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NOVI IZZIVI ABSENTIZMA V ČASU
NEGOTOVE PRIHODNOSTI
V okviru projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga sofinancira
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je 22. oktobra 2020 potekala konferenca, kjer so gostje in udeleženci
konference razpravljali o zelo pomembni temi – absentizmu. V okviru projekta POLET sodelujejo projektni partnerji Združenje delodajalcev
Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Pokrovitelj konference
je bil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj.

Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije

Jože Smole,
generalni sekretar ZDS

Združenje delodajalcev Slovenije sodeluje v projektu POLET kot vodilni partner. Ena glavnih prioritet delodajalcev je prav ohranjanje
zdravja zaposlenih, kar bo doseženo z dolgoročnimi ukrepi, ki bodo
ohranjali in celo izboljševali zdravje in varnost vseh zaposlenih. Na
združenju si prizadevamo, da bi delodajalci prilagodili delo različnim
spremembam, in to z različnimi ukrepi. Še posebej si prizadevamo
pomagati starejšim zaposlenim, tudi v luči podaljševanja delovne
aktivnosti. Zavedamo se, da bodo le zadovoljni zaposleni delali učinkovito in da bodo pripravljeni delati dlje tam, kjer bodo seveda zato
ustrezni pogoji.

Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice
Slovenije

Mag. Sonja Šmuc,
generalna direktorica GZS

Gospodarska zbornica Slovenije je projektna partnerica projekta POLET. V letu 2019 je bilo kar 28.000 zaposlenih na bolniški odsotnosti,
od tega 8400 več kot eno leto. Podatki niso najslabši glede na druge države, še zdaleč pa niso dobri. Prav na področju reševanja dolgotrajnih
bolniških odsotnosti v Sloveniji še nismo naredili dovolj, pa tudi ne na
področju rehabilitacije, ko se zaposleni vrnejo z dolgotrajnih bolniških odsotnosti. GZS se zaveda, da je prisoten tudi prezentizem, in prav
v času epidemije je lahko prezentizem še bolj nevaren. Zato je prav, da
se posvetimo in izboljšujemo obe stanji. Zahvaljujem se ministrstvu
za delo, ki podpira razprave in akcije za zmanjšanje stopnje bolniških
odsotnosti in za krepitev zdravja ljudi.
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PROGRAM NACIONALNE
STROKOVNE KONFERENCE

22. oktober 2020

9.00–9.10

Uvodni nagovor

Jože Smole, generalni sekretar,
Združenje delodajalcev Slovenije
Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica
Gospodarske zbornice Slovenije
prof dr. Nada Zupan, Ekonomska fakulteta
univerze v Ljubljani

9.10–9.40

Absentizem v Sloveniji

9.40–10.10

Kako lahko preprečimo negativne odzive zaposlenih
na hitro uvajanje sprememb v delovna okolja

Dr. Sergeja Planko, Partner Team

10.10–10.30

Učinkoviti pristopi na področju usposabljanja in
izobraževanja starejših sodelavcev

Nives Fortunat Šircelj, Zavod ZAPOSLISE

10.30–10.50

Kako podjetja naslavljajo področji aktivnega in
zdravega staranja ter odsotnosti z dela?

Ines Kuhta, Izobraževalno raziskovalni
inštitut Ljubljana

11.00–11.20

Predstavitev dobrih praks podjetij, vključenih v
projekt POLET

Predstavitev podjetij

11.20–11.45

Varnost in zdravje pri delu in odškodninska
odgovornost delodajalca

Odvetnik Miha Šercer, Odvetniška pisarna
Šercer Šisernik

11.45–12.15

Kdaj je potrebno izdelati revizijo ocene tveganja z
izjavo o varnosti pri delu
Kako ustrezno organizirati in urediti delo od doma
Video: Večno tvoja hrbtenica in zaključek konference

Mag. Borut Brezovar, strokovnjak na
področju delovnopravne zakonodaje

12.15

Pokrovitelj konference je bil Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Konferenco je moderirala Aleksandra Gradišnik, direktorica Koroške gospodarske zbornice.

Kako se odraža absentizem v novih razmerah dela, ko delamo na drugačen
način, tudi od doma
Kaj kažejo statistični podatki, kam se uvršča Slovenija po stopnji absentizma? Od česa je odvisen in kateri so
učinkoviti pristopi, da bo bolniških odsotnosti v bodoče manj? Kako starejše zaposlene motivirati, da bodo lažje pridobivali nova znanja in veščine, ker znanje zelo hitro zastara, ker se načini dela zelo hitro spreminjajo? V
kolikor se zaposleni težje prilagajajo razvoju, se zaradi nezadovoljstva na delovnem mestu to odraža tudi v višji
bolniški odsotnosti.
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Dr. Nada Zupan:
ABSENTIZEM V SLOVENIJI
Dr. Nada Zupan je redna profesorica za management in organizacijo na Ekonomski
fakulteti Univerze v Ljubljani.
Je nosilka več predmetov, povezanih z managementom človeških virov, kot predavateljica pa je gostovala tudi na tujih univerzah. Glavna raziskovalna področja so management talentov, človeški kapital in kompetence. Objavila je več kot 70 znanstvenih in
strokovnih prispevkov v mednarodnih revijah in monografijah pri domačih in tujih
založbah. Je avtorica knjige Nagradite uspešne in sourednica knjige Menedžment človeških virov. Aktivno deluje kot članica Slovenske kadrovske zveze in je vodila projektno skupino za pripravo Standardov slovenske kadrovske stroke. Rada povezuje znanje
s prakso, zato izvaja svetovalne projekte in managerska usposabljanja.

KAJ JE ABSTINIZEM
Absentizem pomeni vsako odsotnost ali izostanek in
ima izvor v latinski besedi „absens”. V delovnem okolju
ga v najširšem smislu razumemo kot pomanjkanje fizične prisotnosti na delu, kadar se ta sicer pričakuje. V tem
se absentizem, ki torej ni pričakovan ali načrtovan, razlikuje od odsotnosti zaradi dopustov ali izobraževanj.
Razlogov za tako opredeljen absentizem je več, vse od
bolezni do slabih navad ali pomanjkanja motivacije. Vendar
absentizma odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov, t. i. zdravstveni absentizem, ki ga obravnavamo v tem prispevku. Nastane lahko zaradi bolezni, poškodbe pri delu ali izven dela, nege
družinskega člana, spremstva, krvodajalstva, izolacije, ki jo

predpiše zdravnik, in drugih razlogov, ki so pri nas opredeljeni
v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006). Zdravstveni absentizem predstavlja
veliko finančno obremenitev tako za državo kot za delodajalce,
zato je smiselno preučevati trende absentizma, ugotavljati vzroke zanj in analizirati učinke ukrepov za njegovo zmanjševanje.
Po zadnje dostopnih podatkih NIJZ (2020) je razvidno, da
je bilo leta 2019 v Sloveniji zaradi zdravstvenega absentizma
izgubljenih skupaj 1,62 milijona koledarskih dni. V povprečju je bilo na zaposlenega izgubljenih 18 koledarskih dni, več
za ženske, in sicer 22,3 v primerjavi s 14 dnevi za moške. Povprečno trajanje bolniške odsotnosti pa je bilo 15 koledarskih
dni. Iz slike 1 lahko vidimo, da se v Sloveniji obseg absentizma
od leta 2014 postopno povečuje.

Slika 1: Število izgubljenih koledarskih dni zaradi bolniške odsotnosti v obdobju 2000–2019

Vir: Podatkovni portal NIJZ.
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Podoben trend naraščanja lahko vidimo tudi iz slike 2, v
kateri je prikazan odstotek bolniškega staleža (% BS), ki ga
izračunamo kot:

9

Opazimo lahko, da je po padanju odstotka do leta 2014 v
letu 2019 % BS spet dosegel skoraj 4,9 odstotka. Pri tem je
tudi po tem kazalcu višji odstotek za ženske, in sicer 6,3 %
v primerjavi s 3,8 % za moške. Podatki za prve tri mesece
letošnjega leta kažejo, da je bil % BS 4,7 odstotka, od tega
2,5 odstotka v breme delodajalcev in 2,2 odstotka v breme
ZZZS.

Slika 3: Odstotek bolniškega staleža (%BS) glede na starost v letu 2019 in primerjava z 2018

Slika 2: Odstotek bolniškega staleža (% BS) v obdobju 2000 do 2020 (januar–marec)

Vir: Absentizem v letu 2019 (NIJZ, 2020).

Vir: Podatkovni portal NIJZ.

Bolniška odsotnost se poleg po spolu razlikuje tudi glede
na starost (slika 3).
Tako je bil v letu % BS najvišji v starostni skupini 60–64
let, in sicer 8,79 odstotka, medtem ko je med mlajšimi do

vključno starostne skupine 30–34 let znašal manj kot 4 odstotke. Iz slike 3 lahko tudi vidimo, da se je v primerjavi z
letom 2018 % BS povečal za vse starostne skupine, razen
za zaposlene nad 70 let, kjer se je zmanjšal, a je število teh
zaposlenih tudi zelo majhno.

