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Ob koncu še enega leta, polnega izzivov in dosežkov, se lahko agencija EU-OSHA spomni na številne 
vrhunce leta 2015. Razširjale so se prve ugotovitve vodilne raziskave, druge izvedbe Evropske 
raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2). Delovati je začela tudi nova interaktivna 
spletna nadzorna plošča raziskave, ki uporabnikom omogoča „raziskovanje“ po podatkovni zbirki 
ESENER. Veliko dela je bilo opravljenega tudi pri projektu Evropskega parlamenta z naslovom 
„Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih“, rezultati katerega se uporabljajo pri kampanji Zdrava 
delovna mesta 2016–2017. Poleg tega je bilo to zlasti uspešno leto za projekt Spletno interaktivno orodje 
za izdelavo ocene tveganja (OiRA), katerega ocena je pokazalo veliko zadovoljstvo s projektom, ki je 
na natečaju za podelitev evropskega priznanja za javni sektor (EPSA) prejel priznanje za najboljšo 
prakso. Pomembna dogodka na koledarju sta bila podelitev nagrad za dobro prakso v okviru kampanje 
Zdrava delovna mesta in vrh o zdravih delovnih mestih, začele pa so tudi priprave za kampanjo za 
obdobje 2016–2017 z naslovom Varnejše in bolj zdravo delo za vse generacije.  

 

1 Predvidevanje sprememb 
V času, ko se svet dela nenehno spreminja, je vse 
pomembneje predvideti spremembe ter opredeliti nova 
in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje delavcev 
pri delu, ki jih lahko prinesejo te spremembe.  Da bi 
agencija EU-OSHA pomagala doseči ta cilj, izvaja 
obsežne študije predvidevanja, pri katerih za 
dolgoročno opredelitev tveganj uporablja pristop, 
temelječ na pripravi različnih scenarijev. Na podlagi 
uspeha dveh študij o novih in nastajajočih tveganjih, 
dokončanih leta 20141, je objavila razpis za dvoletni 
projekt predvidevanja o širjenju IKT in spremembah 
glede kraja delovnega mesta 2 . Pogodba, dodeljena 
decembra 2015, bo veljala deset let, delo pa se je 
začelo na začetku leta 2016. 

Poleg raziskovanja prihodnjih izzivov na področju varnosti in zdravja pri delu je pomembno tudi 
spodbujanje razprav med deležniki o novih in nastajajočih tveganjih. Zato je agencija EU-OSHA 
leta 2015 naročila tri strokovne članke o različnih vidikih prihodnosti dela ter njenem učinku na varnost 
in zdravje: (1) množično zunanje izvajanje, to je plačano delo, organizirano z izmenjavami delovne sile; 
(2) prepovedana poživila, zloraba katerih naj bi se povečevala zaradi vse konkurenčnejših delovnih 
mest, ter (3) robotika in razvoj umetne inteligence. Avtorji so članke junija 2015 v Bilbau predstavili 
nacionalnim informacijskim točkam in predstavnikom Evropske komisije ter sprožili številne razprave. 

Decembra 2015 pa je bil objavljen pregled dejavnikov, ki so ključni za učinkovito uporabo rezultatov 
študij predvidevanja3. Njegove ugotovitve bodo povečale učinek teh študij in spodbujale njihovo večje 
vključevanje v oblikovanje politik. 

 

                                            
 
1 „Raziskovalna študija za predvidevanje novih in nastajajočih tveganj in izzivov na področju varnosti in zdravja pri delu“ ter 

„Predvidevanje novih in nastajajočih tveganj za varnost in zdravje pri delu, povezanih z novimi tehnologijami na zelenih 
delovnih mestih“. 

2 „Predvidevanje novih in nastajajočih tveganj za varnost in zdravje pri delu, povezanih z informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo (IKT) in krajem delovnega mesta, do leta 2025“. 

3 „Vpliv študij predvidevanja na oblikovanje politike“. 

