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Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu – 28. april 2011 

 

V letu 2011 se Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu osredotoča na izvajanju sistema 

upravljanja varnosti in zdravja pri delu kot orodjem za stalno izboljševanje in preprečevanje 

poškodb pri delu in nevarnih dogodkov. MOD je za to temo pripravila poročilo, plakat in 

drugo promocijsko gradivo in vas vabi, da se ji pridružite v promociji tega pomembnega dne. 

 

Sistemi upravljanja varnosti in zdravja pri delu: orodje za stalno izboljšavo 

Bistvo varnosti in zdravja pri delu je upravljanje tveganj. Sistemi upravljanja varnosti in 

zdravja pri delu so preventivna metoda za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu, ki je 

po načelu stalne izboljšave sestavljena iz štirih korakov. Ti koraki so krogotok: NAČRTUJ, 

IZVEDI, PREVERI, STORI. Namen je vzpostaviti vseobsegajoč in strukturiran mehanizem za 

skupno delovanje uprave in delavcev pri izvajanju ukrepov varnosti in zdravja pri delu. 

Sistemski pristop omogoča vrednotenje in izboljšavo preventivnih in nadzornih ukrepov. 

Sistemi upravljanja varnosti in zdravja pri delu so lahko učinkovito orodje za upravljanje 

posebnih tveganj vsake proizvodnje, procesa ali organizacije. Prilagoditi jih je mogoče tako 

enostavnim potrebam malega podjetja kot potrebam nevarnih in zapletenih proizvodnih 

procesov, kakršni so v rudarstvu, proizvodnji kemikalij ali v gradbeništvu.  

Sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu ne more pravilno delovati brez učinkovitega 

socialnega dialoga ali v okviru odborov za varnost in zdravje ali pa v okviru kolektivnega 

pogajanja.  Njegova uspešnost je odvisna od sinergije zavezanosti uprav in dejavnega 

soupravljanja delavcev.  

V zadnjem desetletju so bili sistemi upravljanja varnosti in zdravja pri delu množično 

vzpostavljeni tako v industrializiranih kot v razvijajočih se državah. Izvedba se je razlikovala 

glede na zadevne zakonske obveze, nacionalno zakonodajo, nacionalne smernice dobre 

prakse in pobud za prostovoljno certificiranje. Vključitev sistema upravljanja varnosti in 

zdravja pri delu v izvedbo preventivnih in zaščitnih ukrepov na delovnih mestih se je izkazala 

za odločilno za izboljšanje tako delovnih razmer kot delovnega okolja. Vgrajeno načelo 



stalnega izboljševanja na podlagi občasnega preverjanja rezultatov je bilo odločilno za končni 

cilj preprečevanja poškodb pri delu in poklicnih bolezni.  

 

MOD in sistemi upravljanja varnosti in zdravja pri delu 

Smernice MOD za sisteme upravljanja varnosti in zdravja pri delu iz leta 2001 (ILO-OSH 2001) 

so postale široko uporabljani model za razvoj zadevnih nacionalnih standardov. MOD je prav 

zaradi svoje tristranske strukture in vloge pri določanju standardov najbolj primeren organ za 

razvoj mednarodnih smernic za sisteme upravljanja varnosti in zdravja pri delu. Smernice 

MOD hitro postajajo model, ki ga na nacionalni in podjetniški ravni uporabljajo in se nanj 

sklicujejo pri razvijanju programov sistemov upravljanja varnosti in zdravja pri delu. MOD 

zagotavlja aktivno tehnično pomoč državam, ki želijo izvesti lastne sisteme upravljanja 

varnosti in zdravja pri delu. Tovrstna usposabljanja ponuja tudi Mednarodni izobraževalni 

center v italijanskem Torinu. 

 

Glej: http://www.ilo.org/safework/events/meetings/lang--en/WCMS_153617/index.htm 

 

 

 

 

Prevod s spletne strani MOD: Lučka Böhm, ZSSS 

 