Kar precejšnje razlike pri odstotku
bolniškega staleža so med slovenskimi regijami (slika 4). Največ, nad šest
odstotkov, so v letu 2019 zabeležili v
koroški (6,9 %) in posavski regiji (6,5
%), najnižji odstotek pa v osrednjeslovenski (4,1 %). Regijske razlike so
predvsem odraz razlik v starostni
strukturi prebivalcev in strukturi
gospodarstva.

Vir: Absentizem v letu 2019 (NIJZ, 2020).
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V sliki 5 so predstavljeni podatki o odstotku bolniškega staleža v letu 2019 glede na vrsto bolezni. Skupno in
pri ženskah je najvišji odstotek bolniškega staleža zaradi
bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva,
pri moških pa je najvišji odstotek zaradi poškodb in za-

strupitev pri delu in izven dela. Na tretjem mestu so pri
ženskah z enakim odstotkom nosečnost, porod in poporodno obdobje ter duševne in vedenjske motnje, pri
moških pa bolezni obtočil.

Slika 5: Odstotek bolniškega staleža (% BS) glede na vrsto bolezni in spol

Vir: Absentizem v letu 2019 (NIJZ, 2020).

Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS, 2020)
kažejo, da so stroški zdravstvene blagajne za nadomestila
bolniške odsotnosti v letu 2019 znašali skoraj 388,5 milijona
evrov in so se v zadnjih petih letih povečali za 71 odstotkov.
Skupno je bilo 1.226.309 primerov zadržanosti od dela z izplačanim nadomestilom, najpogosteje zaradi bolezni in poškodbe
izven dela. Zaskrbljujoči so predvsem podatki, da je bilo v bolniškem staležu več kot eno leto kar 8368 oseb, najdaljša bolniška odsotnost pa je v decembru 2019 trajala že več kot 12 let.
Vse to kaže na nerešeno problematiko dolgotrajnih bolniških
odsotnosti, pa tudi invalidskega upokojevanja. ZZZS je v letu
2019 opravil približno 3969 nadzorov in ugotovil 6,4 % kršitev
glede na opravljene nadzore.
Vzroki za zdravstveni absentizem so raznoliki in nanj vpliva splet dejavnikov na ravni posameznika, delodajalca in
družbe kot celote.

Ko govorimo o delovnem okolju, pa je posebej pomembno, kako
so uravnotežene zahteve do delavca z njegovimi zmožnostmi in
resursi, ki jih ima na razpolago.
Iz zadnjih podatkov raziskave o delovnih pogojih, ki jo je leta
2015 izvedel EUROFUND (2015), lahko ugotovimo, da delo
na Slovence vpliva bolj negativno kot na zaposlene iz večine
drugih držav. Podatki v tabeli 1 kažejo, da je odstotek tistih,
ki menijo, da sta njihovo zdravje oziroma varnost ogrožena
zaradi njihovega dela ali da delo negativno vpliva na njihovo
zdravje, v Sloveniji precej višji od EU(28) povprečja za vse starostne skupine.
Med fizičnimi dejavniki tveganja so slovenski delavci slabše
od evropskega povprečja ocenili naslednje: hrup, utrujajoča in
boleča drža ter ponavljajoči gibi rok. Slovenija ima tudi najvišji delež tistih, ki morajo in dejansko tudi uporabljajo zaščitno
opremo (51 %, povprečje EU 35 %).
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Tabela 1: Odstotek zaposlenih, ki so odgovorili pritrdilno o negativnem vplivu dela na zdravje in o prezentizmu po starostnih skupinah

DRŽAVA/STAROSTNA
SKUPINA
EU (28)
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Ciper
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
VB
Albanija
Črna Gora
Severna Makedonija
Norveška
Srbija
Švica
Turčija
Vir: EUROFUND (2015).

Verjamem, da sta moje
zdravje oziroma varnost
ogrožena zaradi mojega dela

Verjamem, da delo negativno V zadnjem letu sem delal
vpliva na moje zdravje
bolan/bolna

do 35

35-49

50+

do 35

35-49

50+

do 35

35-49

50+

21
24
22
22
18
16
21
30
25
33
18
21
23
10
37
20
28
16
26
15
19
17
19
24
23
30
29
53
13
21
24
30
15
26
14
20

25
26
28
30
21
14
18
33
28
38
24
32
21
13
36
29
29
19
26
21
23
26
11
23
26
39
38
43
18
21
24
47
16
33
15
26

23
27
24
26
30
12
22
35
23
31
29
30
20
15
30
33
22
21
31
18
17
20
12
21
25
36
37
46
22
22
28
45
15
35
17
28

22
19
24
18
19
14
23
32
25
32
18
19
17
19
38
30
32
15
30
17
20
23
16
20
18
32
30
36
18
22
19
23
20
29
16
19

27
28
33
32
21
21
24
34
28
38
27
36
19
16
44
32
35
20
32
23
28
32
12
22
33
41
40
27
23
20
28
39
22
35
12
32

26
24
31
28
31
20
31
38
22
34
33
36
17
18
40
47
24
22
46
23
23
28
17
22
29
39
40
25
23
25
29
38
22
43
17
31

44
32
52
24
41
29
60
44
55
66
44
34
49
24
33
25
62
29
68
32
52
25
23
34
42
49
40
61
60
44
35
24
60
56
26
26

44
37
56
26
46
29
65
48
55
66
46
45
53
26
35
22
60
30
69
32
47
25
22
30
45
55
47
60
64
42
39
41
59
50
23
29

39
39
49
19
47
26
59
41
46
53
49
41
53
31
31
29
54
31
72
33
43
22
18
26
41
58
42
52
54
34
45
40
47
51
30
25
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Dr. Sergeja Planko:
KAKO LAHKO PREPREČIMO NEGATIVNE ODZIVE ZAPOSLENIH
NA HITRO UVAJANJE SPREMEMB V DELOVNA OKOLJA
Zanimivo pa je, da so slovenski delavci, posebej starejši od
50 let, po raziskavi Eurofounda sicer dobro informirani o
tveganjih za varnost in zdravje na delovnem mestu. Kar 96
% v starosti 50+ jih navaja, da so zelo dobro informirani,
celo nekaj več kot 93 % pri vseh zaposlenih. Oba deleža sta
med višjimi deleži glede informiranosti zaposlenih v Evropi.
Slovenski delavci nadpovprečno ocenjujejo intenzivnost
dela, s katero morajo delati (hitrost, kratki roki), in poročajo, da pogosto delajo preko 40-urnega delovnika. Z 41
% je delež zaposlenih, ki si lahko vedno vzamejo odmor,
kadar si želijo, v Sloveniji med nižjimi deleži v primerjavi
z evropskimi državami. Pri starejših zaposlenih, 50+, pa je
Slovenija z deležem 40 % celo na zadnjem mestu. Npr. Finska ima delež 71 % za starejše in 68 % za vse, Nemčija 47 %
za starejše in 40 % za vse, iz česar lahko sklepamo, da v teh
državah bolje prilagajajo delovna mesta starejšim.
Iz odgovorov na vprašanje, ali bi bili sposobni enako
ali podobno delo, kot ga opravljate danes, opravljali pri
60. letih, se za Slovenijo pokaže naslednji izziv podaljševanja delovne aktivnosti. Smo namreč med državami
z najnižjim odstotkom, saj je pritrdilno odgovorilo le 57
% anketirancev v primerjavi s 83 % v Nemčiji in 81 % na
Irskem in preko 70 % v skandinavskih državah. Po mnogih
kazalcih zahtevnosti dela in usposobljenosti za delo smo
sicer dokaj blizu evropskim povprečjem. Pri usposabljanju
celo nad povprečjem, saj je delež zaposlenih, ki so imeli
plačano usposabljanje, v Sloveniji 43 % (EU povprečje 38
%) in starih 50+ 42 % (EU povprečje 34 %). Usposabljanje
na delu pa je imelo 39 % anketirancev (EU povprečje 34 %)
in starih 50+ 35 % (EU povprečje 28 %).
Glede na rezultate študije iz leta 2015 60 % slovenskih delavcev ni bilo odsotnih z dela v zadnjem letu, 28 % 1–15

dni in 12 % več kot 15 dni (za skupino 50+ celo 14 %). Po
teh podatkih je Slovenija nekje v povprečju, razen pri daljših izostankih, kjer je Slovenija med državami z najvišjim
odstotkom. Slovenija je nad povprečjem tudi v tem, koliko
ljudi pride bolnih na delo. V starostni skupini 55+ se uvrščamo na tretje mesto po številu bolnih, ki pridejo na delo
(za Malto in Dansko).
Podatki o absentizmu v Sloveniji kot tudi primerjava
podatkov iz Eurofoundove raziskave o delovnih pogojih
kažejo na to, da je absentizem v Sloveniji precejšnji izziv.
Kljub temu da država prek svojih inštitucij promovira
zdravje na delovnem mestu in so bili v tej smeri sprejeti
številni ukrepi, tudi pri delodajalcih, pa vse to za mnoge
zaposlene verjetno ni imelo pravih učinkov. Predvidevamo
celo lahko, da se še povečujejo razlike med tistimi, ki lahko več vlagajo v zdravje zaposlenih, in ostalimi. Pa naj bo
to kakovost delovnega okolja, v katero vlagajo podjetja in
druge organizacije, ali pa kakovost življenja prek vlaganj na
ravni občin oz. regij.
Zagotovo k naraščanju absentizma v zadnjih šestih letih
prispevata tudi staranje prebivalstva in podaljševanje delovne dobe, saj podatki kažejo na večjo pojavnost absentizma med starejšimi.
Svoje prispeva tudi čakanje na zdravljenje, v letu 2020 pa se
bo nedvomno poznal vpliv epidemije covida-19 in njenih
ne le zdravstvenih, temveč širših družbeno-ekonomskih
posledic. Glede na podatke raziskave Eurofound pa je zaskrbljujoče, da si očitno vsi skupaj premalo prizadevamo,
da bi zmanjšali negativni vpliv dela na zdravje in delovna
mesta bolje prilagodili starejšim, od katerih pričakujemo
podaljševanje delovne aktivnosti.

