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URA TEMA 
9:00 – 9:20 UVOD 

- Predstavitev poteka izobraževanja 

- Spoznavanje udeležencev 

9:20 – 10:30 - Tipi varnostne kulture v podjetjih 

- Stanje v Sloveniji in EU na področju varnosti in zdravja 

pri delu 

10:30 – 10:40 ODMOR 

10:40 – 12:10 - Opredelitev PSDT in izzivi pri njihovem obvladovanju 
- Ravni in primeri ukrepov za obvladovanje PSDT v podjetju 

12:10 – 12:40 ODMOR 

12:40 – 14:10 - Konkretni koraki k ohranjanju in krepitvi duševnega 
zdravja zaposlenih (načrtovanje, izvajanje, vrednotenje) 

- Konkretni pristopi k motiviranju vodstva, zaposlenih in 
sebe kot vodje za delovanje na področju promocije 
duševnega zdravja na delovnem mestu 

14:10 – 14:15 ODMOR 

14.15 – 15.00  ZAKLJUČEK 

- Povzetek seminarja in napoved naslednjega 

- Vprašanja 

- Izpolnjevanje Vprašalnika zadovoljstva 

 

Časovnica današnjega seminarja 



 
Kultura varnosti in zdravja pri delu 

 

Je skupek vrednot, prepričanj in vzorcev vedenja posameznika in skupine, ki 
določajo zavezanost, pristop in znanje organizacije o področju upravljanja 
varnosti in zdravja pri delu. 

 

 

SKUPNE VREDNOTE:                                         SKUPNA PREPRIČANJA: 

»kaj je za nas pomembno«                           »kako stvari pri nas delujejo« 
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VAJA 

Tipi varnostne kulture v podjetjih 
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 Stanje  na področju varnosti in zdravja pri delu 

 

• Manj kot 1/3 podjetij v EU ima vzpostavljene postopke za 
obvladovanje PSDT. 

• Le okoli 5 % slovenskih organizacij imelo narejen načrt in izvajalo 
aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu. 

• Promocijo zdravja načrtujejo v manj kot polovici vprašanih malih 
podjetjih v Sloveniji. 
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   Ocenjevanje tveganj pri delu 
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Razmere na področju 
ocenjevanja tveganja so 
se v letu 2016 glede na 
leto 2015 poslabšale 
(12,1 % povečanje 
števila kršitev). 



 
  

Razlogi za slabše stanje varnostne kulture v Sloveniji?    
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 Ovire slovenskih delodajalcev na področju promocije zdravja na 

delovnem mestu (PZDM): 
 

• pomanjkanje konkretnih orodij za pomoč pri izvajanju PZDM,  

• pomanjkanje enostavnih, sistematičnih in na enem mestu zbranih praktičnih 
smernic ter orodij za oblikovanje zdravega in varnega delovnega okolja,  

• pomanjkljiva strokovno usposobljenost kadrov, zadolženih za izvajanje PZDM,  

• pomanjkanje finančnih virov,  

• pomanjkanje sistematičnega in usmerjenega pristopa k uvedbi programov 
PZDM,  

• pomanjkanje konkretnih predlogov in informiranosti o dobrih praksah v 
posameznih podjetjih, ki bi jih lahko (po potrebi prilagojene) prenesli v svoje 
podjetje. 
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 Fizična, kemična in biološka tveganja delovnega mesta – 

»klasični dejavniki tveganja«  

 

• Svetloba 

• Hrup 

• Vibracije 

• Dvigovanje ali premeščanje bremen 

• Ponavljajoči se gibi 

• Nevarne snovi itd. 
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 Kateri je najbolj učinkovit način obvladovanja  »klasičnih 

dejavnikov tveganja«? 
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 Nova in nastajajoča tveganja delovnega mesta 

 Informacijska tehnologija in robotizacija 

 Demografske spremembe 

 Nanotehnologije in kemične snovi 

 Kostno-mišična obolenja 

 Psihosocialni dejavniki tveganja 

 

 

 

 

 

 

11 



 
 Psihosocialni dejavniki tveganja 
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 Ali lahko odstranimo psihosocialne dejavnike tveganja? 
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Vrste PSDT in področja dela 
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VSEBINA DELA  

  

Monotono, fragmentirano, nesmiselno ali premalo zahtevno delo, 

kratki delovni cikli, velika negotovost, delo z zahtevnimi strankami, 

bolniki, varovanci. 

