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Projekt ProZDRAV »S spoznavanjem in preverjanjem tveganj skupaj do zdravih in varnih delovnih
mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v
letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

.



Namesto zaključka!

QUID LEGES SINE MORIBUS

Quintus Horatius

KAJ KORISTIJO ZAKONI, ČE NI NAVAD!



V zadnjem času v Sloveniji prihaja do  preusmeritve

pozornosti in aktivnosti strokovnih sodelavcev iz klasičnih 

obremenitev in škodljivosti na delovnem mestu na 

novo področje – to je področje psihosocialnih dejavnikov

tveganja na delovnem  mestu.



Pomembno!

Psihosocialni dejavniki tveganja niso samo trpinčenje, 

nadlegovanje, konfliktne situacije itd. 

Vsi ostali dejavniki tveganja – fizikalni, biološki kemični se lahko 

»transformirajo« v psihosocialne, če delodajalec ne ukrepa.



Direktiva 89/391/EGS (okvirna direktiva na področju varnosti in 

zdravja pri delu) daje minimalno skupno pravno osnovo o uvedbi 

ukrepov na področju psihosocialnih dejavnikov tveganja.

Člen 5 okvirne direktive navaja, da »je delodajalec dolžan v vseh 

pogledih zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom.«



Področje psihosocialnih dejavnikov v R. Sloveniji opredeljujeta:

ZDR-1 (UR. list RS, št. 21/2013) v 6., 7. in 47. členu

6. člen določa prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov; 

(diskriminacija tudi predstavlja psihosocialno tveganje)

7. člen, ki  se nanaša na prepoved spolnega in drugega nadlegovanje ter 

trpinčenja in 

47. člen, ki opredeljuje sprejetje ukrepov za preprečevanje dejavnikov iz 7. 

člena.



ZVZD-1 (Ur. list RS, št. 43/2011)

24. člen določa, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, 

odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in 

drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo 

zdravje delavcev.

ZVZD-1 na širši način zajema področje psihosocialnih dejavnikov tveganja v 

tem smislu,da „širi“  psihosocialne dejavnike iz ZDR-1 na klasične dejavnike 

tveganja (hrup, ročno premeščanje bremena, ergonomija …). Predstavlja 

tudi logično povezavo med psihosocialnimi dejavniki tveganja in promocijo 

zdravja, ki dejansko  predstavlja intervencijo na področju odpravljanja vseh 

psihosocialnih dejavnikov tveganja.
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Dinamika sprejemanja zakonodaje na področju psihosocialnih dejavnikov tveganja v 

Sloveniji in nekaterimi članicami EU.

V slovenskem prostoru se je v drugi polovici leta 2007 s  sprejeto zakonodajo o delovnih 

razmerjih uveljavil izraz nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu. Leta 2011  

novi ZVZD-1, nekoliko širše opredeljuje psihosocialna tveganja. 
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Nizozemska



























Kaj pomeni sprejeti ukrepe? Pričakovanja IRSD!

1. korak je analiza stanja, ki mora zajeti vsa tveganja (npr. kultura 

podjetja, medčloveške odnose, delovno okolje, „klasična“ tveganja itd.

Psihosocialna tveganja je treba raziskati in oceniti na primer

s vprašalniki, pogovori, intervjuji, opazovanjem ali kontrolnimi seznami.

2. korak je analiza rezultatov in opredelitev tveganj v oceni tveganja

3. korak je predlog ukrepov

Zaželeno je, da delodajalec pripravi celovit interni akt na področju 

odpravljanja psihosocialnih dejavnikov i.e. (postopek ugotavljanja, 

pooblaščenec, akcijski načrt, ..). V tej fazi je pomembna povezava s 

promocijo zdravja na delovnem mestu.

4. korak je vrednotenje



Psihosocialnih dejavnikov, ne moremo v 

celoti odpraviti. 

Naučiti se moramo kako živeti z njimi!

Naučiti se moramo ne povzročati tveganja!


