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10. nacionalno tekmovanje za priznanja  
 

»Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016« 
 
 

MERILA ZA OCENJEVANJE 
 

 

V prijavah mora biti jasno predstavljeno, kako se je dobra praksa na področju upravljanja varnosti in 

zdravja pri del, upoštevaje staranje delovne sile, izvajala na delovnem mestu. Prijavitelji lahko predložijo 

dokazila o: 

 

 tem, kako se je pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter upravljanju človeških virov (npr. s 

politikami obvladovanja staranja) upoštevala raznolikost v starostni sestavi; 

 

 oceni tveganja, ki upošteva raznolikost starostnih skupin, vključno z ustreznimi prilagoditvami 

delovnega mesta s ciljem preprečevanja ali zmanjševanja tveganj; razvijanje slednjih mora temeljiti 

na sodelovanju med delodajalcem in delavci; 

 

 celostnem pristopu k varnosti in zdravju pri delu, upoštevaje staranje delovne sile, ki združuje 

preprečevanje tveganj in spodbujanje zdravja na delovnem mestu ter vključuje primarno (odprava 

tveganj), sekundarno (npr. nadzorovanje zdravja za opredelitev težav) in terciarno (rehabilitacija in 

vrnitev na delo po daljši bolniški odsotnosti) preventivo; 

 

 razvoju ter izvajanju ukrepov in/ali praktičnih orodij za obvladovanje staranja zaposlenih; 

 

 politikah ali ukrepih za preprečevanje nezmožnosti za delo in za hitrejšo vrnitev na delo po daljši 

bolniški odsotnosti; 

 

 posebnih ukrepih, namenjenih starejšim delavcem in/ali nevarnostim in tveganjem, ki so jim 

izpostavljeni. 

 

Komisija za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 

2016«, ki deluje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo upoštevala 

naslednja merila: 

 

1. celostni pristop k varnosti in zdravju pri delu, vključno z vsemi vidiki obvladovanja staranja na 

delovnem mestu; 

 

2. vseživljenjski pristop k preventivi; 
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3. dajanje prednosti skupnim ukrepom pred ukrepi, namenjenimi le posamezniku; spodbujanje zdravja 

je treba združiti s preprečevanjem tveganja in varovanjem zdravja; 

 

4. ažurnost: ukrep mora biti nov; star mora biti največ 5 let (biti mora aktualen in ne sme biti zastarel 

zaradi boljše prakse ali tehničnih izboljšav) ali pa javnosti slabo poznan; 

 

5. relevantnost: informacije se nanašajo neposredno na dobro prakso za odpravljanje ali zmanjševanje 

tveganj pri delu; 

 

6. osredotočenost: primer izhaja iz delovnega mesta oziroma vključuje ukrepe, osredotočene na delo; 

 

7. zavezanost vodstva: vodstvo na najvišji ravni je popolnoma zavezano varnosti in zdravju pri delu ter 

to izkazuje v praksi; 

 

8. sodelovanje delavcev: primer ponazarja učinkovito sodelovanje, tudi vključenost delavcev in 

njihovih predstavnikov; 

 

9. izvedljivost: ukrepi se uspešno izvajajo v praksi; 

 

10. rezultati izboljšave: primer ponazarja resnično izboljšavo; 

 

11. posvetovanje: primer dobre prakse je bil razvit na podlagi posvetovanja med vodstvom in sindikati 

ter delavci; 

 

12. trajnost ukrepov tekom daljšega časovnega obdobja; 

 

13. prenosljivost ukrepov na druga delovna mesta, vključno s prenosljivostjo na delovna mesta v drugih 

državah članicah EU ter v malih in srednje velikih podjetjih; 

 

14. podrobnost podatkov: dane informacije so dovolj podrobne; 

 

15. jasnost: primer je opisan jasno in preprosto. 

 

Poleg tega mora biti ukrep skladen s slovenskimi predpisi, in po možnosti presegati te minimalne 

standarde. 

 

Komisija za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri 

delu 2016« bo izločila iz nadaljnje obravnave primere, ki so bili razviti zgolj v komercialne namene. 

Slednje se še zlasti nanaša na proizvode, orodja ali storitve, ki se tržijo ali jih je mogoče tržiti. 

 

Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah:  

 

 v prvi bodo tekmovale organizacije, ki imajo manj kot 100 zaposlenih,  

 v drugi pa organizacije s 100 in več zaposlenimi.  

 

Rok za oddajo prijave se izteče v sredo, 31 avgusta 2016 ob 16.00. 



Izbirni postopek za priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje 

 
3 

 

Dodatne informacije o tem in preteklih nacionalnih tekmovanjih "Dobra praksa na področju varnosti in 

zdravja pri delu" so objavljene na slovenskem spletnem portalu varnosti in zdravja pri delu:  

 

 http://www.osha.mddsz.gov.si/aktivnosti/dobre-prakse 

 http://www.osha.mddsz.gov.si/kampanje/evropska-kampanja-zdravo-delovno-okolje-2016-

2017/dobra-praksa 

 

Informacije o evropskih natečajih za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu pa so 

objavljene na spletni strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA): 

 

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


