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Ali delovno mesto vpliva na 

posameznikovo  
DUŠEVNO ZDRAVJE 

? 



Kaj je duševno zdravje? 

Duševno zdravje ne pomeni le odsotnosti duševne bolezni. 

 

Gre za stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje 
sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, 

učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost  
(Svetovna zdravstvena organizacija). 
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Kaj je duševno zdravje in kaj duševna bolezen? 

 

Psihična stiska     Duševna motnja 

 

 

 

Nikoli ni     …ampak bolj  
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Vseslovenska raziskava z naslovom 
„Ugotavljanje potreb delodajalcev na področju ohranjanja in 

krepitve duševnega zdravja zaposlenih“ 
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Namen raziskave 

Ugotoviti, kakšne so potrebe in prakse slovenskih delodajalcev na 
področju duševnega zdravja in obvladovanja PSDT. 



Metodologija 
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Uporaba kvantitativnega in kvalitativnega pristopa  
• čas zbiranja podatkov: 21.2.2018 – 15.4.2018 

• distribucija spletnega vprašalnika po adremi delodajalcev na 
nacionalnem nivoju  
• poslano na približno 50.000 elektronskih naslovov  

(Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA,  Štajerska 
gospodarska zbornica, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, 
Regionalna gospodarska zbornica Celje, Pomurska gospodarska 
zbornica, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Gospodarska 
zbornica Slovenije, GZS OZ Posavje, Zasavje, Koroška, Izobraževalno 
raziskovalni inštitut Ljubljana, FB in Twitter profila projekta NAPREJ, 
spletna stran projekta NAPREJ) 

• sodelovalo 173 zaposlenih oseb iz celotne Slovenije  



Metodologija 
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• izvedba polstrukturiranih intervjujev  

• sodelovalo 17 zaposlenih (vodstveni kader, kadrovska služba, 

služba za varnost in zdravje pri delu) iz sedmih pilotskih podjetij, 
ki sodelujejo v projektu NAPREJ (Elektro Celje d.d., Gorenje 
Surovina d.o.o., Komunala Brežice d.o.o., Nova KBM d.d., odelo 
Slovenija d.o.o., Pošta Slovenije d.o.o., Skupina Talum) 



Podatki o udeležencih 
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Podatki o udeležencih 



Podatki o udeležencih 

Gospodarska panoga 

• predelovalne dejavnosti  18 % udeležencev   

• druge dejavnosti oz. druge raznovrstne poslovne dejavnosti  
skupaj 23 % udeležencev 

• izobraževanje  8 % udeležencev 

 

Regija 

• 45 % udeležencev iz podjetij s sedežem v podravski regiji in  

• 18 % iz podjetij s sedežem v osrednjeslovenski regiji 
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Skrb za duševno zdravje zaposlenih 

• dobra tretjina podjetij v svojem poslanstvu oziroma ciljih 
zapisano skrb za duševno zdravje zaposlenih  v mikro in velikih 
podjetjih 

• dve tretjini poročata, da se vodstvo sicer zaveda pomena skrbi za 
duševno zdravje, vendar se spremembe oziroma aktivnosti v 
podjetju na tem področju še ne izvajajo v tej meri 

• skoraj polovica udeležencev podjetij v okviru PZDM izvaja 
ukrepe na področju duševnega zdravja zaposlenih, a velikokrat 
ukrepi na tem področju v praksi ne temeljijo na ustreznih 
analizah 

12 



Analize, ki se izvajajo v podjetju 
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Najpogostejše težave zaposlenih 
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Najpogostejše težave zaposlenih 

• udeleženci iz velikih podjetij pri zaposlenih opažajo statistično več težav v 
primerjavi z drugimi udeleženci 

• vodstveni kadri so največkrat poročali, da pri zaposlenih težav v 
duševnem zdravju ne opažajo 

 

• druge težave  težavne stranke in nasilje/pritiski tretjih oseb  
(najpogostejši psihosocialni dejavnik tveganja v EU) 
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Usposobljenost vodij 

• 60 % udeležencev raziskave je odgovorilo, da „vodje niso usposobljeni za 
prepoznavanje duševnih težav zaposlenih“ 

• 70 % jih je mnenja, da vodje „niso usposobljeni za ravnanje z zaposlenimi s 
težavami v duševnem zdravju“.  

 

• ozaveščanje in preventiva sta tukaj ključna 

• o izobraževanjih na področju duševnega zdravja poroča le tretjina 
udeležencev raziskave (srednje velika in velika podjetja) 

• podjetja preko internih kanalov obveščanja še vedno ne osveščajo 
zaposlenih o teh vsebinah  ta ukrep le v tretjini primerov (velika 
podjetja) 
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Ukrepi na področju bolniških odsotnosti 
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• Določeni ukrepi so na področju duševnega zdravja zaposlenim že na 
voljo, največkrat v večjih podjetjih (pooblaščenec za mobing, svetovanje 

za zaposlene). 

• Kar nekaj ukrepov na področju usklajevanja dela in zasebnega 
življenja (fleksibilen prihod na delo, vključevanje družinskih članov v 
aktivnosti PZDM). 

• Le petina podjetij je v zadnjih treh letih povečala finančna 
sredstva namenjena ukrepom za ohranjanje in krepitev duševnega 
zdravja zaposlenih (največ velikih podjetij, najmanj pa mikro in 
majhnih podjetij).  



Ovire pri načrtovanju in izvajanju  
ukrepov na področju ohranjanja in krepitve duševnega 

zdravja zaposlenih 

• nezainteresiranost oz. nesodelovanje zaposlenih,  

• finančne ovire,  

• pomanjkanje strokovnega kadra na tem področju in  

• pomanjkanje časa za izvedbo aktivnosti/ukrepov na tem področju.  
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Zaključek 

• Rezultati pričujoče raziskave so pokazali, da se večina analiz in ukrepov 
največkrat izvaja predvsem v velikih podjetjih. 

• Vodstvo se sicer zaveda pomena skrbi za duševno zdravje, a podjetja v 
''politiko delovne organizacije'' področja duševnega zdravja še niso 
uspele vključiti popolnoma. 

• Podjetja še vedno ne delujejo dovolj preventivno – osveščanja in 
informiranja o področju duševnega zdravja preko internih kanalov je 
premalo, izobraževanja in usposabljanja na tem področju so prav tako v 
manjšini.  

• Ukrepi so premalo celostno in sistematično naravnani. 

• Področje duševnega zdravja na delovnem mestu še vedno neaktualno (?) 
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