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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vmesnem pregledu evropske strategije 2007–2012 o zdravju in varnosti pri delu
(2011/2147(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti preambule in členov 3 in 6 Pogodbe,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 3, 6, 9, 20, 151, 152, 
153, 154, 156, 159 in 168 Pogodbe,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 1, 3, 
27, 31, 32 in 331,

– ob upoštevanju Evropske socialne listine z dne 3. maja 1996, zlasti njenega dela I in 
člena 3 dela II,

– ob upoštevanju filadelfijske deklaracije z dne 10. maja 1944 o ciljih Mednarodne 
organizacije dela,

– ob upoštevanju konvencij in priporočil Mednarodne organizacije dela o zdravju in 
varnosti na delovnem mestu,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter 
zdravjem in varnostjo pri delu2;

– ob upoštevanju Direktive Sveta (89/391/EGS) z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov 
za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (okvirna direktiva) in 
njenih posameznih direktiv3,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/88/ES z dne 4. 
novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa4,

– ob upoštevanju Direktive 2007/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 
2007 o spremembi Direktive Sveta 89/391/EGS, njenih posebnih direktiv in direktiv 
Sveta 83/477/EGS, 91/383/EGS, 92/29/EGS in 94/33/ES za poenostavitev in 
racionalizacijo poročil v zvezi s praktičnim izvajanjem5,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2010/32/EU z dne 10. maja 2010 o izvajanju okvirnega 
sporazuma o preprečevanju ostrih poškodb v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju, ki 
sta ga sklenila HOSPEEM in EPSU (Besedilo velja za EGP)6,

                                               
1 UL C 303, 14.12.2007, str. 1.
2 UL L 354, 31.12.2008, str. 70.
3 UL L 183, 29.06.1989, str. 1.
4 UL L 299, 18.11.2003, str. 9.
5 UL L 165, 27.06.2007, str. 21.
6 UL L 134, 01.06.2010, str. 66.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije o izboljšanju kakovosti in produktivnosti pri delu: 
nova strategija Skupnosti 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu (KOM(2007)0062),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o prenovljeni socialni agendi: priložnosti, dostopnost 
in solidarnost v Evropi 21. stoletja (KOM(2008)0412),,

– ob upoštevanju poročila Komisije o izvajanju okvirnega sporazuma o stresu na 
delovnem mestu, ki so ga sprejeli evropski socialni partnerji (KOM(2011)0241),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. februarja 2005 o spodbujanju zdravja in 
varnosti na delovnem mestu1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 s priporočili Komisiji o zaščiti 
evropskih zdravstvenih delavcev pred krvno prenosljivimi okužbami, ki jih povzročajo 
injekcijske igle2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega dela za 
vse3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2008 o strategiji Skupnosti 2007–
2012 o zdravju in varnosti pri delu4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. marca 2009 o družbeni odgovornosti 
podizvajalskih podjetij v proizvodni verigi5,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Evropske komisije z dne 24. aprila 2011 o 
vmesnem pregledu evropske strategije 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu 
(SEC(2011)0547),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika;

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora 
za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0000/2011),

A. ker je pravica do zdravja temeljna pravica in ker ima vsak delavec pravico do pravnega 
jamstva da njegovi delovni pogoji spoštujejo njegovo zdravje, varnost in dostojanstvo,

B. ker ustrezna preventiva spodbuja dobro počutje delavcev, kakovost njihovega dela in 
njihovo produktivnost; ker stroški podjetij in sistemov socialne varnosti zaradi 
poklicnih bolezni in nesreč po ocenah znašajo 5,9 % BDP6,

C. ker zunanje izvajanje dela s podizvajalci in začasnimi delovnimi razmerji pogosto 
                                               
1 UL C 304E, 1.12.2005, str. 400.
2 UL C 303E, 13.12.2006, str. 754.
3 UL C 102E, 24.4.2008, str. 321.
4 UL C 41E, 19.02.2009, str. 14.
5 UL C 117E, 6.5.2010, str. 176.
6 Australian Government: The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and 
the Community. Australian Safety and Compensation Council, Commonwealth of Australia 2009, 41 p. March 
2009.
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pomeni manj usposobljeno delovno silo in bolj ohlapna zaposlitvena razmerja,

D. ker okvirna Direktiva 89/391/CEE postavlja odgovornost delodajalcev v okvir 
oblikovanja sistematične preventivne politike in vključuje vsa tveganja ne glede na 
status delavca,

E. ker imajo kronične zdravstvene težave, povezane z delom, kot so mišično-kostna 
obolenja in psihosocialna tveganja, vse večji vpliv,

