 Ozaveščanje 
Novembra 2016 je na filmskem festivalu DOK Leipzig Jakob Schmidt za svoj film Biti učitelj (Zwischen 
den Stühlen) prejel filmsko nagrado Zdravo delovno okolje. Film na humoren način pripoveduje čustveno 
zgodbo o treh mladih učiteljih in njihovih prvih izkušnjah z delom v šoli. Kljub temu pa prikaz 
psihosocialnih tveganj, ki so jim izpostavljeni mladi učitelji, gledalca ne pusti ravnodušnega. Film bo na 
voljo na DVD-ju vsem nacionalnim informacijskim točkam, s podnaslovi v 13 jezikih. 

Nobena kampanja Zdravo delovno okolje ne bi bila 
popolna brez Napovega filma. Namen novega filma 
Napo v ...zdravi prihodnosti je razširjati glavna 
sporočila kampanje Zdravo delovno okolje 2016–2017. 
Napo spletno didaktično orodje za učitelje je ostalo 
priljubljeno tudi v letu 2016, sedaj pa je na voljo tudi v 
češki različici. 

Agencija EU-OSHA je med letom organizirala številne 
dogodke, vključno s praznovanjem dneva Evrope, 
9. maja. Septembra je izvedla delavnico na 
19. evropskem zdravstvenem forumu Gastein, 

sodelovala pa je tudi na 12. svetovni konferenci o preprečevanju poškodb in spodbujanju varnosti v 
Tamperi. Oktobra je sodelovala na 12. svetovni konferenci o preprečevanju poškodb in spodbujanju 
varnosti v Pragi ter na konferenci slovaškega predsedstva EU v Bratislavi. Na forumu agencij EU, ki je 
potekal decembra v Bruslju, so potekale razprave na visoki ravni s predstavniki agencij EU, deležniki in 
oblikovalci politik. 

 
5 Mreženje znanja 
OSHWiki je večjezična spletna platforma za sodelovanje, ki uporabnikom omogoča, da na spletu 
ustvarjajo in širijo znanja o varnosti in zdravju pri delu. Agencija EU-OSHA je leta 2016 oglaševala 
spletno stran OSHWiki, da bi razširila skupnost in povečala zbirko znanja. Posledično so bili objavljeni 
novi članki, obstoječi pa so bili urejeni in prevedeni. Agencija EU-OSHA na podlagi študije o prihodnosti 
OSHWiki pripravlja novo dolgoročno strategijo za to platformo. 

V letu 2016 so bile druge oblike mreženja in prenosa znanja agencije EU-OSHA osredotočene 
predvsem na izvajanje ukrepov na področju poklicnega raka z ozaveščanjem in širjenjem dobrih praks. 
Agencija je v tesnem sodelovanju s petimi evropskimi partnerji pripravila Načrt ravnanja z rakotvornimi 
snovmi, s katerim je podprla sporazum, podpisan 25. maja 2016. Načrt sledi predlaganim spremembam 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
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Direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh (2004/37/ES), ki želi zmanjšati izpostavljenost delavcev 
rakotvornim snovem. Agencija EU-OSHA je podprla Evropsko komisijo pri pregledu direktive tudi s 
sodelovanjem na sestankih in videokonferencah. 

 

6 Mrežno povezovanje in poslovna komunikacija 
Upravni odbor agencije EU-OSHA je leta 2016 sprejel odločitev, da podaljša pogodbo direktorici 
agencije za nadaljnjih pet let. Poleg tega je naložil Biroju, da mora delovati kot usmerjevalni odbor 
platforme OiRA. Med pomembnimi temami, ki so jih obravnavale številne svetovalne skupine agencije 
EU-OSHA, sta bili vloga nacionalnih informacijskih točk pri sporazumevanju in kampanjah 
(Posvetovalna skupina za komunikacijo in promocijo) ter strategija za kampanjo Zdravo delovno 
okolje 2018–2019 (Posvetovalna skupina za komunikacijo in promocijo ter Posvetovalna skupina za 
znanje o varnosti in zdravju pri delu). 