LITERATURA IN VIRI:
EUROFOUND (2015). Raziskava o delovnih pogojih – podatkovna baza dostopna na https://www.eurofound.europa.eu/data/european-working-conditions-survey?locale=EN&dataSource=EWCS2016&media=png&width=740&question=y15_Q88&plot=euBars&countryGroup=linear&subset=agecat_3&subsetValue=All
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Dr. Sergeja Planko, PARTNER TEAM
Njeno področje dela zajema predvsem svetovanje na področju upravljanja z intelektualnim
kapitalom v podjetjih. Kot svetovalka in predavateljica ima bogate dolgoletne izkušnje, saj
je sodelovala pri uvajanju številnih projektov v podjetjih različnih panog. Med njene glavne strokovne usposobljenosti sodijo področja: strateško načrtovanje HR in razvoj kadrov
(letni razgovori, osebni razvojni načrti), spremljanje zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih,
oblikovanje kompetenčnih modelov, upravljanje z znanjem, razvoj vodenja.
V zadnjem času se intenzivno posveča področju upravljanja aktivnega staranja zaposlenih,
iz teh vsebin je pripravila tudi doktorsko disertacijo. Je soavtorica Kataloga za upravljanje
starejših zaposlenih in nosilka več usposabljanj iz navedene tematike.
Je avtorica številnih strokovnih člankov ter predavateljica na seminarjih in strokovnih konferencah. Kot višja predavateljica je habilitirana za področje kadrovskega managementa,
tako da sodeluje tudi v formalnem visokošolskem sistemu.

Poslovno okolje je podvrženo nenehnemu razvoju, spremembam in prilagoditvam. Razmere v družbi in na globalni
ravni se zelo hitro odražajo v mikro okolju – posameznih organizacij, kar neposredno vpliva na organizacijsko klimo
in zaposlene. Razmere, ki so že v pomladanskem obdobju nastale zaradi »covid situacije«, in situacija, ki nam aktualno preti, predstavljajo izjemno težko obremenitev ne le zaradi finančnih in gospodarskih primanjkljajev, temveč zelo
obremenilno vplivajo tudi na psihično stanje in počutje posameznikov v družbi in s tem zaposlenih ter na njihove
zavzetosti in storilnosti.

Nastala situacija je v organizacijah sprožila plaz sprememb,
ki se neposredno tičejo zaposlenih, njihovega dela in percepcije delovne realnosti. Podjetja so se bila novim okoliščinam primorana hitro prilagoditi, to pa je najbolj vplivalo
na zaposlene z naslednjih vidikov: v podjetjih so se uvajale
nove oblike dela, spremenjeni procesi in tehnologije dela,
kar je vplivalo na organizacijsko klimo in notranje odnose
ter individualno psihofizično počutje zaposlenih.
Med novimi oblikami dela lahko izpostavimo predvsem
delo od doma. Delo od doma je bila sicer v našem prostoru že poznana in prisotna oblika, vendar ni bila v širši rabi
in so jo zaposleni izvajali bolj izjemoma kot pa stalno. Lahko bi rekli, da je bila uporaba te oblike dela bolj selektivna,
za določene profile in vrste delovnih mest in mestoma celo
generacijsko odvisna. Po našem vedenju so bile tej obliki
dela bolj naklonjene mlajše delovno aktivne generacije.

Ob nastali situaciji pa se je zelo veliko organizacij odločilo,
da postane delo od doma za mnoge zaposlene, kjer delovni
proces to omogoča, prevladujoča oblika dela. Takšen preskok v načinu ustaljenega delovanja je pri marsikaterih posameznikih povzročil pretres in nelagodje, saj so se znašli v
popolnoma neznani in neobvladljivi situaciji.
Ključne frustracije zaposlenih so se tako lahko nanašale na manko digitalnih kompetenc – usposobljenost za
učinkovito delo od doma, pri zaposlenih so se pojavili
občutki neobvladovanja situacije, nemoči, strah pred
neznano situacijo. Pojavili pa so se lahko tudi povsem realni pomisleki, ki se nanašajo na fizično primernost in zagotavljanje pogojev za delo od doma.
V organizacijah, kjer so bili zaposleni boljše opremljeni z digitalnimi kompetencami, so se le-ti počutili bolj
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Nives Fortunat Šircelj:
UČINKOVITI PRISTOPI NA PODROČJU USPOSABLJANJA
IN IZOBRAŽEVANJA STAREJŠIH ZAPOSLENIH
samozavestno in opolnomočeni za delo od doma. Izjemno pomembno je tudi, da imajo zaposleni ob tovrstnih
dogodkih dovolj informacij in opore s strani vodij. Vodje
morajo namreč razumeti, kakšni so psihološki odzivi zaposlenih na spremembe, in zaposlene voditi po poti sprememb, da bo le-ta čim manj ostra in neugodna.
Naslednja pomembna sprememba, ki se je pojavila ob
aktualni situaciji, je bila sprememba dinamike notranjih
odnosov in komunikacije med zaposlenimi.
Zaposleni, ki so delali od doma, so se lahko mnogokrat počutili izolirane in izvzete iz celote oz. timskega dela. Ustrezna in pravočasna pretočnost informacij je za delovanje zaposlenih izjemno pomembna, saj vpliva ne le na kakovost
dela posameznikov, ampak tudi na občutek pripadanja in
zavzetosti zaposlenih. Zaradi tega bi posebej izpostavili
pomen, ki ga ima komuniciranje, ne le sistemsko, ampak
predvsem medosebno komuniciranje na zaposlene, medtem ko se izvajajo določene spremembe oz. se znajdejo v
nepričakovanih in negotovih okoliščinah.
Pri tem je zanimivo izpostaviti, da imajo lahko različne
generacije različne pristope in komunikacijske preference.
Starejšim zaposlenim je navadno bližja neposredna osebna
komunikacija, medtem ko mlajše generacije kot enakovredno sprejemajo tudi posredno komunikacijo (po raznih kanalih in medijih komuniciranja).
Po Ullrichu je ena izmed 4 kadrovskih vlog tudi »upravljalec sprememb«. To pomeni, da v organizacijah, ki so dovolj velike, da imajo kadrovsko službo, je vloga le-te, da top
managementu v odnosu do zaposlenih pomaga z nasveti
in usmeritvami ob soočanju z negotovimi situacijami in ob
uvajanju sprememb.

Splošna priporočila za minimiziranje negativnih odzivov
zaposlenih na hitre spremembe so:
• Razložiti aktualne okoliščine in pritegniti sodelavce v
načrtovanje sprememb.
• Zagotavljati natančne in popolne informacij o spremembah.
• Sodelavci naj imajo priložnost, da izrazijo svoje pomisleke.
• Upoštevati pravila in navade formalnih in neformalnih
skupin v organizaciji.
• Skrbeti za zmerno obremenitev sodelavcev med
spreminjanjem.
Pomanjkanje informacij lahko namreč v zaposlenih sproži val ugibanj, natolcevanj in dezinformacij, ki lahko na
splošno delovno vzdušje delujejo izrazito negativno in
nestimulativno. Zato je zaposlenim treba angažirano in
odkrito posredovati informacije in jih pravočasno seznaniti z možnimi posledicami in situacijami, v katerih se bodo
znašli. Potek implementacije sprememb in odziv zaposlenih na le-te sta v veliki meri odvisna tudi od organizacijske
kulture, vrednot in prevladujočega odnosa do intelektualnega kapitala – zaposlenih v organizaciji.
V tako imenovani novi realnosti je po našem mnenju izredno pomemben tudi ustrezen pristop k vodenju, tako s
strateškega vidika kot tudi neposredno vodenje.
Individualiziran pristop k vodenju se izkazuje kot posebej
potreben, saj se posamezni zaposleni, glede na osebno situacijo, generacijsko pripadnost in druge determinante, zelo
različno soočajo in spopadajo z novo nastalo »covid situacijo«. Tako da je vloga vodje, ki se v polnosti zaveda svoje
vloge, tudi v času intenzivnih sprememb neprecenljiva.

Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., Zavod ZAPOSLISE,
je prva leta kariere vodila PR in marketing, nato pa 15 let kadrovsko pravno področje v
velikih podjetjih. Kot predstavnik delodajalcev je v združenjih (GZS, TZS, ZDS) sodelovala pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje, spreminjanju poklicnih standardov.
Zadnjih pet let je bila zaposlena v državni upravi na programih usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, zelo dobro pozna prednostna področja razvoja EU. Piše, svetuje in
predava s področja razvoja kadrov, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih sistemov
in sodobnih načinov vodenja, nagrajevanja in motiviranja. Aktivno sodeluje v raznih projektih, kot so Starejšim prijazno podjetje, Družbeno odgovoren delodajalec, Zavzeti ASI. Še
posebej se posveča področju razvoja starejše generacije kot tudi trendom in razvoju sveta
in dela v bodoče.