F. ker so rakava obolenja najpogostejši vzrok smrti, povezan z delom, in jim sledijo srčno-
žilne in dihalne bolezni, delovne nesreče pa predstavljajo le majhen del smrti1,

G. ker vsako leto 168.000 evropskih državljanov umre zaradi nesreč ali bolezni, povezanih 
z delom2, 

Vmesni pregled strategije

1. opozarja, da evropski referenčni okvir za zdravje in varnost pri delu ne pomeni 
samodejnega izboljšanja delovnih pogojev in da je ključnega pomena njegovo pravilno 
izvajanje, zlasti s sodelovanjem zaposlenih in nadzorovanjem izvajanja zakonodaje; 
poziva Komisijo, naj v primeru kršitev nemudoma ukrepa;

2. opozarja, da so pravne zahteve in zahteve zaposlenih dejavniki, ki delodajalce najbolj 
spodbujajo k ukrepanju3;

3. meni, da je potrebna uskladitev politike evropskega referenčnega okvira za zdravje in 
varnost pri delu na evropski in nacionalni ravni z drugimi javnimi politikami: 
zdravstveno, zaposlitveno, industrijsko, okoljsko, prometno, izobraževalno in 
energetsko;

4. poudarja pomen doslednega izvajanja uredbe REACH in potrebo po večjem 
dopolnjevanju uredbe REACH in politik evropskega referenčnega okvira za zdravje in 
varnost pri delu na evropski ravni in ravni držav članic;

5. poziva, naj prihodnja evropska strategija postavi več merljivih ciljev skupaj z 
zavezujočimi časovnimi razporedi in rednimi ocenami; upa, da bo razmerje enega 
delovnega inšpektorja na 10.000 delavcev, ki ga predlaga Mednarodna organizacija 
dela, postalo zavezujoče;

6. meni, da bi morale države članice in podjetja več vlagati v politike za preprečevanje 
tveganja in zagotoviti sodelovanje delavcev; meni, da se bo naložba povrnila z večjo 
delovno produktivnostjo in nižjimi stroški socialne varnosti;

                                               
1 Mednarodna organizacija dela, 2005, ocena za EU–27; 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm .
2 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. 
Elsevier B.V.
3 Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu (EU-OSHA), raziskava „Evropska anketa o novih in 
nastajajočih tveganjih“ (ESENER), 2009.
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7. obžaluje, da se okvirni sporazum o stresu na delovnem mestu ne izvaja enako v vsej 
EU, in poziva Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog o stresu na delovnem mestu;

8. meni, da mora biti evropska politika o kemičnih tveganjih in preprečevanju rakavih 
obolenj, povezanih z delom, bolj ambiciozna in odzivna;

9. opozarja na razširjenost nestandardnih oblik zaposlovanja (začasno delo, sezonsko delo, 
delo s polovičnim delovnim časom, delo na daljavo), zaradi katere je potreben poseben 
pristop k zaščiti delavcev; poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajni instrument o 
skupni in solidarni odgovornosti podjetij v podizvajalskih verigah;

10. meni, da je treba okrepiti sodelovanje med EU, Mednarodno organizacijo dela in 
Svetovno zdravstveno organizacijo, da se poiščejo rešitve za vprašanje socialne 
konkurence med evropskimi delavci in delavci iz tretjih držav;

Zbiranje statističnih podatkov

11. poudarja, da mora Komisija razviti statistična sredstva za oceno preprečevanja nesreč, 
pa tudi patoloških pojavov in odstotka delavcev, ki so izpostavljeni kemičnim, 
fizikalnim in biološkim sredstvom in nevarnim razmeram z vidika organizacije dela;

12. poziva, naj Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu (EU-OSHA) pregleda 
nacionalne kazalnike izpostavljenosti raku in preuči znanje na področju izpostavljenosti 
še posebno ranljivih delavcev;

13. opozarja na težave pri zbiranju podatkov v mnogih državah članicah; poziva, naj se delo 
agencij EU–OSHA in Eurofound (Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer) okrepi in splošno razširi;

14. ugotavlja zmanjšanje števila nesreč pri delu v EU, ki sta ga verjetno povzročili manjša 
stopnja delovne aktivnosti in nadaljnja terciarizacija gospodarstva; upa, da cilji na 
evropski in nacionalni ravni in ocena njihovega izpolnjevanja bolj upoštevajo to 
makroekonomsko razsežnost;

15. se seznanja z rezultati projekta Komisije z naslovom „Scoreboard 2009“, ki prikazujejo 
uspešnost držav članic; obžaluje, da podatki niso pod demokratičnim nadzorom in se 
zbirajo popolnoma neobvezno;

