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VARNOSTI IN ZDRAVJE V MIKRO IN MALIH PODJETJIH – 1. del 
  
 

Mala in srednje velika podjetja so leta 2013 zajemala 99,8 % vseh nefinančnih podjetij v EU. To ustreza 21,6 milijona podjetij v EU.  
Mala in srednje velika podjetja zajemajo tri kategorije podjetij – mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so opredeljena kot: 

 Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih in letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki 
ne presega 43 milijonov EUR. 

 Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. 

 Mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR. 
 
V malih in srednje velikih podjetjih v EU so bile v povprečju zaposlene 4,22 osebe, zato se velika večina (92,4 %) podjetij v EU uvršča 
med mikro podjetja. Ker mikro podjetja zagotavljajo 67,4 % vseh delovnih mest v Evropi, je njihov pomen za evropsko gospodarstvo 
izjemno velik. 

 
 S katerimi izzivi se srečujejo mikro in mala podjetja? 
 

Iz dokazov je razvidno, da so zaposleni v malih podjetjih izpostavljeni večjim tveganjem kot zaposleni v velikih podjetjih in da mala 
podjetja tveganje težje obvladujejo. Razne študije, vključno z evropsko raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER), ki 
jo izvaja agencija EU-OSHA, kažejo, da so izzivi glede upravljanja varnosti in zdravja pri delu še posebno veliki v malih podjetjih.  
 
Razmeroma slabo upravljanje varnosti in zdravja pri delu je mogoče pripisati posebnostim malih podjetij, kot so strukturne in 
organizacijske značilnosti dela in zaposlitve, gospodarski položaj in poslovni odnosi, poslovna raznovrstnost in prožnost, neustrezna 
zakonodajna pokritost, odnosi in zmožnosti lastnikov in delavcev v takšnih malih podjetjih ali njihov kratek življenjski cikel. Mikro in mala 
podjetja zaradi teh značilnosti težje vzpostavijo in vzdržujejo varno in zdravo delovno okolje.  

 
Varno in zdravo!                 Vir: EU-OSHA 

http://ec.europa.eu/growth/smes

