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NASTAJAJOČA TVEGANJA – 1. del 

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 nova tveganja in izzivi za 
varnost in zdravje delavcev. Te je treba predvideti in obravnavati, da se zagotovijo varna in zdrava delovna mesta v prihodnosti. 

Eden od bistvenih ciljev agencije EU-OSHA je opredelitev in zagotavljanje verodostojnih, visokokakovostnih podatkov o teh novih 
in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu, ki zadovoljujejo potrebe oblikovalcev politike in raziskovalcev ter 
jim omogočajo, da sprejmejo ukrepe pravočasno in učinkovito. 

Zato Evropska opazovalnica tveganj agencije EU-OSHA zbira in proučuje podatke o gibanjih in dejavnikih, ki so razlog zanje, ki 
vplivajo na delovna mesta ter varnost in zdravje delavcev, pri tem pa se opira na raziskave in posvetovanja s strokovnjaki. 
Pripravlja dokumente za razpravo, poročila, povzetke in grafične predstavitve, namenjene oblikovalcem politike, socialnim 
partnerjem, raziskovalcem in posrednikom na delovnih mestih na ravni EU in nacionalni ravni, da jim zagotavlja informacije in 
orodja, potrebna za učinkovito obravnavanje opredeljenih novih in nastajajočih izzivov. 

Končni cilj je ozaveščati o tem, kako bodo raznovrstne spremembe – tehnološke, družbene, politične in gospodarske – verjetno 
vplivale na varnost in zdravje evropskih delavcev, ter spodbujati pravočasno preprečevanje prihodnjih izzivov na področju varnosti 
in zdravja pri delu, da se zagotovijo varna in zdrava delovna mesta prihodnosti. 

Varno in zdravo! Vir: EU-OSHA 

https://osha.europa.eu/sl/about-eu-osha/what-we-do/european-risk-observatory