DELOVNA 

OBREMENITEV/ 

HITROST DELA 

Prevelika ali premajhna delovna obremenitev, pomanjkanje 

nadzora nad hitrostjo poteka dela (delovni stroj določa hitrost 

dela), velik časovni pritisk, nenehni časovni roki.  

URNIK DELA Izmensko delo, neprilagodljiv urnik dela, nepredvidljiv, dolg ali 

nesocialen delovni čas. 

NADZOR 

  

Majhno sodelovanje pri odločanju, majhen nadzor nad delovno 

obremenitvijo, hitrostjo dela in njegovo menjavo. 

DELOVNO OKOLJE IN 

DELOVNA OPREMA  

  

Neustrezna, nezanesljiva in slabo vzdrževana oprema, slabe 

delovne razmere, kot so pomanjkanje prostora, slaba osvetljenost 

ali prekomeren hrup. 

 

Vir: povzeto po Šprah in Zorjan, 2016 

ORGANIZACIJSKA 

KULTURA IN 

FUNKCIJA 

Slaba komunikacija in obveščanje, nizka raven podpore pri 

reševanju težav in osebnem razvoju, slabo definirani ali 

neusklajeni organizacijski cilji.  

MEDOSEBNI ODNOSI 

NA DELOVNEM 

MESTU 

Socialna ali fizična izolacija, slab odnos z nadrejenimi, 

medsebojni konflikti, pomanjkanje socialne podpore, 

nadlegovanje, ustrahovanje, nasilje tretjih oseb. 

VLOGA IN 

ODGOVORNOST V 

ORGANIZACIJI 

Dvoumne ali konfliktne vloge, odgovornost za ljudi pri delu.  

  

RAZVOJ POKLICNE 

KARIERE 

Stagniranje poklicne kariere, negotovost v zvezi z 

napredovanjem ali zaposlitvijo, nezasluženo napredovanje 

ali zasluženega napredovanja ni, slabo plačilo, slab družbeni 

ugled dela. 

USKLAJEVANJE 

ZASEBNEGA IN 

POKLICNEGA 

ŽIVLJENJA 

Nasprotja med zahtevami dela in zasebnega življenja, nizka 

podpora družine, težave, povezane z delovno aktivnostjo 

obeh partnerjev. 



VAJA 

 

Kateri so najpogostejši izzivi delodajalcev pri obvladovanju PSDT? 
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Izzivi pri obvladovanju PSDT 

 
 PSDT kot »kompleksni problem« 

 Nekompatibilni standardi za merjenje  

 Prenos zakonodajnih določil v prakso:  

      - ZDR-1in ZVZD-1 

      - Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu 
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VAJA 

 

Pet najpogostejših psihosocialnih tveganj v vašem podjetju 
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Posledice neobvladovanja ali neustreznega 
obvladovanja PSDT 

 

 

 

 

18 

POSAMEZNIK 

Srčno-žilne bolezni 

Mišično-kostna 

obolenja 

Sladkorna bolezen 

Težave v duševnem 

zdravju 

DELOVNA 

ORGANIZACIJA 

Absentizem (daljši) 

Prezentizem 

Nesreče pri delu 

GOSPODARSTVO, DRUŽBA 

Nezmožnost za delo 

Zdravstvene storitve 

Zgodnje upokojevanje 

Nižja produktivnost 

Fluktuacija 



Posledice 
neobvladovanja ali 

neustreznega 
obvladovanja PSDT – 
raven posameznika 
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Psihosocialni dejavniki tveganja in duševno zdravje 
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Duševno 
zdravje 

zaposlenih 

Psihosocialni 
dejavniki 

tveganja na 
delovnem 

mestu 



 
VAJA 

 

Psihosocialni dejavniki tveganja in duševno zdravje 
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Koristi obvladovanja PSDT 
 

 

• Izboljšano zadovoljstvo, medsebojni odnosi, 

• večja produktivnost in ustvarjalnost zaposlenih, 

• zmanjšan absentizem, prezentizem in fluktuacija, 

• manjša raba zdravstvenih storitev itd. 
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Obvladovanje PSDT 

 
• Izbira ustreznih ukrepov glede na stanje v podjetju 

• Kontinuiran proces uvajanja različnih ukrepov 

• Razdelitev ukrepov glede na raven vs. stopnjo obvladovanja 
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Ravni ukrepov za obvladovanje PSDT 

• Primarna raven ukrepov – rešujemo vir problema/stresorja  

• Sekundarna raven ukrepov – krepimo sposobnosti posameznika  

za soočanje s PSDT  

• Terciarna raven ukrepov – zmanjšujemo posledice PSDT 
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Primarna raven ukrepov 

