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Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel.
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VARNO RAVNAJMO 
Z NEVARNIMI  

KEMIČNIMI SNOVMI
za zdrava delovna mesta

http://www.healthy-workplaces.eu


Varno ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi 
pri delu

Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel.

V nekaterih gospodarskih 
dejavnostih lahko delavci 
pridejo v stik z več sto 
kemičnimi izdelki.

Posledice izpostavljenosti nevarnim 
kemičnim snovem lahko negativno vplivajo 
na kakovost življenja ali so celo smrtno 
nevarne, zato je preprečevanje takih tveganj 
ključno na vseh delovnih mestih, saj so 
nevarne kemične snovi prisotne v prav vseh 
gospodarskih dejavnostih. Spodbujanje 
kulture preprečevanja tveganj na delovnem 
mestu je koristno za delavce, vodstvo in 
okolje.

Ta kampanja je namenjena ozaveščanju 
o nevarnih kemičnih snoveh v delovnem 
okolju in zagotavljanju informacij o načinu 
preprečevanja tveganj, povezanih z njimi. 
Kampanja se osredotoča na skupine delavcev, 
ki so izpostavljene posebnim tveganjem, kot 
so na primer delavci migranti in mladi.

Kampanja Zdravo delovno okolje 2018–2019 
ima naslednje cilje:

 • ozaveščati o pomembnosti varnega 
ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi;

 • spodbujati ocenjevanje tveganja 
z zagotavljanjem informacij o praktičnih 
orodjih in ustvarjanjem priložnosti za 
izmenjavo dobrih praks;

 • ozaveščati o tveganjih, povezanih 
z izpostavljenostjo rakotvornim snovem pri 
delu;

 • nameniti posebno pozornost skupinam 
delavcev, ki so izpostavljene posebnim in 
višjim ravnem tveganja;

 • izboljšati poznavanje ustrezne zakonodaje 
EU in opozoriti na razvoj politik.

K doseganju teh ciljev bodo prispevale 
informacije in podatki ter izmenjava dobrih 
praks.

Več informacij o kampanji je na voljo na 
naslovu http://healthy-workplaces.eu/sl.

http://healthy-workplaces.eu/sl


Priznanja za dobro prakso Zdravo delovno okolje

Evropska agencija za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) poleg kampanje Zdravo 
delovno okolje skupaj z državami članicami 
organizira tudi natečaj za priznanja za 
dobro prakso. Priznanja predstavljajo 
koristi, ki jih prinašata varnost in zdravje 
na delovnem mestu ter so platforma za 
izmenjavo in spodbujanje dobrih praks po 
vsej Evropi.

Specifični cilj priznanj za dobro prakso 
Zdravo delovno okolje 2018–2019 je opozoriti 
na vodilne primere organizacij, ki aktivno 
obvladujejo tveganja zaradi nevarnih 
kemičnih snovi na delovnem mestu. 
Agencija EU-OSHA išče primere, ki izkazujejo 
celovit pristop k upravljanju varnosti in 
zdravja pri delu ter resnične izboljšave 
pri uporabi in ravnanju z nevarnimi 
kemičnimi snovmi, ki zagotavljajo varne in 

zdrave delovne razmere. Žirija bo pozorna 
na ukrepe, ki so tako trajnostni kot tudi 
prenosljivi.

Agencija EU-OSHA sprejema prijave vseh 
zainteresiranih organizacij in posameznikov 
v Evropi ter posrednikov, kot so socialni 
partnerji, strokovnjaki, strokovni delavci in 
svetovalci s področja varnosti in zdravja pri 
delu.

Zmagovalci bodo priznanja prejeli na 
slovesnosti novembra 2019, v okviru katere se 
bodo proslavili tudi dosežki vseh sodelujočih 
organizacij. Podrobnosti o vseh nagrajenih 
in pohvaljenih primerih bodo objavljene 
v publikaciji, ki bo razširjena po vsej Evropi in 
bo objavljena tudi na spletni strani agencije 
EU-OSHA.

Ozaveščanje 
o pomembnosti 
preprečevanja tveganj, 
ki jih povzročajo nevarne 
kemične snovi, pripomore 
k uvedbi dobrih rešitev.



Katere vrste dobrih praks je mogoče prijaviti?

Prijaviti je mogoče vse konkretne primere 
inovativnega in učinkovitega upravljanja 
varnosti in zdravja pri delu s področja 
uporabe in ravnanja z nevarnimi kemičnimi 
snovmi. V prijavah mora biti jasno opisano, 
kako so se dobre prakse upravljanja 
izvajale na delovnem mestu in kateri so bili 
dosežki, vključno z vidiki, kot so:

 • kako je bila ocena tveganja celovito in 
učinkovito organizirana, tako da je zajela 
vsa ustrezna tveganja za vse skupine 
delavcev;

 • kako je bil kot vodilno načelo upoštevan 
vrstni red preventivnih ukrepov (načelo 
STOP: substitucija ali nadomestitev, 
tehnološki ukrepi, organizacijski ukrepi, 
predpisana osebna varovalna oprema) 
in kako je bila z ukrepi preprečena ali 
pomembno zmanjšana izpostavljenost 
delavcev nevarnim kemičnim snovem, 
vključno s stroški in koristmi, če je mogoče;

 • kako se je izboljšala ozaveščenost in 
spodbujala kultura preprečevanja tveganj.
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Učinkovito upravljanje 
varnosti in zdravja pri delu 
koristi vsem vpletenim.



