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Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 
(EU-OSHA) 

 1996 

 Bilbao (Španija) 

 ustanovljena z namenom 
spodbujanja pretoka tehničnih, 
znanstvenih in gospodarskih 
informacij med vsemi, ki se 
ukvarjajo z vprašanji varnosti in 
zdravja pri delu 

 status EU agencije 

 tripartiten UO EU-OSHA 

 



Ključna področja delovanja Evropske agencije 
za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) 

 evropske kampanje varnosti in zdravja pri delu → 

ozaveščanje delavcev, delodajalcev in širše javnosti  

 raziskave → identificiranje novih tveganj 

 publikacije → širjenje znanja  

 konference, seminarji → spodbujanje razprave 

 tekmovanja → informacije o primerih dobre prakse  

 OiRA → razvoj in širjenje praktičnih orodij 
 

 



Spletna stran Evropske agencije za varnost in 
zdravje pri delu (EU-OSHA) 

 

http://osha.europa.eu/sl/front-page/view 
 

 



Mreža nacionalnih informacijskih točk EU-OSHA 

 države članice EU, države 
kandidatke, države 
pristopnice, države 
članice EEA/EFTA 

 predstavljajo EU-OSHA v 
svoji državi 

 koordinirajo izvajanje 
nalog in projektov na 
nacionalni ravni  



Slovenska informacijska točka EU-OSHA 

 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  

Sektor za varnost in zdravje pri delu   

 januar 2002  

 širok sklop nalog: kampanje, projekti, slovenski spletni 

portal varnosti in zdravja pri delu, promocijsko gradivo, 

konference, seminarji itd.  

 koordiniranje Nacionalne mreže EU-OSHA 

 



Slovenski spletni portal varnosti in zdravja pri delu 

 

 

http://osha.europa.eu/fop/slovenia/sl 



 

Po podatkih Eurostata je  

pogostost nezgod pri delu  

med delavci, starimi od 18 do 24 let,  

za več kot 40 % višja,  

kot v drugih starostnih skupinah.  

 

 



 

Razlike med dejavnostmi in poklici so precejšnje. 

 

Najbolj nevarno je prvo leto zaposlitve.  

 

 



slaba usposobljenost za varno opravljanje delovnih nalog  

neizkušenost – ne zavedajo se tveganj, ki so jim izpostavljeni 

nepoznavanje dolžnosti delodajalca 

nepoznavanje pravic in dolžnosti delavca 

nizka zavest o pomembnosti varnosti in zdravju pri delu  

vrste del in delovni pogoji, v katerih delajo mladi 

nezrelost mladih delavcev  

 

Razlogi za pogoste nezgode pri delu med mladimi  



 

 

Kako zagotoviti mladim  

varen začetek poklicne poti? 



 

 

delavec 
začetnik 

starši 

vzgojitelji, 
učitelji  

delodajalec  

strokovni 
delavec 

nadzornik, 
mentor 

delavski zaupnik 
za varnost in 

zdravje pri delu  

zdravnik - 
specialist 

medicine dela 

sodelavci  
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 2006 

 priročnik 

 tekmovanje za dobro 
prakso 

 konferenca 

 kviz Male sive celice 

 Študentska arena 

Evropska kampanja 
“Varen začetek” 



 

Priročnik Varen začetek  
 

 

Pazi, da so tla tvojega 
delovnega mesta vedno čista 
in da na njih ni vode ali 
oljnih madežev, na katerih bi 
ti lahko zdrsnilo. 

 



 

Priročnik Varen začetek  
 

Ne počni drugim tega, kar 
ne želiš, da bi drugi delali 
tebi. Nesoglasja s 
sodelavci in strankami 
rešuj na miren in vljuden 
način. 



 

Priročnik Varen začetek  
 

PRVA POMOČ 

Če po nesreči zaužiješ kemično snov 

na delovnem mestu, to takoj povej 

predpostavljenemu. Če imaš kakršne 

koli težave, pojdi k zdravniku. S seboj 

vzemi embalažo snovi, ki si jo zaužil, 

ali varnostni list. Ne pij mleka! Če je 

bila snov jedka, ne smeš izzvati 

bruhanja. 

 



 

Likovni in fotografski natečaji 
 

 EU-OSHA 

 Varen začetek – mladi 

filmski ustvarjalec 

2006; MDDSZ 

 Likovni natečaj (2009; 

MDDSZ v sodelovanju 

s Krko d.d.  
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Napo animirani filmi 

prikazujejo Napa in njegove sodelavce, ki se soočajo s 

temeljnimi vprašanji varnosti in zdravja pri delu, na primer, z 

varnim ravnanjem z nevarnimi snovmi, pravilnim ročnim 

premeščanjem težkih bremen, prepoznavanjem nevarnosti 

zaradi izostavljenosti tobačnemu dimu itd. 



Kdo je Napo? 

 junak animiranih filmov 

 delavec v katerikoli 

gospodarski dejavnosti 

 niti dober niti slab delavec 

 niti mlad niti star  

 



Napovi sodelavci 



Napo animirani filmi 

 Varen začetek 
 Napove dogodivščine 
 Naredite si breme lažje 
 Prenehajte s tem hrupom 
 Pljuča na delovnem mestu 
 Zaščitite svojo kožo 
 Nevarnost: kemikalije 
 Podrgni in povohaj … kemična tveganja  
 Zgodba o najboljših znakih 
 Varnost na delovnem mestu in zunaj njega  

 



Napo animirani filmi 

 Kultura preventive (2012) 

 Zdrsi in padci (2012) 

 Požarna varnost in elektrika (2012) 

 Psihoscialna tveganja (2013) 

 Ergonomija (2013) 

 



Napo animirani filmi 
 

 

http://www.napofilm.net/sl/ 
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Napo spletno orodje za 
učitelje 

 

 primeri učnih ur 

 7 do 11 let 



Napo spletno orodje za učitelje 
 

 primer učne ure »Napovi najboljši varnostni znaki«, ki je 

namenjena seznanjanju učencev z varnostnimi znaki  

 primer učne ure »Pazi na svoje telo z Napom«, ki je 

namenjena poučevanju učencev o pomenu zaščite kože in 

hrbta pred vsakodnevnimi tveganji  

 primer učne ure »Napov lov na nevarnosti«, ki je namenjena 

seznanjanju otrok z varnostnimi in zdravstvenimi tveganji, ki 

so prisotna v šoli in doma 



Igra “Napo v kraljestvu nevarnih snovi” 

 

 Aleš Kolar, dipl. dramski igralec  

 otroška igra 

 seznanja otroke z oznakami (piktogrami) za nevarne snovi  

 poučuje otroke, kako pravilno ravnati z nevarnimi snovmi 

 starejše skupine otrok v vrtcih in osnovnošolski učencev (1. 

triada)  

  



Načrtovane aktivnosti 

 

 razvoj dogodivščine “Varnologija” v sodelovanju s Hišo 

eksperimentov in Zavodom RS za šolstvo 

 sistematično usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev 

 priročnik za poučevanje varnosti in zdravja pri delu  

  



Hvala za pozornost! 