Primeri ukrepov: 

• politika organizacije na področju PSDT 

• prilagajanje delovnih mest 

• izboljševanje delovnih pogojev 

• izboljševanje nadzora zaposlenih pri delu 

• ozaveščanje o pomenu skrbi za lastno zdravje 
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Sekundarna raven ukrepov 

Primeri ukrepov: 

• različne delavnice 

• praktična usposabljanja 

• treningi zaposlenih 
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Terciarna raven ukrepov 

Primeri ukrepov: 

• programi za vrnitev na delo po daljši bolniški odsotnosti 

• rehabilitacijski programi 

• implementacija svetovalne službe za zaposlene 
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 VAJA 
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https://quizlet.com/_4vhiv1 
  

 

Primeri ukrepov in pripadajoče ravni obvladovanja PSDT 

https://quizlet.com/_4vhiv1
https://quizlet.com/_4vhiv1
https://quizlet.com/_4vhiv1
https://quizlet.com/_4vhiv1
https://quizlet.com/_4vhiv1
https://quizlet.com/_4vhiv1


 
 

Na kateri ravni se ukrepi v organizacijah najpogosteje izvajajo? 
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Konkretni koraki za ohranjanje in krepitev  
duševnega zdravja zaposlenih 
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Faza 1 – Razmislek o notranjem in zunanjem okolju 
  

 

 Poznavanje relevantne zakonodaje 

 Finančne koristi vlaganja v promocijo duševnega zdravja  

 Specifike podjetja (velikost, panoga, organizacijska struktura 
itd.) 
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                 Faza 2 – Razvoj temeljev 
 
Pomen podpore vodstva 

Poslanstvo in vrednote podjetja 

Določitev »internih« promotorjev duševnega zdravja 

Interni viri obveščanja 
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                Faza 3 – Uvajanje sprememb (ukrepov) v podjetje 
 

Razvoj politike za promocijo duševnega zdravja na delovnem mestu 

Krepitev znanj in veščin vodij 

Sodelovanje s strokovnjaki (notranji, zunanji kadrovski viri) 

Razvoj ukrepov za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih 
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                   Faza 4 – Pregled napredka 

Vmesne analize stanja  

Stalna motivacija za spremembe na področju promocije duševnega 
zdravja 

Prilagajanje ukrepov potrebam zaposlenih 
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                Faza 5 – Doseganje trajnosti 
 

Redne analize stanja 

Stalno prilagajanje ukrepov 

Vključitev promocije duševnega zdravja v vsakodnevne delovne prakse 
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Motiviranje vodstva 

Kako uvrstiti obvladovanje PSDT in duševno zdravje zaposlenih na 

dnevni red? 
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Motiviranje vodstva 

1. Izračunajte stroške in finančne koristi vlaganja 

http://kaldoz.opsa.si/ 

http://www.opsa.si/ 

2.   Določite cilje 
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http://kaldoz.opsa.si/
http://www.opsa.si/


Motiviranje vodstva 

3. Izberite primeren trenutek: 

• zunanji mejniki:  
 jeseni: Svetovni dan dostojnega dela (7. oktober), Svetovni dan duševnega  zdravja 

(10. oktober) 

 spomladi: Svetovni dan zdravja (7. april), Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu (28. 
april) 

• notranji mejniki 

 

4. Izberite ''zaveznika''/''podpornika''  
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Motiviranje zaposlenih 

• Zakaj je pomembna asertivna oblika komuniciranja in vedenja? 
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»JAZ NISEM V REDU, TI SI V REDU.« 
Pasivno vedenje 

 

»JAZ SEM V REDU, TI SI V REDU.« 
Asertivno vedenje 

»JAZ NISEM V REDU, TI NISI V REDU.« 
Depresivno vedenje 

 
 

»JAZ SEM V REDU, TI NISI V REDU.« 
Agresivno in manipulativno vedenje 



Kratek test asertivnosti 

1. Ali težko izrazite svoje mnenje? 

2. Ali težko rečete “NE” oziroma imate ob tem občutke krivde? 

3. Ste pogosto zaskrbljeni, kaj drugi mislijo o vas? 

4. Ali pogosto zardite, ko vas nekdo pohvali? 

5. Pustite drugim, da se odločajo namesto vas? 

6. Se počutite izčrpani in kot žrtev okoliščin? 

 

 

 40 



Tehnike v komunikaciji 

41 

• Reči »ne« 

• Zameglitev 

• Govorica telesa 

• Pozitivni notranji dialog 

• Aktivno poslušanje 

• Tehnika DESC 

• Izvedljiv kompromis 

• Nasprotje trditev 

• Podajanje kritike - »tehnika sendvič« 



Tehnike v komunikaciji 

• Reči ne: 

- »ne« kot zavrnitev nas samih ali druge osebe 

- vendar: zavrnemo prošnjo! 

