
30/01/18 

RESOLUCIJA O  
NACIONALEM PROGRAMU VARNOSTI IN 

ZDRAVJA PRI DELU  
2018 – 2027  

 
 

mag. Nikolaj Petrišič 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 



2 2 

Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja 
pri delu 

• Strategija razvoja področja varnosti in zdravja pri delu: 

• varovanje življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca,  

• preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z 
delom. 

• Temelj vsakega učinkovitega gospodarstva.  

• Namen - povezati vse deležnike v sistemu  
varnosti in zdravja pri delu 
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Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja 
pri delu 

• Visoka raven varnosti pri delu ter dobro zdravje delavcev sta nujen pogoj za 
podaljševanje delovne dobe, aktivno in zdravo staranje – pomen ustrezne 
prilagoditve delovnih mest in organizacije dela. 

• Ustvarjanje varnega in zdravega delovnega okolja za vse delavce ter 
spodbujanje kulture preventive.  
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Vizija 

• Varnost in zdravje ter dobro počutje pri delu so najvišja prioriteta v 
delovnem okolju in temelj trajne poslovne uspešnosti.  

• Učinkovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu brez nezgod pri delu, 
poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, je nacionalni interes in 
interes delavcev ter obveza delodajalcev.  

• Prizadevanje za dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju mora 
postati skupna zaveza Vlade Republike Slovenije, socialnih partnerjev, podjetij 
in delavcev. 
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Strateški cilji, usmerjeni v zagotovitev varnosti pri delu 

• Preprečevanje nezgod pri delu ena od glavnih nalog tega področja.  

• V naslednjih 10 letih zmanjšati število nezgod pri delu za 20 %. 

• Večjo pozornost je potrebno nameniti varni uporabi nevarnih kemičnih 
snovi v delovnem procesu. 

• Zagotoviti bolj kakovostno izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu.  
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Strateški cilji, usmerjeni v zagotovitev zdravja pri delu 

preprečevanje nezgod 

pri delu, poklicnih 

bolezni in bolezni, 

povezanih z delom 

promocija telesnega in 

duševnega zdravja na 

delovnem mestu 

zmanjšanje kostno-

mišičnih obolenj 

spodbuditi vračanje 

delavca na delo po daljši 

bolniški odsotnosti  

okrepiti vlogo izvajalcev 

medicine dela 
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Zdravje pri delu 

• Pomen zdravega življenjskega sloga (prehrana, telesna dejavnost, 
obvladovanje stresa …) - lahko preprečimo nastanek bolezni oziroma ublažimo 
njihov potek. 

• Podaljševanje delovne dobe in staranje delovne sile - čedalje več tistih, ki 
trpijo za kroničnimi boleznimi. 

• Ukrepi pripomorejo k ohranjanju zdravja in delovne sposobnosti delavcev 
ter k zdravju in blaginji celotnega prebivalstva.  

• Problematika duševnega zdravja -  stres, ki so mu delavci izpostavljeni na 
delovnem mestu - preprečevanje vzrokov. 
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Duševno zdravje 

• Spodbujanje in ohranjanje duševnega zdravja delavcev je bistvenega pomena 
za dvig produktivnosti.  

• Skrb za zgodnje prepoznavanje dejavnikov tveganja za duševno zdravje 
delavcev mora biti prioriteta delavcev in delodajalcev.  

• Med dejavnike tveganja za okvaro duševnega zdravja spada predvsem stres, ki 
so mu delavci izpostavljeni na delovnem mestu.  
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Duševno zdravje 

• Poraba antidepresivov v Sloveniji narašča (podatki NIJZ) 

• Zdravniki jih največ predpišejo odraslim med 45. in 64. letom. 

• Zaradi duševnih motenj med letoma 2009 in 2013 v povprečju 18.471 primerov 
bolniške odsotnosti na leto (2,5 odstotka vseh bolniških odsotnosti).  

• Večkrat ženske kot moški.  

• Bolniška odsotnost zaradi duševnih motenj je dolga (povprečno trajanje ene 
odsotnosti z dela zaradi duševnih motenj 44 dni - 48 dni moški in 42 dni 
ženske). 
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Duševno zdravje 

• V Sloveniji bo treba v prihodnje več pozornosti nameniti ozaveščanju 
delodajalcev o pomembnosti preprečevanja razmer, ki privedejo do 
izpostavljenosti stresu v zvezi z delom, pa tudi drugim oblikam 
psihosocialnih tveganj pri delu, kot so vse oblike trpinčenja in nadlegovanja ter 
psihičnega in fizičnega nasilja na delovnem mestu.  
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Duševno zdravje 

• Značilnost sodobne organizacije proizvodnega in delovnega procesa so 
namreč: 

•  številne in hitre spremembe v tehnologiji in  

• organizaciji dela.  