Delovanje podjetij se je obrnilo na glavo dobesedno čez noč. Tudi razvoj se nam dogaja zelo hitro. Tisto, kar smo
ljudje v preteklosti razvili v 300 letih, smo pred marcem 2020 razvili v 20 letih. V tem letu se razvijamo in prilagajamo
še hitreje. Dejstvo pa je, da se nam, z ali brez covida-19, dogajajo nepredvidene tržne razmere. Nenehno je potrebno
iskati nove ali vsaj izboljšane poslovne poti, delamo drugače, na drugačen način.
Vemo tudi, da imamo v podjetjih in organizacijah nekje že celo preko 85 % nematerialnega premoženja, ki je v bistvu
najpomembnejše. Prav zaposleni so vse bogastvo, ki ga imamo v gospodarstvu ali negospodarstvu, v profitnih ali
neprofitnih poslovnih subjektih. Samo zaposleni nam lahko pomagajo pri doseganju rezultatov. To pa se zgodi le, če
jih znamo prepričati, da se učijo in tisto, kar znajo in zmorejo, tudi pokažejo.

Če tisto, kar znajo, ne delijo, nam to njihovo znanje prav
nič ne koristi. Henry Ford je že leta 1890 rekel: »Prosil sem
samo za par pridnih rok, pa sem dobil celega človeka.« Te
roke namreč lahko delajo zelo hitro ali pa zelo počasi. Danes
vemo, da se od zaposlenih na vseh delovnih mestih pričakuje
ne samo pridnost, temveč samostojnost, samoiniciativnost,
upati si izraziti svoje mnenje, biti kreativen.
Povprečna starost delovno aktivnih v Sloveniji že 42,8 let, starost zaposlenih žensk še višja, 43,2 let. (Vir: SURS 2019). Prav
starejša generacija potrebuje pri svojem delu veliko spodbud,
veliko motiviranja, ker se načini dela zelo hitro spreminjajo. In
za upravljanje spremembe je seveda potrebno učenje. Tisto,
kar smo namreč znali včeraj, je danes velikokrat že zastarelo.
Samomotivacija ali motivacija
Pogoj za pridobivanje novih znanj je najprej samomotivacija. Kako se bom jaz sama sebe prepričala, da je dobro, če se
učim, kakšne koristi bom imela od novega znanja. Ker pa smo
v podjetjih vezani na doseganje vnaprej zastavljenih ciljev, je

dobro, da ne čakamo samo na to, da se bodo zaposleni motivirali sami, temveč poskrbimo za to, da zaposlene motivirajo
tudi drugi. To naredijo vodje.
Raziskave kažejo, da vodja prispeva do 70 % k ugodni klimi
v podjetju. Klima pa lahko poveča poslovni uspeh do 30 %,
slaba klima pa povzroči lahko celo padec realizacije za 20 %.
Vodje imajo torej moč vplivati do 50 % na rezultate. Seveda
se lahko zgodi, da je vodja idealen, vendar če njegov sodelavec kljub ustreznemu vodenju ne da vse od sebe, rezultatov
ni. Zato tudi vodja ne more vedno narediti vsega, pa vendar v
povprečju zelo veliko.
Gallupov test zavzetosti
Prav Gallupov test zavzetosti nam kaže, kaj vse lahko vodja
naredi z namenom, da bo njegov sodelavec ne samo produktiven, temveč predvsem učinkovit. In če se potrudimo, da delamo na način, kot predvideva Gallup, se to gotovo odrazi v
zavzetosti, posledica pa bo višja produktivnost. Če so starejši
zaposleni zavzeti, so se pripravljeni učiti in tudi naučiti.
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GALLUPOV TEST ZAVZETOSTI
Zaposleni ocenjujejo 12 kategorij vodenja. Ocene se gibljejo od 1 – sploh se ne strinjam, do 5 – popolnoma se strinjam.

1. Vem, kaj se pričakuje od mene.
2. Imam na voljo vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo.
3. Pri delu imam priložnost početi praktično vsak dan tisto, v čemer sem najboljši.
4. V zadnjih sedmih dneh so pohvalili moje delo ali prepoznali moje dosežke.
5. Moj vodja me upošteva kot osebo.
6. Nekdo na delovnem mestu načrtno skrbi in spodbuja moj razvoj.
7. Moje mnenje šteje in se upošteva.
8. Poslanstvo našega podjetja reflektira, kako pomembno je moje delo.
9. Moji sodelavci so iskreno zavzeti za dobro in kakovostno delo.
10. Moj najboljši prijatelj je iz službe.
11. V zadnjih 6 mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem razvoju in napredku.
12. Tekom zadnjega leta sem imel priložnosti za učenje in razvoj.

Visoka samozavest in prodajne veščine
Pogoj za samostojno opravljanje dela in za zavedanje, da
je v današnjem času nujno vseživljenjsko učenje, je visoka
samozavest. Zaposleni, ki imajo visoko samozavest, sprejemajo sebe takšne, kot so, s pozitivnimi in negativnimi
lastnostmi. Napake odpravljajo in jih ne sprejemajo tragično, se iz njih učijo. Samozavestni mislijo in se odločajo po
svoje, se znajo prilagajati, so tudi uslužni. Niso naduti, ne
mislijo, da so boljši od drugih, ne kritizirajo. Ljudem, ki
imajo nizko samozavest, moramo pomagati, jih odpirati,
da bodo sami postali samozavestni in s tem tudi samostojnejši pri opravljanju delovnih zadolžitev.
»Zdrava samozavest vpliva na akcijo. Šele ustrezna akcija pa
pripelje do ustreznih rezultatov.«
Samozavestni znajo prodati tisto, kar znajo. Prav prodajne veščine niso pomembne samo v prodajnih oddelkih, pri
komercialistih, temveč pri vseh naših zaposlenih, na vseh

delovnih mestih. Kako drugo stran prepričati, da je nekaj
mogoče, in tudi, da nekaj ni mogoče izvesti. Kako prepričati sodelavca, da mi pomaga.
Temeljni pogoji za uspešno usposabljanje oziroma učenje
Vse zgoraj zapisano prispeva k temu, da vzbudimo še posebej v starejših zaposlenih željo ali potrebo po učenju. Starejši so živeli v sistemu, kjer samostojno opravljanje dela
niti ni bilo zaželeno. Generacija baby boom, rojeni med
1946 in 1964, je delala po navodilih. Vodja je bil tisti, ki
jim je delegiral naloge, vodja je bil odgovoren za uspeh,
tudi za neuspeh. Danes je drugače. Od vseh zaposlenih se
pričakuje samostojnost. Seveda vodja še vedno vodi, vendar v smislu, da spodbuja, motivira, da preverja dosežene
rezultate. Ker starejše generacije niso vajene opravljati dela
tako samostojno kot mlajše, potrebujejo večjo spodbudo.
Tudi spodbudo do učenja. Znano je sicer, da se vsi ljudje
na splošno izogibamo novim potem, novim nalogam, tistemu, kar nam je neznano, novo.
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Kaj je pogoj za pridobivanje novih znanj:
1. Da imajo potrebe ali interes po učenju, zunanje
spodbude
2. Da imajo voljo, motivacijo, hotenje
3. Da imajo ustrezno priložnost za učenje
Motivacija za učenje in izobraževanje je v starosti pogosto šibka in je odvisna zlasti od ustreznih spodbud v okolju, še posebno, če izobraževalna ponudba ni osmišljena
in poleg novega znanja ne vzpostavlja drugih razsežnosti socialne opore in pomoči starejšim odraslim.
Za vse splošne veščine, ki naj bi jih imeli starejši zaposleni (prodajne/pogajalske veščine, servisna orientiranost,
presojanje in odločanje, čustvena inteligenca, usklajevanje
z drugimi, upravljanje ljudi, kritično razmišljanje, kompleksno reševanje problemov), velja, da jim bodo koristile
tudi v osebnem življenju. In prav to je velikokrat ta sprožilec, ki sodelavce motivira, da pristopijo k učenju. Da jim
rečemo … glej, zaradi teh veščin te bo še tvoj mož, žena, te
bodo še otroci bolj uslišali, celo uradnik na nekem okencu
te bo bolj poslušal, lažje boš prepričal sodelavca, da ti pomaga. Za pridobivanje specifičnih, strokovnih kompetenc
prav tako … glej, če se boš naučil pravilno upravljati stroj,
orodje, računalnik, boš delo lažje opravil, kar bo vplivalo
na tvoje zdravje, fizično ne boš tako utrujen. Ali pa … glej,
v oddelku vas je toliko in toliko, daj, brez tebe tudi jaz ne
morem, potrebujemo te. Hvalimo in pohvalimo svoje sodelavce, ker nam vsem nam godi, če smo pohvaljeni.
Pomen usposabljanja je še posebej za to ciljno skupino dobro osmisliti. To daje samemu učenju smisel in učečim se
zadovoljstvo. Usposabljanje naj bo za starejše prilagojeno.
Priporočila, kako za učenje motivirati starejše zaposlene:
• osebni pristop do vsakega posameznika, individualna
vabila,
• upoštevati psihološke osnove mentoriranja (kateri tip
osebnosti je učenec, v katero generacijo spada, kako uporabiti prodajne veščine pri motiviranju),
• nekoliko jim spremenimo delovne naloge, vloge ter
samo delovno okolje; če opravljajo vedno eno in isto
delo, postajajo manj kritični do svojega dela. Potrebe po
dodatnem usposabljanju zaznamo, če delamo nekaj novega,