Na evropski ravni je agencija EU-OSHA še naprej dobro sodelovala z Evropskim parlamentom in 
Evropsko komisijo v odborih za panožni socialni dialog ter jima svetovala glede vprašanj s področja 
varnosti in zdravja pri delu. S sodelovanjem na sestankih Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 
je ohranjala stike s poslanci Evropskega parlamenta in jih seznanjala s svojim delom. Prav tako je 
ohranjala tesne delovne odnose s socialnimi partnerji in Eurofundom. 

Za dosego svojih ciljev se agencija zanaša na svoja partnerstva, preko svojih nacionalnih informacijskih 
točk in Evropske podjetniške mreže. V letu 2016 so se prvič zaključnega srečanja informacijskih točk 
udeležili tudi predstavniki Evropske podjetniške mreže. Agencija EU-OSHA z Evropsko podjetniško 
mrežo v okviru partnerskega projekta spodbuja krepitev varnosti in zdravja pri delu v malih in mikro 
podjetjih. V letu 2016 se je število predstavnikov Evropske podjetniške mreže, ki delujejo tudi na 
področju varnosti in zdravja pri delu, povečalo s 17 v letu 2015, na 28 v letu 2016. 

V letu 2016 je agencija EU-OSHA krepila svojo prisotnost na spletu. Njene spletne strani so imele več 
kot 2,4 milijona obiskovalcev, povečevala pa se je tudi njena prisotnost na vseh družbenih omrežjih 
(Twitter, Facebook, LinkedIn in YouTube) – na Twitterju se je, na primer, prisotnost povečala za 
19-odstotkov v primerjavi z letom 2015. Število naročnikov na spletno glasilo agencije OSHmail se je 
prav tako povzpelo na več kot 73 000. 

Agencija EU-OSHA ima šest nacionalnih informacijskih točk v državah Zahodnega Balkana in v Turčiji, 
preko katerih podpira vključevanje teh držav v tristransko evropsko shemo varnosti in zdravja pri delu. 
Sodelovanje agencije s temi državami podpira instrument za predpristopno pomoč. Zahvaljujoč tej 
podpori je lahko samo v letu 2016 več kot 200 strokovnjakov in socialnih partnerjev za varnost in zdravje 
pri delu iz teh držav sodelovalo na izobraževanjih, delavnicah in seminarjih. Ta pomembna izmenjava 
informacij je vodila do boljšega razumevanja praks na področju varnosti in zdravja pri delu ter izboljšanja 
socialnega dialoga na tem območju. 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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KAKO DO PUBLIKACIJ EVROPSKE UNIJE 

Brezplačne publikacije: 

• en izvod: 

na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• več kot en izvod ter plakati in zemljevidi: 

pri predstavništvih Evropske unije (http://ec.europa.eu/represent_sl.htm), 

pri delegacijah v državah, ki niso članice EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_sl.htm), 

pri službi Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_sl.htm) ali  

s klicem na telefonsko številko 00 800 6 7 8 9 10 11 (brezplačna številka za celotno EU) (*). 
 

(*) Informacije so brezplačne, kakor tudi večina klicev (nekateri operaterji, telefonske govorilnice ali hoteli lahko klic  

 zaračunajo). 

Publikacije, ki so naprodaj: 

• na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Evropska agencija za varnost in zdravje pri 
delu  

12 Santiago de Compostela, 
E-48003 Bilbao, Španija 
Тel.: +34 944358400 
Faks: +34 944358401 
E-naslov:information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Evropska agencija za varnost in zdravje 
pri delu (EU-OSHA) si prizadeva za 

varnejša, bolj zdrava in produktivnejša 

delovna mesta v Evropi. Proučuje, pripravlja 

in širi zanesljive, uravnotežene in 

nepristranske informacije o varnosti in 

zdravju pri delu ter organizira vseevropske 

kampanje ozaveščanja. Agencija, ki jo je 

Evropska unija ustanovila leta 1994 in ima 

sedež v španskem mestu Bilbao, združuje 

predstavnike Evropske komisije, vlad držav 

članic, združenj delodajalcev in delavcev ter 

vodilne strokovnjake iz vseh držav članic EU 

in zunaj njenih meja. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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