• Občutek varnosti oziroma občutek zmožnosti obvladovanja lastne usode se v 
sodobni družbi izgublja zaradi neprestanih sprememb, ki jim mora biti 
posameznik pri delu kos.  
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Duševno zdravje 

• Obvladati je treba stres na delovnem mestu, ki je posledica: 

• slabe organizacije dela,  

• neupoštevanja razkoraka med delovnimi obveznostmi ter zmožnostmi in zmogljivostmi 
delavca,  

• monotonega dela,  

• kratkih rokov,  

• nesorazmerja med odgovornostjo za opravljeno delo in nezmožnostjo vplivati na pogoje 
dela,  

• nejasnih navodil,  

• premajhne možnosti za usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti delavca in  

• slabih medsebojnih odnosov v kolektivu.  
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Duševno zdravje 

• Delodajalec lahko vpliva na zmanjšanje odsotnosti zaradi težav v duševnem 
zdravju, če izboljša delovno okolje.  

• Delodajalec lahko izboljša delovno okolje: 

• večja vlogi posameznika v kolektivu in izboljšanju vzdušja v kolektivu,  

• zagotavljanje prostega dostopa do informacij in spodbujanje prostega 
pretoka idej,  

• zagotavljanje višje stopnje avtonomije delavcev pri opravljanju dela … 

• Kostno-mišična obolenja - vzrokov so ergonomski, organizacijski in 
psihosocialni.  
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Strateški cilji, usmerjeni v spodbujanje kulture preventive v 
delovnem okolju in upoštevanje raznolikosti delavcev 

• Pomen zdravega življenjskega sloga (prehrana, telesna dejavnost, Kampanje 
so učinkovite za ozaveščanje o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu.  

• Sodelovanje v evropskih kampanjah Zdravo delovno okolje, ki potekajo pod 
vodstvom EU-OSHA. 

• Med temeljna načela zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu spada zahteva po 
prilagajanju dela posamezniku - raznolikost delavcev.  

• Ozaveščanju otrok in mladine - program uvajanja varnosti in zdravja pri delu 
v vzgojo in izobraževanje mora ozaveščati in usposabljati vzgojitelje, učitelje in 
predavatelje o varnosti in zdravju pri delu.  
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Strateški cilji, usmerjeni v zagotovitev varnosti in zdravja 
delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja 

• Medtem ko nekateri poklici izginjajo, nastajajo novi.  

• Pričakujemo lahko pozitivne in negativne trende. 

• izboljšanje ravni varnosti in zdravja pri delu ter zdravja delavcev - roboti 
sčasoma nadomestili delavce na nevarnih delovnih mestih (nevarne kemične 
snovi in biološki dejavniki, ponavljajoči gibe rok in podobno) 

• poslabšanje ravni varnosti in zdravja pri delu ter zdravja delavcev - večjega 
stresa v zvezi z delom 

• Treba je sprejeti ukrepe, ki bodo usmerjeni v usposabljanje za varno in zdravju 
neškodljivo delo, ozaveščanje delavcev in promocijo varnostne kulture, ki 
temelji na preventivnem delovanju posameznikov.  



17 17 17 17 

Strateški cilji, usmerjeni v spodbujanje socialnega 
dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu 

• Pogoj za visoko raven kulture preventive je učinkovit pretok informacij ter 
pripravljenost vseh, da sodelujejo. 

• Delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki se morajo medsebojno 
obveščati, posvetovati ter soodločati o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu.  

• Delodajalci se morajo z delavci posvetovati o ključnih vprašanjih varnosti in 
zdravja pri delu.  
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Zaključek 

• Varnost in zdravje pri delu so najvišja prioriteta. 

• Spodbujanje kulture preventive.  

• Spodbujanje in ohranjanje duševnega zdravja delavcev je bistvenega pomena 
za dvig produktivnosti.  

• Zgodnje prepoznavanje dejavnikov tveganja za duševno zdravje delavcev  
prioriteta delavcev in delodajalcev.  

• Delodajalec vpliva na zmanjšanje odsotnosti zaradi težav v duševnem zdravju z 
izboljšanjem delovnega okolja.  

• Samo zdrav delavec je zadovoljen in produktiven delavec.  
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HVALA ZA POZORNOST 

 