16. meni, da je treba preučiti povezavo med trpljenjem na delovnem mestu in organizacijo 
dela, namesto da se osredotočamo na statistične podatke in izsleditev posamičnih 
šibkosti;

17. ima pomisleke, ali se pri neprijavljenih dejavnostih pravice s področja varnosti in 
zdravja pri delu ustrezno spoštujejo poudarja, da je varnost in zdravje pri delu pravica 
ne glede na status delavca in da mora biti ta pravica določena v zakonodaji;

Za kulturo preventive

18. obžaluje, ker so zaposleni, delodajalci, socialni partnerji in celo zdravstvene službe 
slabo obveščeni o tveganjih; opozarja na pozitivno vlogo sodelovanja in zastopanja 
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zaposlenih na tem področju1;

19. meni, da morajo biti vsi delavci, vključno z delavci javnega sektorja, zaščiteni z 
mehanizmom za preprečevanje tveganj;

20. meni, da je treba zagotoviti ločenost preventivnih storitev od delodajalcev; obžaluje, da 
je upravljanje zdravstvenih služb medicine dela v nekaterih državah članicah 
prepuščeno združenjem delodajalcev, ki so hkrati sodniki in toženci;

21. opozarja, da je delovna inšpekcija nepogrešljiva pri preverjanju izvajanja obstoječe 
zakonodaje in torej pri preventivi; spodbuja države članice, naj poostrijo kazni za 
podjetja, ki ne spoštujejo svojih obveznosti na področju temeljnih pravic (plače, varnost 
in zdravje pri delu, tudi delovni čas);

22. je prepričan, da je brez ocene tveganja nemogoče ustrezno varovati delavce; meni, da je 
treba pomagati malim in srednje velikim podjetjem pri vzpostavljanju politik za 
preprečevanje tveganj; izpostavlja pozitivno vlogo pobud, kot je interaktivno orodje za 
oceno tveganja (OiRA)2, ki so preproste, brezplačne in usmerjene;

23. je zaskrbljen zaradi vpliva pogodb s podizvajalci, na primer na področju civilnih in 
vojaških jedrskih objektov, ker delodajalci preventivne ukrepe največkrat omejijo na 
svoje zaposlene; poziva Komisijo, naj nemudoma pripravi zakonodajne predloge o 
pogodbah s podizvajalci;

24. poziva Komisijo, naj predlaga direktivo3, ki bo varovala osebe, ki zakonito opozarjajo 
na še neopažena tveganja v podjetju;

Ranljivi delavci in posebna tveganja

25. poudarja, da so migranti4, mladi, starejši, ženske v rodni dobi, invalidi in nižje 
kvalificirani delavci najbolj izpostavljeni tveganjem5;

26. obžaluje pomanjkanje pobud, ki bi skušale izboljšati položaj samozaposlenih, delavcev 
za določen čas, delavcev, ki delajo na domu, in delavcev za krajši čas, ker imajo tudi oni 
pravico, da se spoštujeta njihovo zdravje in varnost pri delu;

27. je zaskrbljen zaradi delovnih pogojev v jedrskem sektorju, kjer so zaposleni detaširani 
delavci, delavci, zaposleni preko agencij in podizvajalci, ki so slabo obveščeni o svojih 
pravicah; opozarja na tveganja, ki so jim ti delavci izpostavljeni zaradi slabega 
socialnega varstva;

28. zahteva oceno učinka možnih tveganj zaradi nanotehnologij na delovnem mestu;

                                               
1 Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu (EU-OSHA), raziskava ESENER; Eurofund, Delovni pogoji in 
socialni dialog, 2009.
2 Online interactive Risk Assessment, ki ga je razvila agencija EU-OSHA.
3 Na podlagi zveznega zakona Whistleblower Protection Act, ki so ga Združene države Amerike sprejele leta 
1989.
4 Eurofound, Zaposlovanje in delovni pogoji delavcev migrantov, 2007.
5 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
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29. meni, da predolg delovni čas in prekratka obdobja počitka bistveno prispevajo k 
povečanju števila nesreč na delovnem mestu in poklicnih bolezni; upa, da bodo klavzule 
o izvzetju odstranjene iz Direktive 2003/88/CE, in poudarja, da so te klavzule v 
nasprotju s temeljnimi načeli zdravja in varnosti pri delu;

30. je zaskrbljen zaradi povečanja neprostovoljnega dela s skrajšanim delovnim časom, 
deljenega delovnega časa in nočnega dela1; poziva k oceni vpliva dela na daljavo in 
opravljanja večih služb hkrati na ravnotežje med delom in zasebnim življenjem;

