
 

 

POVZETEK 5. IZOBRAŽEVANJA 

NOVA IN NASTAJAJOČA TVEGANJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI 

DELU 

1. V splošnem lahko rečemo, da je tveganje nekaj kar predstavlja neželene posledice za 

prihodnje dogodke. Opredeljuje ga nekaj, kar naj bi se zgodilo, in negativne posledice, ki 

bodo sledile, če bo do tveganega dogodka prišlo. 

2. Delo in delovna mesta se zaradi uvedbe novih tehnologij, snovi in delovnih procesov, 

sprememb v strukturi delovne sile in delovnega trga ter novih oblik zaposlitve in organizacije 

dela stalno spreminjajo. Zato se lahko pojavljajo t.i. nova in nastajajoča tveganja, ki jih 

bo potrebno začeti predvideti in obravnavati tudi v organizacijah, da se zagotovijo varna in 

zdrava delovna mesta v prihodnosti. 

3. Nova in nastajajoča tveganja lahko razdelimo v štiri področja: 

• Psihosocialni dejavniki tveganja 

• IKT/Digitalizacija 

• Biološka tveganja 

• Zelena delovna mesta 

4. Dandanes se poleg fizičnih, bioloških in kemičnih tveganj na delovnem mestu soočamo tudi 

s psihosocialnimi tveganji. Psihosocialna tveganja obsegajo interakcijo med psihološkimi 

in socialnimi dejavniki tveganja na delovnem mestu. Pri tem gre za tiste vidike zasnove dela, 

organizacije dela, njihovo upravljanje kot tudi socialne in ekološke povezave, ki nosijo 

potencial za nastanek psihičnih, socialnih in telesnih poškodb. 

5. Kadar so na delovnem mestu prisotne različne fizične, biološke in kemične nevarnosti, 

govorimo o klasičnih dejavnikih tveganja, ki predstavljajo direktna tveganja za zdravje 

zaposlenih. Psihosocialna tveganja na zdravje zaposlenih delujejo indirektno, saj 

sprožajo stres in posredno vplivajo na zdravje.  

6. Tehnološke inovacije po eni plati predstavljajo gonilo razvoja in konkurenčnosti, po 

drugi pa spremembe, ki jih prinašajo, odpirajo nove izzive, tako za varnost in zdravje pri 

delu, kot za širši kontekst dela, zaposljivosti in delovne sile. 

7. Digitalizacijo bi lahko opredelili kot proces, za katerega je značilna uporaba digitalnih 

tehnologij, ki naj bi vodila v spremenjene poslovne modele, zagotavljala nov dohodek 

in priložnosti za ustvarjanje nove vrednosti. Digitalizacijo se močno povezuje s 

povečanjem produktivnosti, učinkovitosti in fleksibilnosti.  

8. V modernem, tehnološkem svetu se srečujemo tako z novimi oblikami dela (crowdsourcing, 

crowdworking), z novo organizacijo dela (delo od doma), kot tudi z avtomatizacijo in robotiko, 

vse pa ima velik vpliv na telesno in duševno počutje zaposlenih, kot tudi na varnost in zdravje 

pri delu. Ko je govora o novih tehnologijah, robotiki in avtomatizaciji, delovno mesto postane 

»vseživljenjska univerza«. 

9. Na delovnih mestih najdemo tudi biološke dejavnike tveganja. Opredeljeni so kot 

mikroorganizmi, vključno s tistimi, ki so bili gensko spremenjeni, celične kulture in človeške 

endoparazite, ki so sposobni povzročiti kakršnokoli okužbo, alergijo ali zastrupitev. 
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10. Med biološke dejavnike tveganja spada tudi koronavirus SARS-CoV-2, zaradi katerega 

je v začetku leta 2020 po vsem svetu bila razglašena pandemija bolezni COVID-19, ki jo 

omenjeni virus povzroča. 

11. Izpostavljenost COVID-19 in podobnim biološkim dejavnikom tveganja, lahko pri delavcih in 

v širši družbi povzroči škodljive učinke na zdravje, gospodarstvo in družbo nasploh, zato je 

ukrepanje v delovnih okoljih prioritetnega značaja.  

12. Obveznost ocenjevanja bioloških tveganj in posledic, ki zaradi tega nastanejo, delodajalcem 

nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) oz. pravilnik o varovanju delavcev pred 

tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu. 

13. „Zelena delovna mesta“ je splošen pojem, ki zajema najrazličnejša delovna mesta v 

različnih sektorjih, z različnimi delovnimi razmerami in postopki, ki vključujejo 

raznovrstno delovno silo. Kako bodo zelena delovna mesta izgledala v prihodnosti je 

odvisno tudi od družbeno-gospodarskih razmer in sprejetih strategij in politik, pri čemer se 

odpirajo številna vprašanja glede varnosti in zdravja pri delu. 

14. Zaradi rasti „zelenega gospodarstva“ se pričakuje, da bo v EU zaradi 20-odstotnega 

povečanja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, v primerjavi z ravnmi iz leta 

1990, nastalo več kot milijon novih delovnih mest. Navadno besedo „zelen“ povezujemo 

z varnostjo, pa vendar – kar je dobro za okolje, ni nujno dobro za varnost in zdravje 

delavcev, zaposlenih na zelenih delovnih mestih. 

15. Na področju zelenih delovnih mest nas čakajo številni izzivi (kakšen bo prenos znanja novih 

znanj, kakšni bodo novi materiali in ali bomo znali z njimi ravnati, ipd.), po drugi strani pa 

imamo tako v Sloveniji kot EU že sedaj veliko dobrih praks na področju ekološkega 

kmetijstva, gozdno-lesne verige, ravnanja z odpadki, trajnostne energetike, zelenega 

turizma in socialnega podjetništva. 

 

 

 