• nagrajujte prisotnost (pohvalite jih, naj vedo, da veste,
da so prisotni na usposabljanjih),
• ponudite jim naloge, ki jim bodo izziv (delo strokovno
zahtevno na področjih, ki jih obvladajo),
• nudite jim usposabljanja, ki si jih želijo,
• kritiko povejte po metodi sendvič (najprej zaposlenega
pohvalite … dober si v tem in tem, nato povejte, kaj je
naredil narobe … glej, ampak pri tej nalogi si naredil to in
to napako … mpak ne glede na to, si pa to in to dobro opravil. Starejši generaciji je potrebno kritiko povedati zelo v
rokavicah, posredno. Mlajša generacija pričakuje, da jim
kritiko izrazimo direktno. Pri vseh pa uporabimo metodo
asertivnega komuniciranja,
• pri učenju poudarjajte njihovo poštenost in integriteto,
lojalnost, da spoštujete, da so skrbni, zanesljivi, da se njihov profesionalen odnos do dela kaže tudi na način, da se
usposabljanj udeležujejo,
• praktično učenje naj poteka na individualni ravni, ker
jim to daje neko večjo varnost. Velja za situacije, ko je potrebno povedati, kaj ne znajo (razlog nizka samozavest),
lahko tudi učenje v parih,
• nuditi jim delo, ki jih bo zanimalo (do 20 % vseh delovnih aktivnosti), s tem bodo višali tudi zanimanje za novo
učenje. Ker bodo vsaj delno delali tisto, kar jih veseli,
bodo hitreje in bolj zavzeto delali tudi tisto, kar »morajo«,
• nekateri zaposleni enostavno niso motivirani za dodatno usposabljanje, če le-to ni obvezno. Zato zagotavljati tudi obvezna usposabljanja,
• izobraževanja naj ne bodo prezahtevna, uporabiti metodo rezanja salame. Usposabljanje razdeliti na manjše
koščke, še posebej, če je vsebina strokovno zahtevnejša,
• usposabljanje naj ne bo časovno predolgo. Prisotnost
na višanju splošnih kompetenc je lahko dnevno največ do
4 ure, pri specifičnih kompetencah do največ 3 ure. V
kolikor je on-line usposabljanje, največ 1,5 ure,
• ponovite teme, ki jih učite. Starejši imajo radi, če snov
ponovimo,
• vprašati se, kaj je cilj … kako hitro naj se starejši nauči ali
da se snov nauči. Pomembno je, da se zaposleni naučijo in
ne, v kolikšnem času naj se naučijo,
• mentor naj si vzame več časa za učenje, naj bo potrpežljiv, rezultati bodo gotovo prisotni, nudite jim vse
potrebne informacije,
• motiviranje, da bi učenci postali učitelji/mentorji,
sprememba vlog.
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Julija Peklar:
KAKO PODJETJA NASLAVLJAJO PODROČJI AKTIVNEGA
IN ZDRAVEGA STARANJA TER ODSOTNOSTI Z DELA
Kdo je dober mentor:
Ki me obravnava enakovredno njemu
Ki prisluhne mojemu problemu
Ki verjame, da zmorem
Ki me izziva
Ki je zabaven, entuziastičen
Ki pokaže zaupanje in spoštovanje
Formula uspeha pri učenju
»Vse je veliko bolj enostavno, če lahko najprej vidiš celo
sliko.« ( Dryden, 1999)

Pri tem se kot učenec počutim:
Prijetno
Spoštovano
Vredno
Samozavestno
Varno
Čutim pomoč
4-MAT SISTEM, ki upošteva učne tipe oziroma različne
tipe učencev
Rezultati učenja so odvisni tudi od tega kako učenec/mentoriranec zaznava zunanjo realnost in kako predeluje izkušnje in
informacije, ki jih sprejema. Ko motiviramo starejše zaposlene, ima mentor boljše rezultate, če upošteva tudi učne tipe.
Ko motiviramo, poskušajmo učenca prepričati na način, da mu odgovarjamo na vprašanja oziroma uporabimo vprašanja pri prepričevanju

7 stopenj za doseganje efektivnega učenja
Učenje naj bo strukturirano. Lažje se je učiti, če učenec
ve, zakaj se uči, kako se bo učil. Lažje se uči, če ve, da
ima ob sebi osebo, ki ji lahko zaupa, ki mu posreduje povratne informacije, na kateri stopnji znanja je. Predvsem
je dobro, da mentor mentoriranca pozna, da ve, kaj ga
bo motiviralo.
1. Razložite, zakaj je potrebno usposabljanje (od tega,
da je potrebno zaradi novega načina dela, do tega, da
bo večja produktivnost, večja realizacija, tudi do tega,
da če se ne bodo učili, bo prišlo do škode, ki pa je
podjetje ne bo preneslo).
2. Razložiti faze učenja, proceduro učenja.
3. Demonstrirajte, kako se nekaj naredi.
4. Opazujte mentoriranca, kako ponavlja za vami kot
mentorjem.
5. Posredujte povratne informacije, kako se uči, kakšni
so rezultati, kaj je še potrebno izboljšati.
6. Pohvalite njihove dosežke, ker jim v začetku učenja
niha motivacija za učenje.
7. Z mentorirancem sklenite dogovor o nadaljnjih
ukrepih, redno sklepanje dogovora, kaj vse naj se še
nauči, na kateri stopnje učenja je.

• KAJ ČE? Kaj lahko z tem naredim (zanima ga uporaba,
hitro uresničevanje v praksi, rad raziskuje). Povezava,
navezana na prihodnost, obeti, možnosti na trgu.
• ZAKAJ? Zakaj bi se ukvarjal s tem (koristi, pozitivne
pridobitve, izkušnje). Če razložimo zakaj, osmislimo
učenje. Kakšno koristi bo imel učenec, če se bo učil, zakaj se jim splača učiti.
• KAKO? Kako se to naredi (kako se to dela, bom še jaz
poskusil, želi sodelovati. Za njega so pomembne lastne
izkušnje, zato zaželeno, da mu to omogočimo, dovolimo,
da eksperimentira, kreira odločitve.
• KAJ? Zbiralec informacij (dejstva, podatki, številke).
Informacije so tiste, ki ga motivirajo, številke, raziskave,
zakaj se bo usposabljanja udeležil.
Ni vprašanje, ali razmišljati o talentih in njihovem razvoju. Pojavlja se vprašanje, ali sploh razmišljati o čemerkoli
drugem. Ve se, da tisto, kar je težko za ljudi, je lahko za
stroje. In tisto, kar je lahko za ljudi, je težko za stroje.
Za zaposlene bo tako še veliko dela, le veliko novega
znanja si moramo pridobiti. Vemo tudi, da kjer je volja,
je tudi pot. Zato je potrebno našim starejšim zaposlenim
pomagati in pokazati pot do novih ciljev. Ko bodo pri
delu izpopolnjeni, zavzeti, ko bodo spoznali, da je njihovo delo smiselno, bo manj tudi absentizma.

Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
Sodelujoči sta zaposleni kot svetovalki. Delujeta na področju psihologije dela in organizacije, promocije zdravja na delovnem mestu, svetovanj zaposlenim. Vodita različna izobraževanja in delavnice s področja zdravja na
delovnem mestu.
Julija Peklar,
univ. dipl. psih.

Ines Kuhta, mag.psih.

Julija Peklar je pripravila prispevek, Ines Kuhta pa predavala
na konferenci.

Z namenom aktivnega naslavljanja področja aktivnega in zdravega staranja v podjetjih ter zmanjševanja odsotnosti
z dela v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) vse do leta 2022 poteka projekt z naslovom »Razvoj celovitega
poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, v sklopu katerega bo v 120
vključenih podjetjih implementiran celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Po
prvem sklopu 20-mesečnega izvajanja projektnih aktivnosti med 60 sodelujočimi podjetji je bila v podjetjih izvedena
primerjalna analiza stanja glede na izhodiščno stanje. Nekaj rezultatov sledi v nadaljevanju.

