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Spoštovana gospa ministrica, spoštovani tekmovalci, spoštovane udeleženke in 

udeleženci slovesnosti ob podelitvi priznanj za najboljšo dobro prakso na 

področju varnosti in zdravja pri delu za leti 2014-2015! 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj z 

Nacionalno mrežo za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri 

delu že desetič zapored v okviru evropske kampanje varnosti in zdravja pri delu 

organiziralo tekmovanje, na katerem lahko organizacije predstavijo svoje ukrepe 

in rešitve, ki pomembno prispevajo k dvigu standarda varnosti in zdravja pri 

delu.  

 

Večletna Evropska kampanja "Zdravo delovno okolje: Varnost in zdravje pri 

delu - skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel.", s katero se spodbuja 

uvajanje izboljšav na področju varnosti in zdravje pri delu, je največja kampanja 

na tem področju v Evropi, saj v njej sodelujejo države članice EU, države 

pristopnice in države kandidatke za članstvo v EU, pa tudi države članice 

Evropskega gospodarskega prostora.  

 

Aktualna kampanja "Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta", ki kot del 

glavne kampanje "Zdravo delovno okolje", poteka v tem dvoletnem obdobju, je 

namenjena ozaveščanju delodajalcev in delavcev glede psihosocialnih tveganj v 

zvezi z delom. Med psihosocialna tveganja uvrščamo nasilje, trpinčenje, 

ustrahovanje in nadlegovanje na delovnem mestu ter stres v zvezi z delom. Prav 

stresu v zvezi z delom je bil v tej kampanji dan še poseben poudarek. Evropske 

raziskave na tem področju namreč kažejo, da so Slovenski delavci stresu v zvezi 

z delom pogosteje izpostavljeni, kot delavci v drugih državah EU.  

 

Podeljena priznanja veliko pomenijo organizacijam, ki jih prejmejo. Kadarkoli 

obiščemo organizacijo, ki je dobila priznanje za dobro prakso na področju 

varnosti in zdravja pri delu, je to vedno obešeno na vidnem mestu. Pa ne samo 

to. Primeri nagrajenih, pa tudi ne nagrajenih dobrih praks so predstavljeni ob 

različnih priložnostih; na posvetih, konferencah ter na spletnih straneh. S tem pa 

so doseženi tudi glavni cilji kampanje in tekmovanja za dobro prakso, kot so:  

 promocija kampanje in evropskega tedna ter bližajočega se svetovnega 

dneva varnosti in zdravja pri delu; 



 predstavitev dejanskih koristi upoštevanja dobre prakse na področju 

varnosti in zdravja pri delu; 

 razširjanje najboljših praks; 

 razširjanje letošnjega osrednjega sporočila, da je obvladovanje stresa in 

psihosocialnih tveganj pri delu nujno za izboljšanje varnosti in zdravja 

na delovnem mestu zaradi etičnih, praktičnih, pravnih in gospodarskih 

razlogov; 

 postavljanje temeljev za bolj trajnostno kulturo preprečevanja tveganj 

v Evropi. 

 

 

 

Komisija je letos ocenila, da sta izjemen in inovativen dosežek pri obvladovanju 

stresa dosegli organizaciji ZAVAROVALNICA TRIGLAV in SPLOŠNA 

BOLNIŠNICA IZOLA.  

 

ZAVAROVALNICI TRIGLAV je uspelo izjemno razviti ukrepe in aktivnosti, 

ki se nanašajo na obvladovanje psihosocialnih tveganj in s tem na varovanje in 

krepitev zdravja, na varno in zdravo delovno okolje in medsebojne odnose ter na 

vse dejavnosti, ki vodijo k zdravju, zadovoljstvu in zavzetosti vseh zaposlenih.  

Zato smo prepričani, da je priznanje za najboljšo dobro prakso na področju 

varnosti in zdravja pri delu prišlo v prave roke. 

 

Seveda pri tem ne moremo mimo dosežkov SPLOŠNE BOLNIŠNICE IZOLA, 

ki se je na tekmovanje prijavila že drugič in pokazala, kako se lahko s pravilnim 

pristopom k prepoznavanju in obvladovanju psihosocialnih tveganj s 

sodelovanjem vseh zaposlenih izboljša duševno in fizično zdravje, zmanjša 

absentizem, uspešno rešuje konflikte ter poveča zavzetost in občutek pripadnosti 

organizaciji.  

 

Zahvala gre seveda tudi podjetju LIDL za letošnje sodelovanje na tekmovanju 

za najboljšo dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu. Naj mu bo 

letošnje tekmovanje v spodbudo za kakovostno delo na tem področju še naprej, 

predvsem pa za inovativnost pri razvoju dobrih praks na področju varnosti in 

zdravja pri delu, ki presegajo zakonske okvire. Veseli bomo prijav vseh letos 

sodelujočih tudi na tekmovanju v okviru nove kampanje, katere tematika bodo 

zdrava delovna mesta za vse generacije. 

 

Naj se na koncu še enkrat zahvalim vsem udeležencem tekmovanja  za njihovo  

skrb pri zagotavljanju varnega in zdravju neškodljivega dela ter seveda njihovo 

pripravljenost širiti svoje dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu.  

 



Hvala tudi komisiji za ocenjevanje primerov dobrih praks ter vsem vam, ki ste 

se udeležili današnje slavnostne podelitve priznanj za najboljšo dobro prakso na 

področju varnosti in zdravja pri delu. 

 

 

 

 

 