© Evropska unija, 2016/EC – Avdiovizualna služba / Avtorica fotografije: 
Steffi Loos 

https://osha.europa.eu/sl/emerging-risks
https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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2 Dejstva in številke 
ESENER 
ESENER je eden od vodilnih projektov agencije EU-OSHA. Kot poglobljena raziskava delovnih mest po 
Evropi, vključno z mikro in malimi podjetji (MMP), daje natančno sliko sedanjega obvladovanja tveganj 
za varnost in zdravje pri delu. Zajela je skoraj 50 000 delovnih mest v 36 državah. Prva analiza rezultatov 
in povzetek sta bila objavljena februarja oziroma junija 2015, glavne ugotovitve pa so bile predstavljene 
aprila na konferenci, ki jo je latvijsko predsedstvo pripravilo v Rigi.  
Nova interaktivna spletna nadzorna plošča raziskave, ki jo je vzpostavila agencija EU-OSHA, 
uporabnikom omogoča preprosto raziskovanje po ugotovitvah raziskave. Rezultate je mogoče razvrstiti 
glede na velikost podjetja ali panogo ter si jih pogledati za Evropo kot celoto ali pa zgolj za posamezne 
države, pri čemer so rezultati prikazani na zemljevidu ali v stolpcih. Na splošno so bili v raziskavi 
ESENER-2 kot najbolj razširjeni dejavniki tveganja opredeljeni psihosocialna tveganja in tveganja, ki 
povzročajo kostno-mišična obolenja. Raziskava je razkrila tudi, da je ocenjevanje tveganja še vedno 
najboljši način, kako se lotiti obravnave tveganj na delovnem mestu, ter da je visoka stopnja sodelovanja 
delavcev zanesljiv kazalnik dobrega upravljanja varnosti in zdravja pri delu. 

 

Pregledi varnosti in zdravja pri delu 
Leta 2015 so bili glavne ugotovitve in sklepi pilotnega 
projekta agencije EU-OSHA z naslovom „Varnejše in bolj 
zdravo delo pri vseh starostih – varnost in zdravje pri delu 
glede na staranje delovne sile“ predstavljeni oblikovalcem 
politike, strokovnjakom na področju varnosti in zdravja pri 
delu ter predstavnikom socialnih partnerjev. Cilj tega 
projekta je razumeti izzive za varnost in zdravje pri delu, 
ki se pojavljajo zaradi staranja evropske delovne sile, 
konferenca pa je bila izhodišče za povratne informacije, 
strokovna mnenja in razprave o ugotovitvah, kar bo 
pripomoglo k razvoju celovitejšega pristopa k varnosti in 
zdravju pri delu po vsej Evropi. Ta tema je tako 

pomembna, da je navdihnila kampanjo za obdobje 2016–2017 – Zdrava delovna mesta za vse 
generacije. 

Drugi pregled varnosti in zdravja pri delu, ki ga je pripravila agencija EU-OSHA, se osredotoča na še 
eno pomembno ciljno skupino: mikro in mala podjetja (MMP)4. Ta podjetja so za evropsko gospodarstvo 
ključna, saj je v njih zaposlena približno polovica delovne sile v EU, vendar se pri obvladovanju tveganj 
za varnost in zdravje pri delu srečujejo s posebnimi izzivi. Prvi delovni sklop (od štirih) pri tem projektu 
je bil dokončan leta 2015. Eden od njegovih glavnih sklepov je bil, da uspešnost mikro in malih podjetij 
pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu ni odvisna samo od razpoložljivih virov takih podjetij, ampak 
tudi od širših okoliščin. 

Leta 2015 so se začeli izvajati tudi novi pregledi varnosti in zdravja pri delu. V prvem, posvečenem 
boleznim in invalidnostim, povezanim z delom, se bodo preučile tri teme: (1) rehabilitacija delavcev, ki 
jih je prizadel rak; (2) z delom povezane bolezni, ki jih povzročajo biološki dejavniki, in (3) metode za 
odkrivanje z delom povezanih bolezni. Drugi sklop se osredotoča na enega od glavnih ciljev agencije: 
pomagati oblikovalcem politike in raziskovalcem razumeti stroške slabega upravljanja varnosti in zdravja 
pri delu ter koristi, ki jih lahko prinese njuno dobro upravljanje. Gre za večletni projekt, katerega namen 
je bolje oceniti stroške bolezni, poškodb in smrti, povezanih z delom. 