Slovenski delodajalci v zadnjih letih vedno bolj prepoznavajo
izzive in priložnosti starajoče se delovne sile – nizko stopnjo
delovne aktivnosti starejših zaposlenih, pomanjkanje ustreznega kadra na trgu delovne sile, prav tako naraščanje odstotka
bolniške odsotnosti.
S ciljem naslavljanja teh tematik se je projektu »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo
staranje zaposlenih (POLET)« v 1. sklopu projekta priključilo
63 podjetij iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS), v
katerih je bil implementiran inovativen celovit poslovni model
za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Omenjen model delodajalcem pomaga pri načrtovanju, izvajanju
in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in
zmanjševanju odsotnosti z dela.
Celovit model, ki se vpeljuje v tako širok nabor podjetij iz
KRVS (skupaj bo v projekt v dveh posameznih sklopih vključenih najmanj 120 podjetij), je v slovenskem prostoru novost
in lahko za sodelujoča podjetja predstavlja prvi korak k reše-

vanju izzivov, s katerimi se soočajo na področju aktivnega in
zdravega staranja.
Vsako v projekt vključeno podjetje si je izbralo tudi najmanj
en ukrep po lastni izbiri, ki ga je v času 20-mesečne implementacije modela uvajalo v podjetje. Vpeljava modela v praksi pomeni implementacijo in izvajanje ukrepov na štirih ključnih
področjih aktivnega in zdravega staranja:
I. VARNO IN ZDRAVO DELOVNO OKOLJE
II. PSIHOSOCIALNI VIDIKI ZDRAVJA IN DELA
III. KARIERNI RAZVOJ, RAZVOJ KOMPETENC
IN USPOSABLJANJE
IV. PRILAGODITEV ORGANIZACIJE DELA IN
DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH
V prvem sklopu izvajanja projekta je bila med 63 sodelujočimi
podjetji ob vstopu v projekt izvedena analiza stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela ter po
zaključku 20-mesečne implementacije celovitega modela v 1.
sklop podjetij še primerjalna analiza stanja.
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Pozitiven je podatek, da podjetja po 20-mesečni implementaciji ukrepov v sklopu projekta zaznavajo manj ovir
na področju aktivnega in zdravega staranja – še posebej
velika razlika se kaže pri tem, da je na začetku projekta več
kot 70 % podjetij bilo mnenja, da na področju aktivnega
in zdravega staranja nimajo dovolj znanja in informacij,
po 20 mesecih tako meni le še tretjina podjetij. Prav tako
smo z informiranjem in osveščanjem o naboru inovativnih
ukrepov podjetjem želeli predstaviti številne ukrepe, ki ne
zahtevajo velikega finančnega vložka. S trditvijo, da nimajo
ustreznih finančnih virov, se je torej ob začetku projekta
strinjala več kot polovica podjetij, sedaj manj kot 40 %.
Slika 1. Odstotek izbranih ukrepov glede na področja v celovitem modelu

Skoraj polovica vključenih podjetij je izbrala ukrepe s
področja psihosocialnih vidikov zdravja in dela. Največ
ukrepov je bilo vezanih na področje komunikacije, izboljševanja klime v podjetju, vzpodbujanja neformalnih
druženj vseh zaposlenih in podobno. Izboljšanje komunikacije med različnimi oddelki in nenazadnje različnimi generacijami se je torej izkazala kot osnovna potreba
mnogih sodelujočih podjetjih.

Tretjina podjetij je z implementacijo ukrepa zaključila
v času trajanja projekta, pri slabi polovici se ukrepi še
vedno izvajajo, 18 % podjetij pa ukrepa ni uspelo implementirati. Pri tem je pomembno upoštevati obdobje
epidemije covida-19, zaradi katerega je več kot polovica
podjetij imela težave pri organizaciji in izvedbi izbranih
ukrepov.

Slika 2. Ovire, ki jih podjetja zaznavajo na področju aktivnega in zdravega staranja (ob vstopu v projekt leta 2019 in po zaključku 20-mesečne implementacije
ukrepov leta 2020)

Razlike pa so opazne tudi pri mnenjih, ki jih imajo podjetja o podaljševanju delovne aktivnosti starejših zaposlenih. Po rezultatih vmesne analize si kar 25 odstotkov več
delodajalcev želi obdržati starejše zaposlene na delovnih
mestih, tudi po preteku zakonskega roka za upokojitev, kot si jih je želelo ob vstopu v projekt. Spretnosti pri
posamezniku začnejo upadati že po 45. letu in je zato za
delovno aktivnost starejših vlaganje v razvijanje in uporabo njihovih spretnosti še toliko bolj pomembno. V analizi

stanja vseh sodelujočih podjetjih v 1. sklopu projekta lahko
v letih 2016–2019 opazimo naraščanje odstotka bolniškega staleža, trend naraščanja bolniške odsotnosti pa sicer
beležimo tudi na ravni celotne Slovenije. Prilagajanj bo,
tudi zaradi vedno večjega deleža starejše populacije, potrebnih torej čedalje več. Ukrepi v podjetju bodo zato morali biti usmerjeni v prilagajanje tako delovnega okolja, organiziranosti dela kot tudi zdravja zaposlenega in njegovega
socialnega okolja.
Spodbuden podatek je, da podjetja ocenjujejo, da so v času
izvajanja projekta dosegla največji napredek na področju informiranja in osveščanja zaposlenih, prav tako na področju
spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja, zanimanja in
poznavanja za področje aktivnega in zdravega staranja.
Verjamemo, da so podjetja področje aktivnega in zdravega staranja uspešno uvrstila v svoj program promocije
zdravja, zagotovo pa so z aktivno vključitvijo v aktivnosti
projekta POLET pripomogla k boljšemu psihofizičnemu
zdravju svojih zaposlenih ter tako poskrbela, da se bodo
lahko zdravo in aktivno starali.
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ZAKONSKE PODLAGE VARNEGA IN ZDRAVEGA
OPRAVLJANJA DELOVNIH OBVEZNOSTI

Miha Šercer:
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU IN ODŠKODNINSKA
ODGOVORNOST DELODAJALCA

Katere so zakonske podlage, ki naj jih delodajalec in zaposleni upoštevala
z namenom, da bodo vsi zaposleni delovali v varnih in zdravih delovnih
razmerah:
•
•
•
•

Miha Šercer, odvetnik iz odvetniške pisarne Šercer-Šisernik,
se tako poklicno kot strokovno že celotno kariero ukvarja z delovnimi razmerji. Je avtor
številnih publikacij, vključno s knjigo Odpoved pogodbe o zaposlitvi (Uradni list, 2020),
redno pa tudi predava na seminarjih in konferencah s področja delovnega prava, kadrov
ter varnosti in zdravja pri delu.

ocena tveganja z izjavo o varnosti pri delu,
varnost in zdravje pri delu in odškodninska odgovornost delodajalca,
ustrezna ureditev in organizacija dela od doma
kako se ustrezno pripraviti na obisk inšpektorja za delo.

Varnost in zdravje pri delu niso le zdravi in zadovoljni zaposleni. In niso le prepovedi in zapovedi. Je miselnost.
Je odgovornost. Je nenazadnje zaveza. In je garant za skladno in stabilno poslovanje.

Po zakonu mora delodajalec narediti vse, kar je v njegovi
moči, da ustvari in tudi vzdržuje varno delovno okolje. V
ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev
varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem,
odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu,
obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.
Pred začetkom opravljanja določenega dela mora napraviti oceno tveganja, ki obsega:
• identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti,
• ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen
identificiranim nevarnostim,
• oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost
nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma
bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic,
• odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo,
• odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.
Po izvedeni oceni tveganja mora izdelati in sprejeti izjavo
o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki glede na
vrsto in obseg dejavnosti vsebuje zlasti:
• načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov,
• načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti,

• opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih
oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu (VZD),
• zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo.
Delodajalec mora nadalje zagotavljati VZD zlasti tako, da:
• določi strokovnega delavca za VZD ter izvajalca medicine dela,
• obvešča delavce o novostih, nevarnostih, izdaja navodila za varno delo,
• usposablja delavce za varno in zdravo delo,
• zagotavlja osebno varovalno opremo,
• z obdobnimi preiskavami preverja ustrezne delovne
razmere,
• zagotavlja obdobne preglede in preizkuse delovne
opreme,
• zagotavlja varno okolje in uporabo varne opreme,
• mesta in sredstva za delo opremi z znaki za obvestila
in za nevarnost ter z navodili za varno delo,
• sprejme ukrepe za zagotovitev prve pomoči,
• sprejme ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom
in evakuacijo,
• sprejme ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja
in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih
mestih.
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Borut Brezovar:
ALI JE POTREBNA REVIZIJA IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA
Tudi delavci imajo na drugi strani v zvezi z VZD obveznosti,
in sicer predvsem:
• spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu,
• opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da varujejo svoje
življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb,
• uporabljati sredstva za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo skladno z njihovim namenom in
navodili delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti,
da so v brezhibnem stanju.
Če delavci ne izpolnjujejo svojih obveznosti s področja
VZD, to lahko pomeni hujšo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, z možnostjo tudi izredne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi, če okoliščine temu ustrezajo. Na
primer v zvezi z alkoholiziranostjo na delovnem mestu
so sodišča že odločila, da delodajalec v zvezi s tem ni
le upravičen ukrepati, temveč da je to celo dolžan, saj s
tem zaščiti druge osebe, udeležene v delovnem procesu.
V primeru nastanka škode so delavci za opustitev svojih
obveznosti, ki kaže na hujšo malomarnost, delodajalcu
tudi odškodninsko odgovorni.
Če delodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti s področja
VZD:
• je v primeru nezgode lahko delavcu odškodninsko
odgovoren za nepremoženjsko in premoženjsko škodo (oziroma zanj v okviru zavarovalnega kritja zavarovalnica, če ima pri njej zavarovano odgovornost),

• delavec lahko odkloni delo (glej 52. člen Zakona o
varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1),
• delavec lahko (po predhodnem pisnem pozivu) izredno odpove pogodbo o zaposlitvi (glej 111. člen Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1),
• je v primeru nezgode lahko odgovoren Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije za povrnitev stroškov delavčevega zdravljenja in nadomestil plače (glej
87. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ) oziroma Zavodu
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavcu
izplačane prejemke iz naslova invalidskega zavarovanja (glej 191. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2)
• je lahko prekrškovno in pa tudi kazensko odgovoren
(glej 201. člen Kazenskega zakonika – KZ-1)
Nezagotavljanje ukrepov VZD lahko torej za delodajalce
pomeni veliko tveganje. V izogib tveganjem predlagamo ravnanje po naslednjih stopnjah:
• sprejem ukrepov za VZD,
• seznanitev delavcev z ukrepi,
• obojestransko izvajanje ukrepov,
• preverjanje izvajanja ukrepov.
Zlasti slednji sta izrednega pomena, saj se varnost in
zdravje pri delu ne konča s postavitvijo sistema, temveč
se tam pravzaprav šele zares začne.