- negativna čustva  neprimerni odzivi, izgorelost 

- jasno postavljanje meja, brez dodatnega opravičevanja 

 

Namen: upreti se dejanjem, prošnjam, trditvam, s katerimi se ne strinjamo. 
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Tehnike v komunikaciji 

• Zameglitev: 

- strinjanje z delom povedanega 

- ponavljanje 

- ostanemo čustveno neprizadeti 

 

Namen: pomiriti agresijo, ohraniti svojo celovitost, pokazati 
razumevanje, a ne nujno strinjanje. 
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Tehnike v komunikaciji 

• Govorica telesa: 

- sproščenost 

- vzravnana drža 

- umirjene kretnje in gibanje 

- neposredni in pogosti očesni stiki 

- usklajenost izraza na obrazu z besedami 

 

Namen: podpreti verbalno komunikacijo in pokazati svoje občutke. 
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Tehnike v komunikaciji 

• Pozitivni notranji dialog: 

- preprečevanje kroga negativnih občutkov 

- ponavljanje pozitivnih spodbud 

- moč prepričanj 

 

Namen: predhodna analiza težke situacije in priprava učinkovitih 
rešitev. 
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Tehnike v komunikaciji 

• Aktivno poslušanje: 

- poslušanje brez prekinjanja 

- postavljanje odprtih vprašanj 

- povzemanje povedanega 

 

Namen: sogovorniku pokazati, da nas zanima kaj nam ima povedati  (njegove misli 
in čustva) ter hkrati ugotoviti, kakšni so njegovi nameni. 
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Tehnike v komunikaciji 

 

• Tehnika DESC: 

- D (describe) – opisati vedenje in dejstva, ki prinašajo konflikt 

- E (express) – izraziti svoja neprijetna občutja          

- S (specify) – navesti jasne spremembe vedenja 

- C (consequences) – opisati pozitivne posledice 

Namen: izražanje težav in iskanje rešitev, ne da bi pri tem kogarkoli 
prizadeli.                                                                       
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Tehnike v komunikaciji 
 

• Izvedljiv kompromis: 

- različna stališča 

- predlog kompromisa 

 

Namen: Pridobiti iz tvoje in moje skupno rešitev, ki je sprejemljiva za 
oba. 
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Tehnike v komunikaciji 
 

• Nasprotje trditev: 

- osvetliti nasprotja 

- oblikovati prostor za kompromise 

 

Namen: razjasniti pravi problem in opozoriti na zmešnjavo.  
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Tehnike v komunikaciji 
 

• Podajanje kritike - »tehnika sendvič«: 

 

 

 

Namen: izboljšanje nesprejemljivega vedenja, hkrati pa ohranjanje 
samospoštovanja ter izboljšanje sposobnosti za spreminjanje negativnega vedenja v 
prihodnosti. 
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VAJA 

Tehnike v komunikaciji 
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ZUNANJI DEJAVNIKI 
(HIGIENIKI):  
                                                                        

 NOTRANJI DEJAVNIKI 
(MOTIVATORJI): 

 Politika podjetja                                                                                     Izzivi na delovnem mestu 

 Nadzor   Kreativnost 

 Delovni pogoji   Napredek/rast 

 Medosebni odnosi   Samonagrajevanje 

 Plača   Samopotrjevanje 

 Položaj in varnost 
zaposlitve 

  Želja po doseganju cilja 

 

DEJAVNIKI 

MOTIVACIJE 

V DELOVNEM 

OKOLJU 



VAJA 

Moja motivacijska sidra 
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Delovna zavzetost 

• Visoki standardi dela 

• Navdušenje 

• Psihološka povezava z delom 

• Polni razvoj svojih sposobnosti 

• Proaktivnost 
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Koristi delovne zavzetosti 

• Doživljanje pozitivnih občutij 

• Razširitev nabora misli in idej 

• Povečana raven radovednosti in ustvarjalnosti 

• Lažje navezovanje socialnih stikov 

• Večja delovna učinkovitost 
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VPRAŠANJA 
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ZAKLJUČEK 

Izpolnjevanje evalvacijskega vprašalnika. 

Hvala za vašo pozornost! 
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