31. upa, da se bo prihodnji zakonodajni predlog2 o mišično-kostnih okvarah nanašal na vse 
delavce;

32. ponovno poziva, naj se priporočilo 2003/670 o evropskem seznamu poklicnih bolezni 
preoblikuje z direktivo;

33. je zaskrbljen zaradi nespremenljivega števila rakavih obolenj, povezanih s poklicnimi 
dejavnostmi3; obžaluje, da so številni delavci še vedno izpostavljeni nevarnostim zaradi 
azbesta4;

34. poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo izvajanje uredbe REACH in zlasti 
zamenjavo najbolj zaskrbljujočih kemikalij;

35. poziva Evropsko komisijo, naj pripravi predlog revizije Direktive 2004/37 o rakotvornih 
in mutagenih snoveh pred koncem leta 2012, da se dopolni z reprotoksičnimi snovmi in 
snovmi, ki zbujajo veliko zaskrbljenost iz uredbe REACH, in okrepi uporabo načela 
substitucije; želi, da se ustvari povezava z reproduktivnim zdravjem;

36. poudarja, da je treba mejne vrednosti izpostavljenosti za večino kancerogenih snovi 
določiti na evropski ravni glede na učinek na zdravje in ne glede na oceno tehnične 
izvedljivosti, kot so določene sedaj;

37. naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.

                                               
1 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Prožna organizacija delovnega časa 
za ženske in moške.
2 predviden v Delovnem programu Komisije za leto 2011
3 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
4 Odbor višjih inšpektorjev za delo (CHRIT), 2006.
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OBRAZLOŽITEV

I. Boljše izvajanje zakonodaje

Področje zdravja in varnosti pri delu je v pravnem redu Evropske unije urejeno z okvirno 
direktivo z leta 1989, direktivami o posebnih tveganjih in sektorjih ter nenazadnje uredbo 
REACH. Ta zakonodajni okvir, ki omogoča izvajanje evropskih pogodb in Listine o temeljnih 
pravicah na področju zdravja pri delu, zagotavlja spoštovanje temeljne pravice do zdravja.

Kljub temu je v strategiji poudarjeno da to ne zadostuje. Zakonodajo je treba razviti, da bo 
prilagojena novim tveganjem, kot so psihosocialna. Strategija Skupnosti 2007–2012 in 
nekatere države članice ne obravnavajo zadostno psihosocialnih tveganj, čeprav ta danes 
predstavljajo pomembno tveganje za zdravje pri delu. Podjetja običajno psihosocialna 
tveganja zmanjšujejo z izobraževanjem, vendar delavci trpijo predvsem zaradi slabega 
upravljanja in organizacije dela. Če želimo trajno rešiti stalno naraščajoča psihosocialna 
tveganja, moramo bolje preučiti povezavo med slabim počutjem na delovnem mestu in 
organizacijo dela.

Kjer je potrebno, je treba izboljšati tudi usklajevanje na evropski ravni. Poleg tega zakonodaja 
ne more doseči vsega. Države članice morajo pri izvajanju zakonodaje popolnoma spoštovati 
črko in duh okvirne in sektorskih direktiv. Delovne inšpekcije imajo pomembno vlogo pri 
preprečevanju in nadzoru tveganja, saj spremljajo pravilno izvajanje zakonodaje na področju 
zdravja in varnosti pri delu. Pozitivno vlogo imajo tudi pri izboljševanju obveščenosti in 
večanju strokovnega znanja v podjetju. Države članice morajo povečati število osebja in 
sredstev delovnih inšpekcij ter izpolniti cilj enega inšpektorja na 10.000 delavcev v skladu s 
priporočili Mednarodne organizacije dela. Ta cilj je bil vključen že v poročilo poslanke 
Evropskega parlamenta Glenis Wilmott o strategiji Skupnosti 2007–2012. Poleg tega ima 
Evropska komisija pomembno vlogo zaradi postopkov za ugotavljanje kršitev, ki jih lahko 
sproži proti državam članicam. Neposredno udeležene osebe, torej delavci in vse osebe, ki 
obiskujejo delovna mesta, morajo imeti možnost za sodelovanje pri postopku prepoznavanja 
in preprečevanja tveganj.

Nenazadnje je treba omeniti pozitivno vlogo t.i. prijaviteljev, ki zakonito opozarjajo na še 
neopažena tveganja v podjetju. Postopke za prijavo nepravilnosti je treba zaščititi, kot so že 
zaščiteni v različnih evropskih državah in po svetu. V Združenem kraljestvu ščiti „Public 
Interest Disclosure Act“ od leta 1998 prijavitelje pred odpovedjo in pritiski.  V Združenih 
državah Amerike je zaščita prijaviteljev odvisna zlasti od predmeta prijave in statusa 
prijavitelja in je utemeljena v „Whistleblower Protection Act“ iz leta 1989.