Borut Brezovar, magister znanosti delovnega in socialnega prava,
je po osemnajstletni karieri v gospodarstvu, kjer je opravljal različne naloge vodenja,
prevzel nalogo glavnega inšpektorja RS za delo, ki jo je opravljal skoraj 19 let. Pri
opravljanju te naloge je sodeloval pri vključevanju Republike Slovenije v EU in pri
pripravi zakonov in njihovih sprememb s področja delovnih razmerij ter varnosti
in zdravja pri delu. Prav tako je v tej vlogi sodeloval s številnimi mednarodnimi
organizacijami s področja dela v okviru EU ter z MOD v Ženevi. Je poznan predavatelj s številnih seminarjev, konferenc in delavnic doma in po svetu ter avtor preko
45 najrazličnejših objavljenih pisnih del v obliki člankov, brošur in komentarjev s
področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu. Danes je upokojen, a še
vedno delovno aktiven.

Več mednarodnih pravnih aktov, ki dajejo podlago in določajo temeljna načela varnosti in zdravju pri delu, posebej
poudarjajo, da je potrebno nenehno skrbeti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ne le ob pričetku delovanja.
Vsaka za varnost in zdravje pomembna okoliščina, povezana z delom, mora biti takoj ocenjena, glede na oceno pa
morajo biti sprejeti tudi ustrezni ukrepi.

1. Konvencija mod št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem
varstvu in delovnem okolju (Uradni list SFRJ, Mednarodne
pogodbe, št. 7/87),
2. Konvencija mod št. 161 o službah medicine dela (Uradni
list SFRJ Mednarodne pogodbe, št. 14/89),
3. Direktiva Evropske skupnosti št. 89/391/EGS, imenovana
tudi okvirna direktiva, o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšanja varnosti in zdravja delavcev pri delu.

Zakon določa, da mora delodajalec popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat:
• ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni,
• ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje
temeljilo,
• ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Vsebine navedenih aktov povzema in v naš pravni red
prenaša Zakon o varnosti in zdravju pri delu Zvzd-1
(Uradni list RS št.43/2011), ki določa, da mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, po
postopku, ki obsega zlasti:
• identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti,
• ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen
identificiranim nevarnostim,
• oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost
nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma
bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic,
• odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo,
• odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za
varnost in zdravje pri delu izdelati in sprejeti Izjavo o
varnosti z oceno tveganja v pisni obliki (oziroma njeno
spremembo ali dopolnitev), ki glede na vrsto in obseg
dejavnosti vsebuje zlasti načrt za izvedbo predpisanih
zahtev in ukrepov, načrt in postopke za izvedbo ukrepov
v primerih neposredne nevarnosti in opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in
delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi
posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
delavci za določeno delo v delovnem procesu ali za uporabo posameznih sredstev za delo na podlagi strokovne
ocene izvajalca medicine dela.
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V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma
njihovimi predstavniki.
Delodajalec mora izjavo o varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način in jo v delu, ki se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni
in dopolni, prav tako pa tudi novo zaposlenim in vsem
drugim navzočim na delovnem mestu ob začetku dela.
Namen izjave o varnosti z oceno tveganja je vzpostavitev
sistema različnih ukrepov (tehničnih, pravnih, organizacijskih, medicinskih itd.), s katerimi delodajalec zagotovi, da bo delo njegovih sodelavcev zdravo in varno,
ne glede na nevarnosti, ki iz dela samega ali iz okoliščin,
povezanih z delom, v izhodišču izhajajo.
Izjavo o varnosti delodajalec izdela ob pomoči stroke
varnosti pri delu in stroke medicine dela, po potrebi pa
tudi ob sodelovanju drugih strokovnjakov.
Temelj izjave o varnosti je ocena tveganja za nastanek
poškodb in zdravstvenih okvar, podlage zanjo pa so
pravne (zakon in drugi predpisi) in dejanske (sistemizacija delovnih mest, dejanske razmere glede prostorov,
opreme in sredstev, kadri (lastnosti, posebnosti), delovni postopki itd.), pa seveda tudi takšne, kot je pojav
splošne nevarnosti hudo nalezljive bolezni.
Načini zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu so v
vseh primerih enaki:
• ocena tveganja,
• odvrnitev nevarnosti,
• zmanjšanje nevarnosti na obvladljiv nivo,
• sprejetje ustreznih ukrepov (kolektivnih, individualnih),
• obveščanje delavcev, drugih,
• usposabljanje delavcev,
• vključevanje delavcev oziroma njihovih predstavnikov,
• spremljanje stanja, monitoring,
• aktualiziranje in izboljšava ukrepov.
Glede na povedano je seveda popolnoma jasno, kaj
vse je potrebno postoriti v vseh primerih, ko nastopijo
kakršnekoli okoliščine, ki lahko ogrožajo zdravje in varnost zaposlenih. Danes je pred praktično vsemi delodajalci cela vrsta okoliščin, ki imajo tak značaj.

Okoliščine, ki danes terjajo prilagoditev sprejetih
ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
oziroma revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja
pri vseh delodajalcih, so:
1.Novi koronavirus
SARS-Cov-2 je nov virus iz družine koronavirusov, covid-19 je pa bolezen, ki jo povzroča virus SARS-Cov-2.
Pojav virusa SARS-Cov-2 predstavlja novo tveganje in
nevarnost, ki se tiče prav vseh delodajalcev in delavcev
na vseh delovnih mestih. Potrebno je opraviti oceno tveganja za okužbo z novim, zaenkrat še premalo poznanim
virusom in sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečitev
okužbe in širjenja. Posebno pozornost zahtevajo:
Ureditev delovnega mesta
• Idealno: sam na delovnem mestu. Če je zaposlenih v prostoru več, nepropustne pregrade (steklo, pleksi steklo).
Če pregrade niso možne:
• potrebno je zagotoviti najmanj 1,5 m, še bolje 2 m
razdalje med sodelavci
• prezračevanje (vsaj dvakrat na 8-urni delovnik)
• klimatske ali prezračevalne naprave nastavljene le
na dovod svežega zraka in odvod iztrošenega zraka,
ne pa kroženje notranjega zraka (razen v primeru
ustreznih filtrov)
• zagotovitev razkužil in mask na točkah vhoda/izhoda, srečevanja in druženja
Odmori, prehrana, garderobe, sanitarije, kadilnice
• upoštevanje splošnih pravil (distanca, higiena, maske, razkuževanje, zračenje, čim krajši stiki)
• hrana v pakirani embalaži, enako pribor
• razkuževanje avtomatov
• če se zaposleni oblačijo v službeno obleko – dvojne omarice
• oznake o zasedenosti sanitarij
• dovolj tekočega mila
• papirnate brisače namesto električnih sušilnikov
• distanca, razkuževanje in čim krajše zadrževanje
Sestanki
• ocena ali je sestanek res potreben (sicer video konferenca)
• le nujni udeleženci
• dobro pripravljen, čim krajši
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•
•
•
•
•

razkužen in prezračen prostor pred in po sestanku
razkuženje rok in uporaba zaščitnih mask
postrežba le v zaprti embalaži
izmenjava dokumentacije zgolj po elektronski pošti
če kdo začasno zapusti prostor, razkuži roke ob vrnitvi

Službene poti
• ocena, ali je službena pot nujna, čim manj udeležencev
• najbolje en sam kot voznik, sicer maske med potjo
• izogibanje kriznim žariščem
• raje osebni avto kot pa javen prevoz
• razkuženo vozilo pred in po vožnji
• ustrezne maske in sredstvo za razkuževanje v vozilu
• posebna pozornost ob stikih (gorivo, cestnine, okvare,
parkirnine)
Ravnanje in obnašanje izven dela (dodatne naloge zaradi
novega koronavirusa)
• revizija izjave o varnosti z oceno tveganja v sodelovanju s
strokovnjakom za varnost in izvajalcem medicine dela
• popraviti in dograditi načrt promocije zdravja na delovnem mestu
• pisno opredeliti dodatno potrebne ukrepe in odgovorne
osebe (dodatne označbe in opozorila)
• z ukrepi seznaniti vse zaposlene (posebej ranljive skupine)
• usposobiti vse zaposlene za izvajanje novih ukrepov in
preveriti usposobljenost
• zagotoviti osebno varovalno opremo, njeno delitev, hrambo, obnavljanje, ustrezno odstranjevanje uporabljene
• zagotavljanje sredstev za razkuževanje na vseh potrebnih
mestih
• zagotavljanje zadostnih in ustreznih sredstev za osebno
higieno na potrebnih mestih (milo, papirnate brisače)
• zagotavljanje večkratnega razkuževanja prostorov, še posebej kritičnih točk
• zagotavljanje potrebnega prezračevanja