 

                                            
 
4 „Izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih v Evropi“. 
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https://osha.europa.eu/sl/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/sl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/sl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/sl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/sl
https://www.healthy-workplaces.eu/sl
https://osha.europa.eu/sl/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
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3 Orodja za upravljanje varnosti in zdravja pri delu 
OiRA je spletna platforma, na kateri lahko uporabniki brezplačno, hitro in preprosto izvajajo ocene 
tveganja. Vsebuje posebna orodja za posamezne panoge, razvita pa je bila posebej za MMP. 
Vrednotenje platforme je bilo naročeno na začetku leta 2015, rezultati pa kažejo, da so deležniki zelo 
zadovoljni s projektom in da pričakujejo njegovo nadaljnjo rast. Ob koncu leta 2015 je OiRA vključevala 
86 orodij, 30 se jih je še razvijalo, nova orodja pa so bila namenjena različnim panogam, vključno s 
pripravo in strežbo hrane, športom in nastopi v živo. Leta 2015 je začel delovati tudi nov uporabniški 
vmesnik OiRA 2.0, s čimer se je uporabniška izkušnja še izboljšala. Da se je leto končalo res izjemno, 
pa je poskrbelo priznanje za najboljšo prakso, ki ga je projekt OiRA novembra prejel na natečaju za 
podelitev evropskega priznanja za javni sektor. 

Poleg platforme OiRA se razvija vse več elektronskih orodij (e-orodij). Agencija EU-OSHA je prevzela 
vlogo organizacije, ki na svojem spletnem mestu raje spodbuja razvoj in promocijo e-orodij, kot da bi jih 
razvijala sama. Leta 2015 je organizirala dva seminarja o e-orodjih: enega o razvoju aplikacij za mobilne 
telefone in enega o e-orodjih za MMP. 

 

4 Ozaveščanje 
Kampanje 
Partnerji agencije EU-OSHA, vključno z uradnimi partnerji kampanje, medijskimi partnerji in 
informacijskimi točkami, so veliko prispevali h kampanji 2014–2015 Obvladajmo stres za zdrava delovna 
mesta. Kampanji se je pridružilo več kot 100 uradnih partnerjev. Organizirali so številne dejavnosti, 
vključno z usposabljanji, delavnicami in seminarji.  Poleg tega je 34 medijskih partnerjev pomagalo 
razširjati sporočilo kampanje po svojih najboljših močeh, poleg tega pa so tudi organizirali prireditve. 

Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdrava 
delovna mesta so bila eden od vrhuncev 
obdobja 2014–2015. Podelitev, na kateri je 
11 organizacij prejelo nagrade, 12 pa pohvale, je 
potekala aprila 2015 na konferenci, ki jo je latvijsko 
predsedstvo organiziralo v Rigi. Ti primeri dobre 
prakse kažejo, da je mogoče psihosocialna tveganja 
uspešno obvladovati ne glede na vrsto organizacije. 
Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 
oktobra 2015 je pomenil priložnost, da se Evropo 
spodbudi k razpravam o psihosocialnih tveganjih in 
stresu pri delu, informacijske točke pa so ob tej 
priložnosti organizirale številne dogodke.  Še en 
vrhunec je bil novembrski vrh o zdravih delovnih 
mestih, na katerem se je zbralo več kot 300 

sodelujočih iz vse Evrope, da bi se ozrli na minulo kampanjo in pogledali v prihodnost. Dogodek je bil 
posvečen spominu na dr. Eusebia Riala Gonzáleza (1966–2014), ki je zasnoval zadevno kampanjo.  
Za partnerje kampanje agencije EU-OSHA je vse pomembnejša primerjalna analiza – ali izmenjava 
dobre prakse. Prvi tak dogodek je bil organiziran med kampanjo v obdobju 2012–2013, in od takrat so 
ti dogodki vse uspešnejši. Agencija EU-OSHA je julija 2015 objavila poročilo o uspešnih pobudah za 
primerjalne analize5. 