Poročevalka želi poudariti, da prizadevanja za izboljšanje zdravja in varnosti pri delu koristijo 
vsem. Izvajanje politik in praks za spodbujanje zdravja pri delu ima pozitivne rezultate na 
štirih področjih: gospodarske, socialne koristi in koristi ter večji  ugled podjetja.

II. Vključitev vseh delavcev v politike preprečevanja

Pomembno je, da se opredelijo kategorije tveganih delavcev in delavcev, ki še niso vključeni, 
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da se določijo primerne rešitve zanje. Potrebno je zagotoviti vključitev vseh delavcev v 
politike preprečevanja in dejansko spoštovanje njihove temeljne pravice do zdravja.

Skupine tveganih delavcev so predvsem naslednje: zaposleni v malih in srednjih podjetjih, 
zaposleni v posebno nevarnih sektorjih, kot je gradbeništvo, invalidni delavci in ženske. Med 
revnimi delavci je velik delež žensk, ker jim ponujajo neprostovoljno delo s skrajšanim 
delovnim časom, delo v dveh ali treh izmenah na dan in negotove pogodbe za delo v sektorjih 
trgovine, čiščenja, osebnih storitev in v domovih za ostarele.

Naslednji izziv je zaščita zaposlenih v malih in srednjih podjetjih, kjer je veliko prostora za 
izboljšave. Ena od možnosti napredka je poenostavitev postopka za oceno tveganj v malih in 
srednjih podjetjih. Interaktivno orodje za oceno tveganja (OiRA), ki ga distribuira Evropska 
agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), ima pri tem pomembno vlogo. Evropska 
raziskava ESENER pa kaže, da delodajalci priznavajo, da nimajo dovolj informacij in virov in 
da jih predvsem pravne obveznosti spodbujajo k vzpostavitvi preventivnih ukrepov.

Poleg tega obstajajo skupine, ki niso vključene v politike preprečevanja, ker so izrinjene iz 
področja preventive: delavci podizvajalskih podjetij, delavci na črno, delavci, ki delajo na 
domu, navidezni samozaposleni, delavci z negotovo zaposlitvijo... Dejstvo je, da je za 
evropski trg dela značilna rast zunanjega izvajanja del s podizvajalskimi verigami, 
detaširanimi delavci, pogodbenim delom prek agencij za zaposlitev. Med začasnimi 
pogodbami so nekatere gotovo posledica posameznikove odločitve, druge pa so 
posameznikom vsiljene. Vendar gre pri vseh primerih za težave z informiranostjo in 
izobraženostjo o tveganjih. Primer jedrskega sektorja je nazoren.

Zaradi možnih katastrofalnih posledic ob človeški napaki pri ravnanju z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim gorivom je nujno, da se vzpostavijo strogi standardi za izobraževanje, 
varnost pri delu in inšpekcijo, ki naj jo izvajajo neodvisni subjekti. Pri oblikovanju varnostnih 
postopkov se je treba posvetovati s samimi delavci ali njihovimi predstavniki in jih vanj 
vključiti. Vsem delavcem na mestih, kjer se shranjujejo nevarne snovi, in delavcem, ki delajo 
pri prevozu tovrstnih snovi, bi bilo treba omogočiti stalno izpopolnjevanje, ki ne bo 
vključevalo le tehničnega osebja, pač pa vse delavce ne glede na trajanje njihove zaposlitve in 
njihovo vlogo na delovnem mestu.

III. Obravnavanje kemičnih in bioloških tveganj

Kljub zapletenosti kemičnih in bioloških tveganj2007–2012 ter pomanjkanju podatkov o njih 
imajo ta tveganja nedvomno zelo negativen vpliv na delavce. Glede azbesta, kremena in 
drugih znanih rakotvornih snovi potrebujemo hitre ukrepe. Treba je določiti in oceniti izdelke, 
ki bi lahko zamenjali rakotvorne snovi, in razviti postopke za nadzor nenadomestljivih 
rakotvornih snovi. Uredba REACH ima pomembno vlogo pri preprečevanju rakavih obolenj
in drugih kroničnih bolezni, povezanih z delom. Pomembno je, da se njene določbe redno 
posodabljajo in v celoti izvajajo. Zlasti je moramo biti pozorni na ženske v rodni dobi zaradi 
vplivov na zarodek.


