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Sporočilo za medije 
28. april - Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu  
Mednarodna organizacija dela (ILO) je leta 2003 28. april razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja 
pri delu. 

 
a) SVETOVNI DAN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 2021: 

              »Težave v duševnem zdravju niso izbira. Izbira je, kako z njimi ravnamo!« 
 
Na ta dan želimo usmeriti pozornost javnosti na vprašanja varnosti in zdravja pri delu ter spodbuditi 
ustvarjanje varnostne in zdravstvene kulture, ki bo zmanjševala število z delom povezanih bolezni in 
nezgod. Delo je pomemben varovalni dejavnik dobrega fizičnega in duševnega zdravja, saj se 
povezuje s pozitivnim občutkom vključenosti in koristnosti, kreativnosti, potrditve in podpore 
sodelavcev. 
V letu 2021 je svetovni dan varnosti in zdravja pri delu posvečen skrbi za duševno zdravje na 
delovnem mestu. Za posledicami stresa pri delu trpi več kot četrtina zaposlenih v Evropski uniji (in v 
Sloveniji). Težave z duševnim zdravjem povečujejo izostajanje z dela. Poleg izostajanja z dela se 
posledice duševnih stisk odražajo tudi v zmanjšani delovni storilnost, slabši motivaciji, težavah pri 
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja in odhajanju delavcev z delovnih mest. Poleg ponekod 
prezahtevnih nalog, prevelike količine dela, slabih medosebnih odnosov, slabe plače, itd. se včasih v 
delovnih okoljih pojavljajo tudi izjemne ter dramatične okoliščine, kot je pandemija COVID-19, saj ta 
povzroča doživljanje prekomernega stresa in z njim povezanih težav v duševnem zdravju (depresija, 
tesnoba, posttravmatska stresna motnja, …). Tovrstne psihosocialne okoliščine povzročajo hud strah 
zaradi možne izgube službe, kar vodi v posebej težko duševno stisko.  
Nedavna študija ILO (mednarodne organizacije dela) kaže, da je več kot 40 milijonov ljudi znotraj EU 
prizadetih zaradi stresa na delovnem mestu in da je ocenjen strošek zaradi depresije oz. stresa na 
delovnem mestu 617 milijard € letno. Po podatkih Zbornice varnosti in zdravja pri delu za Slovenijo 
velja, da za posledicami stresa na delovnem mestu trpita vsaj 2/3 delavcev. Če se psihosocialna 
tveganja in stres obravnavajo kot organizacijsko vprašanje in ne kot pomanjkljivost posameznika, so 
lahko enako obvladljivi kot katero koli drugo tveganje za zdravje in varnost pri delu. 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 24. členu opredeljuje, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za 
preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih 
oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih.  
 
Vodilni vzroki začasne odsotnosti z dela – odstotek koledarskih dni nezmožnosti za delo na 
zaposlenega (% BS) za polni delovni čas po spolu, Slovenija, 2019 

Viri: NIJZ 3 – Evidenca začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih vzrokov (BS) 

Kot vzroki odsotnosti z dela v Sloveniji so DUŠEVNE MOTNJE na visokem tretjem mestu! 
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b) 8. nasvet Evropskega kodeksa proti raku: 

             NA DELOVNEM MESTU SE ZAŠČITITE PRED NEVARNIMI SNOVMI, KI POVZROČAJO 
             RAKA! 
 
Ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu naj omenimo pomemben 8. nasvet izmed dvanajstih 
iz Evropskega kodeksa proti raku.  
V EU vsako leto umre okrog 80.000 ljudi zaradi raka, ki je posledica dela z rakotvornimi snovmi. Do 
obolenja pride predvsem pri delavcih, ki so na delu več let izpostavljeni rakotvornim snovem. 
 
Trije najpogostejši načini izpostavljenosti so: 

 vdihavanje – najpogostejši vzrok 

 zaužitje – uživanje hrane v prostorih, kjer poteka delo z rakotvornimi snovmi 

 stik s kožo – če se z zaščitnimi rokavicami dotikamo oblačil, obraza, kože. 
 
Nekaj pomembnih nasvetov v imenu preprečevanja razvoja rakavih bolezni: 

 število izpostavljenih delcev naj bo omejeno, 

 z rakotvornimi snovmi naj delajo samo tisti, ki imajo ustrezno znanje in so za to usposobljeni, 

 pri delu z rakotvornimi snovmi je potrebna maksimalna pazljivost in zdrav razum, 

 dosledno je treba upoštevati vse tehnične in organizacijske ukrepe ter ustrezna navodila, 

 obvezna je uporaba primernih orodij in osebne varovalne opreme, 

 hrana in pijača sta na območjih izpostavljenih rakotvornim snovem prepovedani, 

 delovna oblačila naj se hranijo ločeno od vsakdanjih oblačil, 

 z zaščitnimi rokavicami se ne dotikajmo obraza ali drugih delov telesa, 

 varovalno opremo za večkratno uporabo dosledno očistimo po vsaki uporabi.  
 
Vse načine izpostavljenosti je možno preprečiti s prizadevanjem in s smiselno uporabo najboljših 
tehnologij (BAT – best available technology) in v slogu strategije STOP! To je: 
 
S = (Substitution) ZAMENJAVA – Kjer je le mogoče, je treba zamenjati rakotvorne snovi s snovmi, ki 
niso rakotvorne in poskrbeti, da so uporabljane snovi splošno manj nevarne. 
T = (Technical measures) TEHNIČNI UKREPI – S številnimi tehnikami (vakuumski sistemi, lokalno 
prezračevanje, …) – BAT, se izpostavljenost rakotvornim snovem lahko znatno zmanjša.        
O = (Organisational measures) ORGANIZACIJSKI UKREPI – Dosledno upoštevanje vseh navodil in 
higienskih mer prispeva k zmanjšani izpostavljenosti rakotvornim snovem. 
P = (Personal protection) OSEBNA VAROVALNA OPREMA – Včasih pa zamenjava ni mogoča ali pa so 
tehnični ter organizacijski ukrepi nezadostni – v teh primerih osebna varovalna oprema preprečuje 
telesni stik z rakotvornimi snovmi (obleka, rokavice, varovalna očala, respiratorji, …). 
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