                                            
 
5 „Pregled uspešnih pobud za primerjalne analize varnosti in zdravja pri delu“. 

Vrh o zdravih delovnih mestih novembra 2015 je bil 
posvečen spominu na dr. Eusebia Riala Gonzáleza. 
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https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/oira
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sl
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sl
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sl/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sl/campaign-partners/media-partners
https://osha.europa.eu/sl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/sl/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sl/get-involved/summit-2015
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/sl/get-involved/summit-2015
https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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Evropski sveženj pomoči za kampanjo zagotavlja 
informacijskim točkam praktično podporo pri dejavnostih 
v okviru kampanje. Sveženj za leto 2015 je bil izjemno 
priljubljen. Informacijske točke so med drugim 
organizirale 19 srečanj nacionalnih partnerstev, 65 
seminarjev deležnikov in 11 intervjujev. Nazadnje, v tej 
kampanji je bilo nekaj pomembnih stvari uvedenih prvič: 
glasilo kampanje izhaja vsaka dva meseca ter prinaša 
informacije in novice o dejavnostih v okviru kampanje, 
kampanja @EUmanagestress (@EUobvladastres) pa se 
uspešno promovira tudi v družbenih medijih. 
@EU_OSHA je imela ob koncu kampanje na Twitterju 
14 000 sledilcev. 

Priprave na kampanjo za obdobje 2016–2017 Zdrava delovna mesta za vse generacije se končujejo. 
Ta kampanja bo staranje evropske delovne sile reševala s spodbujanjem trajnostnega delovnega 
življenja za vse generacije.  
 

Dejavnosti ozaveščanja 
Na festivalu DOK Leipzig je bila oktobra 2015 že 
sedmo leto zapored podeljena filmska nagrada 
Zdrava delovna mesta. Zmagovalca sta bila dva. 
Prvi, dokumentarec Delo za en dan avtorice Rite 
Bakacs, se osredotoča na enodnevne zaposlitve, 
dogovorjene zgodaj zjutraj, ter hromeč učinek 
trdega dela, slabega plačila in pomanjkanja 
varnosti. Drugi, animirani film Avtomatski fitnes 
avtorjev Alejandre Tomei in Alberta Couceira, je 
cinična satira o ideji „človeških virov“ v sodobnem 
svetu dela, pri čemer je ta svet pretiranega dela v 
ostrem nasprotju s svetom prekarnega dela. 

Tudi Napo je bil pomemben za dejavnosti 
ozaveščanja agencije EU-OSHA v letu 2015. 
Posnet je bil nov film o nevarnostih v zvezi z 
električno energijo Napo v ... elektrošoku. Zagnana je bila tudi nova spletna stran o Napu, ki je zelo 
olajšala prenašanje filmov in prizorov.  Agencija EU-OSHA je s študijskim gradivom za učitelje, spletnim 
izobraževalnim gradivom z načrti učnih ur in viri, ki temeljijo na filmih o Napu in so se razvijali zadnja tri 
leta, vzpostavila zunanje ocenjevanje. To je pokazalo, da so nacionalne informacijske točke in 
uporabniki zelo zadovoljni s kakovostjo virov, vendar je še vedno potrebnih nekaj izboljšav glede 
razširjanja izobraževalnega gradiva. 

Leta 2015 je bilo organiziranih veliko različnih dogodkov. Na dan Evrope je EU-OSHA postavila stojnico 
ter se s prebivalci Bilbaa pogovarjala o varnosti in zdravju. Agencija se je udeležila tudi številnih 
dogodkov, med drugim 31. mednarodnega kongresa o zdravju pri delu v Seulu, 13. kongresa Evropske 
konfederacije sindikatov v Parizu ter mednarodnega kongresa in trgovinskega sejma A+A konec oktobra 
v Düsseldorfu. 

