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Ali ste vedeli? 

 

 

  

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V Evropi skupni stroški, povezani z duševnimi boleznimi, terjajo 240 milijard letno   

zmanjšana storilnost na delovnem mestu pa še 2x toliko. 
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Manj kot 1/3 

evropskih podjetij 

ima vzpostavljene 

postopke za 

obvladovanje 

psihosocialnih tveganj. 

(Eurofound in EU-OSHA, 

2014) 

 

 

1 od 5 

zaposlenih v 

Evropski uniji naj bi 

izkusil težave v 

duševnem zdravju. 

  
(EU-OSHA, 2011) 

  

 

Velika obremenjenost pri 

delu in negotovost 

zaposlitve za 14-krat 

povečata tveganje 

za razvoj depresije 

pri posamezniku. 

(Komisija evropskih 

skupnosti, 2005) 

  



Predstavitev Programa PSDT 

Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje 
psihosocialnih dejavnikov tveganja (Program PSDT): 

• celovita, sistematična in strokovno osnovana rešitev za delodajalce 

• naslavljanje problematike soočanja zaposlenih s psihosocialnimi 
dejavniki tveganja 

• dostopnost in trajnost  Priročnik Programa PSDT  
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Namen in cilji Programa PSDT 

Namen:  

• krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih 

• obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganja 

• zmanjšanje deleža bolniških odsotnosti zaposlenih 

 

Cilji:  

• vzdrževati sposobnost zaposlenih za polno delovno produktivnost 
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Pilotna vpeljava Programa PSDT 

Pilotna vpeljava Programa PSDT med pribl. 11.000 zaposlenih iz naslednjih 
pilotskih podjetij s sedežem v KRVS: 

• 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 

Skupno trajanje: 3 leta (marec 2018–april 2021). 
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Strokovne podlage za razvoj Programa PSDT 

• Analiza stanja na področju duševnega zdravja zaposlenih (zlasti starejših) in 
obvladovanja PSDT: 

          - Pregled dobrih praks v Sloveniji in EU 

            - Zakonske in strateške podlage Programa PSDT 

• Nacionalna (vseslovenska) raziskava za ugotavljanje potreb delodajalcev 
na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih 

• Analiza stanja na področju bolniških odsotnosti in zdravja zaposlenih v 
pilotskih podjetjih 

 

7 



Ključni elementi Programa PSDT 
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Svetovanja za zaposlene in njihove ožje družinske člane 

Izobraževanja za različne skupine zaposlenih 
(zaposleni, promotorji duševnega zdravja, vodstvo) 

Informiranje in osveščanje  



• Zaupna psihološka telefonska, osebna in e-svetovanja za vse 
zaposlene in njihove ožje družinske člane 

• 24/7 - 24 ur na dan, vse dni v letu 

• Psihološko pomoč izvajajo izkušeni svetovalci (psihologi, psihiatri, 
…) 
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Svetovanja za zaposlene in njihove ožje družinske člane 



• Zaposleni (v obliki webinarjev) 

• Promotorji duševnega zdravja (v obliki seminarjev in webinarjev) 

• Vodstveni kader (v obliki seminarjev in webinarjev) 
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Izobraževanja za različne skupine zaposlenih 
(zaposleni, promotorji duševnega zdravja, vodstvo) 



Spletni portal za zaposlene:  

https://portal.naprej.eu 

 

• Svetovanja 

• Webinarji 

• Ostala gradiva: priročniki, članki,  

kvizi, vprašalniki, novice 
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Informiranje in osveščanje  

https://portal.naprej.eu/
https://portal.naprej.eu/
https://portal.naprej.eu/


• Webinarji 

 

Kratek izsek iz 1. webinarja za vodstvene kadre: 

Koristi obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja 

 

https://portal.naprej.eu/ 
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Informiranje in osveščanje  

https://portal.naprej.eu/
https://portal.naprej.eu/


• Druga gradiva za zaposlene 

• Plakati 

• Zloženke 

• Članki 

• Novice/okrožnice 
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Informiranje in osveščanje  



Spremljanje Programa PSDT 
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Analiza stanja na področju bolniških odsotnosti in zdravja zaposlenih v PP 

Raziskava med zaposlenimi v PP na področju bolniških odsotnosti, duševnega zdravja 
zaposlenih, obvladovanja PSDT 

Izvedba fokusnih skupin 

Redno spremljanje izvajanja aktivnosti za zaposlene v PP 



 
 

Vprašanja? 
 

Hvala za vašo pozornost. 
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