Kaj morajo prijave izkazovati?

Tristranska žirija bo iskala dokaze o:
 • celovitem pristopu k varnosti in zdravju pri 

delu;
 • izboljšanju varnosti in zdravja v zvezi 

z nevarnimi kemičnimi snovmi;
 • dajanju prednosti skupnim ukrepom pred 

ukrepi, osredotočenimi na posameznika;
 • učinkovitem sodelovanju ter vključenosti 

delavcev in njihovih predstavnikov;
 • trajnosti ukrepov skozi daljše časovno 

obdobje;
 • prenosljivosti na druga delovna mesta 

(v drugih državah članicah, v različnih 
gospodarskih dejavnostih in v podjetjih 
različnih velikosti);

 • aktualnosti (ukrep mora biti nov ali slabo 
znan).

Poleg tega mora ukrep izpolnjevati ali 
po možnosti presegati ustrezne veljavne 
zakonske zahteve države članice, v kateri se 
izvaja. Izdelki, orodja in storitve, razviti za 
komercialne namene, v natečaju ne bodo 
upoštevani.

Na spletni strani agencije EU-OSHA – https://
osha.europa.eu/sl/healthy-workplaces-
campaigns/awards/good-practice-awards – 
si lahko ogledate primere dobrih praks, ki so 
bili nagrajeni v prejšnjih letih.
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Delavce moramo zaščititi 
pred nezgodami pri delu 
in poklicnimi boleznimi, 
ki jih povzročajo 
nevarne kemične snovi. 
Z vzpostavitvijo kulture 
preprečevanja tveganj 
lahko zagotovimo 
uspešnost sprejetih 
ukrepov.

https://osha.europa.eu/sl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/sl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/sl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Kdo lahko sodeluje? Kako sodelovati?

Na natečaj se lahko prijavijo vse organizacije 
v državah članicah EU, državah kandidatkah, 
potencialnih državah kandidatkah in državah 
članicah Evropskega združenja za prosto 
trgovino (EFTA), vključno:

 • s posameznimi podjetji ali organizacijami 
vseh velikosti;

 • s ponudniki usposabljanj in člani 
izobraževalne skupnosti;

 • z združenji delodajalcev, poslovnimi 
združenji, sindikati in nevladnimi 
organizacijami;

 • z regionalnimi ali lokalnimi preventivnimi 
službami za varnost in zdravje pri delu, 
zavarovalnicami in drugimi posredniškimi 
organizacijami;

 • z uradnimi partnerji kampanje.

Vse prijave najprej na nacionalni ravni oceni 
mreža informacijskih točk agencije EU-OSHA. 
Nacionalni zmagovalci nato sodelujejo 
v vseevropskem natečaju, na katerem so 
izbrani skupni zmagovalci.

Podrobnosti o prijavi na natečaj na nacionalni 
ravni so na voljo pri informacijski točki 
agencije v vaši državi. Obiščite www.
healthy-workplaces.eu/sl/national-focal-
points, kjer boste izvedeli, kako se lahko 
povežete z informacijsko točko v svoji državi.

Zadnji rok za oddajo prijav v Sloveniji je 
10. september 2018.

Kampanji lahko 
sledite na Twitterju: 
#EUhealthyworkplaces
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Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) objavlja 
14. natečaj za priznanja za dobro prakso na področju 
varnosti in zdravja pri delu. Cilj natečaja, ki je del kampanje 
Zdravo delovno okolje 2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi 
kemičnimi snovmi za varna delovna mesta, je podelitev priznanj za 
izjemne in inovativne prispevke k varnosti in zdravju pri delu z vidika 
varnega ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi v delovnem okolju.
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Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 

(EU-OSHA) si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in 

produktivnejša delovna mesta v Evropi. Agencija, ki jo je 

Evropska unija ustanovila leta 1994 in ima sedež v španskem 

mestu Bilbao, proučuje, pripravlja in širi zanesljive, 

uravnotežene in nepristranske informacije o varnosti in 

zdravju pri delu ter se v prizadevanju za izboljšanje delovnih 

razmer povezuje z organizacijami iz vse Evrope.

Agencija pripravlja tudi dvoletne kampanje Zdravo 

delovno okolje, ki jih podpirajo institucije EU in evropski 

socialni partnerji, na nacionalni ravni pa jih vodi mreža 

informacijskih točk agencije. Kampanja Zdravo delovno 

okolje 2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi 

snovmi za zdrava delovna mesta, je namenjena 

ozaveščanju o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne 

kemične snovi na delovnem mestu ter spodbujanju kulture 

preprečevanja tveganj.

http://www.healthy-workplaces.eu