 

Mreženje znanja 
OSHwiki je večjezična spletna platforma agencije EU-OSHA, prek katere si lahko uporabniki izmenjujejo 
znanje o varnosti in zdravju pri delu ter se mrežijo na spletu. Njen namen je zagotavljati dostopen in 
verodostojen vir informacij, ki ga lahko skupnost OSHwiki brez težav posodablja ali prevaja. Članke 
lahko pišejo samo potrjeni avtorji. OSHwiki je začela delovati leta 2014, cilj za leto 2015 pa je bil razširiti 
zbirko znanja prek družbenih medijev, da bi z njimi promovirali OSHwiki in pritegnili nove avtorje. Tako 

Izmenjava dobrih praks 5. in 6. marca 2015 v 
Bruslju 

Podelitev filmske nagrade zdravo delovno okolje na 
festivalu DOK Leipzig 
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https://www.healthy-workplaces.eu/sl
https://osha.europa.eu/sl/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://osha.europa.eu/sl/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/sl/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/sl
https://www.napofilm.net/sl/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/oshwiki
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so bili objavljeni novi članki, stari pa so bili urejeni in prevedeni. Poleg tega se je obisk OSHwiki izjemno 
povečal. 

 

Mrežno povezovanje in poslovna komunikacija 
Upravni odbor in biro sta leta 2015 izvedla ukrepe, ki jima omogočajo boljše vnaprejšnje načrtovanje, 
vključno z reorganizacijo urnika sestankov, da je bolje usklajen z načrtovanjem dejavnosti agencije EU-
OSHA in poročanjem o njih. Med drugim sta sprejela poslovni načrt za leto 2016 in temo za kampanjo 
Zdrava delovna mesta za obdobje 2018–2019 (ki se bo posvetila nevarnim snovem) ter odločila o 
izvajanju dodatnih ukrepov za preprečevanje goljufij in nasprotja interesov. 

Na evropski ravni je agencija EU-OSHA nadaljevala sodelovanje s Parlamentom in Komisijo ter 
pripravljala prispevke o temah, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, in prispevke za socialni dialog 
panožnih odborov, hkrati pa zagotavljala tudi podporo in pomoč Svetu EU. Tesno je sodelovala tudi z 
evropskimi socialnimi partnerji, med drugim na delavnici o spolu in trajnostnem delu na marčevski 
konferenci Evropskega sindikalnega inštituta o zdravju in delu žensk, ki jo je tudi promovirala. 

Junija je začelo delovati novo 
podjetniško spletno mesto agencije EU-
OSHA. V primerjavi s prejšnjim ima 
svežo podobo, poleg tega pa zagotavlja 
lažje krmarjenje in uporabo na mobilnih 
napravah. Do konca leta 2015 je imelo 
več kot 2,5 milijona obiskovalcev. S 
podjetniškim spletnim mestom bo 
povezana tudi nova strategija 
upravljanja odnosov s strankami, ki se 
je razvijala leta 2015. Družbeni mediji 
so agenciji EU-OSHA pomagali doseči 
največ ljudi doslej, število sledilcev in 
oboževalcev pa se nenehno povečuje. 

Agencija EU-OSHA v okviru instrumenta za predpristopno pomoč že več kot deset let sodeluje s turškimi 
informacijskimi točkami za varnost in zdravje pri delu ter informacijskimi točkami drugih držav in ozemelj 
na Zahodnem Balkanu, da bi jih pripravila na vključitev v sistem EU-OSHA. Po dolgem premoru je bila 
novembra 2015 podpisana nova pogodba, ki agenciji EU-OSHA omogoča nadaljnje zagotavljanje 
finančne in praktične podpore v letu 2016.  

Dvoletni projekt agencije EU-OSHA o evropski sosedski politiki se je januarja 2016 končal. V teh dveh 
letih je agencija pomembno prispevala k razvoju sistemov varnosti in zdravja pri delu v državah južnega 
in vzhodnega partnerstva, pri čemer je pomagala vzpostaviti informacijske točke, graditi zmogljivosti, 
izmenjevati dobre prakse in prevesti ključno gradivo v več jezikov.  
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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). 
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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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