Kaj storiti, če sumimo, da je sodelavec/sodelavka okužen
z virusom SARS-CoV-2?
• domnevno okuženo osebo osamimo
• prepoved stikov in evidenca nedavnih stikov
• razkuževanje delovnega mesta
• stroga higiena kašlja
• osebi nadenemo masko FFP3
• stopimo v stik z osebnim zdravnikom
• sledimo navodilom

2. Nove organizacije in oblike dela
• delitev delovnega mesta
• delo od doma
• delo prek internetnih platform
3. Novo nastajajoča tveganja
• staranje delovne sile (daljšata se življenjska in delovna
doba)
• psihosocialna tveganja (nedovoljeni in neprimerni odnosi
na delu, ki povzročajo močan in dalj časa trajajoč stres, ki
posledično lahko ogrozi zdravje zaposlenih)
• digitalna tveganja: pretiran nadzor, merjenje in algoritmi
učinkovitosti, konflikt z umetno inteligenco, kibernetski
vdori, zaostajanje v znanju itd.
4. Slaba kakovost izjav o varnosti z oceno tveganja
Iz Poročila o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2019 izhaja,
da se kar četrtina ugotovljenih kršitev s področja varnosti in
zdravja pri delu nanaša na napake in pomanjkljivosti Izjave o
varnosti z oceno tveganja. Kar polovica je neustreznih, 23 %
pa je zastarelih.
Poročilo o delu IRSD za leto 2019:
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DELO OD DOMA (TELEWORK)
PRAVNE PODLAGE:
Direktiva Sveta 90/270/EGS, ki določa minimalne varnostne
in zdravstvene zahteve za delo s slikovnimi zasloni
Okvirni sporazum o delu na daljavo 2002 (sporazum evropskih socialnih partnerjev)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list št.43/11)
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/13)
Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnimi zasloni
(Uradni list RS, št. 30/2000 in 73/2005)
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št.89/99 in 39/05)
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št.21/2013)
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
68. člen
• (1) Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja
na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven
delovnih prostorov delodajalca.
• (2) Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga
delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.
• (3) S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko
dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi
v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje
dejavnosti delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca.
• (4) Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju
dela na domu pred začetkom dela delavca obvestiti inšpektorat za delo.

69. člen
• (1) Delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali v
prostorih po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem,
ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja
pri upravljanju in sindikalnega organiziranja.
• (2) Pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu, se uredijo med delodajalcem in
delavcem s pogodbo o zaposlitvi.
169. člen (sprememba dela zaradi naravnih ali drugih
nesreč)
• V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko
je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje
delodajalca, se lahko vrsta ali kraj opravljanja dela,
določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.
70. člen (obveznosti delodajalca)
• (1) Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo
svojih sredstev pri delu na domu. Višino nadomestila
določita delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi.
• (2) Delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje
dela na domu.
71. člen (prepoved dela na domu)
• Inšpektor ali inšpektorica za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektor za delo) delodajalcu prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če je delo
na domu škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da
postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali za
življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja, ter
v primerih, ko gre za dela, ki se v skladu z 72. členom
tega zakona ne smejo opravljati kot delo na domu.
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Delodajalčeva zakonska dolžnost je, da ob sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi za delo na domu zagotovi tudi
ustrezno varno in zdravo opravljanje tega dela na delavčevem domu. To stori tako, da z delavcem dogovorita, da bo na domačem delovnem mestu zagotovljena
enaka varnost in zdravje pri delu, kot jo za podobno
delo vsebuje Izjava o varnosti pri delodajalcu. Delodajalčev strokovni delavec delavcu pri ureditvi delovnega
mesta pomaga in svetuje, po potrebi si ga tudi ogleda.
Pogosto zadostujejo ustrezne fotografije.
Delovni prostor za posameznika, ki opravlja fizično
nezahtevno delo, naj bi, poleg kakovosti objekta samega, izpolnjeval tudi naslednje prostorske zahteve: min
2 m² na posameznika, skupen prostor pa naj ima vsaj
8 m², višina prostora naj bo vsaj 2,25 m, volumen prostora najmanj 12 m³ na osebo.
V skladu s poglavjem 6 standarda ISO 9241 morajo

• glava je zravnana ali rahlo nagnjena naprej, pogled je
uprt naravnost v zaslon in običajno v črti s telesom
• ramena so sproščena, zgornji del rok normalno visi ob
strani telesa
• kadar sedimo pokončno ali smo rahlo nagnjeni nazaj, je
predel hrbta v celoti podprt z ustrezno ledveno podporo
• komolci so ob telesu in so upognjeni v kotu, ki meri od
90 do 120 stopinj
• roke, zapestja in podlakti so usmerjene naravnost naprej, v črti s tlemi in približno vzporedno z njimi
• stegna in boki so podprti z dobro oblazinjenim sediščem
in običajno vzporedno s tlemi
• kolena so približno v isti višini kakor boki, stopala so
pomaknjena nekoliko naprej
• stopala so v celoti na tleh ali na podstavku za stopala

okoljske razmere na delovnem mestu ustrezati naslednjim omejitvam: temperatura 19–23 °C, vlaga 40–60%,
prezračevanje1,3 l/s/m2, gibanje zraka < 0,25 m/s,
hrup < 55 dB (A), osvetljenost splošna: 300–500 luksov
na delovnem območju, lokalna: nadzira jo lahko uporabnik.
V prostoru, kjer se opravlja delo, naj bo čim manj prahu in predmetov, ki prah generirajo, kar je deloma odvisno od ureditve same, še več pa od vzdrževanja in
čiščenja.
Ustrezno (ergonomsko) urejeno delovno mesto skupaj
z nadzorovanjem okoljskih razmer omogoča nevtralen
položaj telesa pri delu, kar preprečuje utrujenost, napenjanje oči, glavobol in stres in obremenjenost mišic,
kit in okostja, s čimer se zmanjšuje tveganje za razvoj
kostno-mišičnih obolenj. Značilnosti nevtralnega položaja telesa so:
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Potrebna je ustrezna ureditev in vzdrževanje delovnega
mesta!
Poleg zahtev, ki jih pred delodajalca postavlja zakonodaja, pa je za varno in zdravo ter tudi kakovostno opravljanje dela od doma potrebno, da zaposleni s pogodbo
o delu od doma in delodajalec razrešita tudi naslednja
vprašanja:
• zagotovitev kakovostne internetne povezave (zanesljive z
ustrezno hitrostjo)
• nabor in kakovost strojne in komunikacijske opreme (računalnik, tiskalnik, mobilni telefon itd.)
• zagotovitev vse potrebne programske opreme za delo in
komunikacijo, skupaj z usposabljanjem in preizkusom dejanskega delovanja (video sestanki, posredovanje gradiva)
• ustrezen dostop do delodajalčevega informacijskega sistema ob hkratnem zagotavljanju varnosti komunikacije in
podatkov
• opredelitev časa obvezne prisotnosti delavca doma zaradi
potrebnih stikov in sestankov ter časa (dneva v tednu), ko
bo delavec redno prisoten na sedežu delodajalca
• zagotovitev, da bo delavec tudi doma in sicer dosledno
spoštoval splošna pravila, namenjena preprečevanju
okužbe in širjenja novega virusa SARS-CoV-2 (higiena
rok, socialna distanca s tretjimi, izogibanje daljšim in
bližnjim stikom s tretjimi, uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih in javnih prometnih sredstvih, izogibanje večjim skupinam ljudi zlasti v zaprtih prostorih in
problematičnim lokacijam).

Kakšne so izkušnje delodajalcev, ki so sistematično
uvedli delo od doma?
CISCO Slovenija:
Za učinkovito delo od doma je potrebno:
• kulturna transformacija
• vpeljava tehnologij
• omrežna varnost
Raziskava v organizacijah, ki so sistematično uvedle
delo od doma je pokazala:
• 2,3 x večja produktivnost: hitrejše sprejemanje odločitev
in inoviranje
• 2,2 x večje zadovoljstvo zaposlenih
• 2,9 x bolj učinkovito zadrževanje strokovnjakov in pridobivanje novih sodelavcev
• 2,5 x boljša optimizacija stroškov glede prostorov
• 2,6 x večja poslovna agilnost in fleksibilnost
Vodilni v takih organizacijah:
• 3,1 x bolj verjetno uporabljajo navzkrižne delovne ekipe
• 2,0 x večjo pozornosti posvečajo vključenosti zaposlenim,
jih vzpodbujajo in jih cenijo
• 2,0 x pogosteje uporabljajo videokonferenčne rešitve
• 2,8 x pogosteje uporabljajo snemanje, zapis sestankov in
mobilne aplikacije
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PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS PODJETIJ
VKLJUČENIH V PROJEKT POLET
V obdobju 22 mesecev se je v projekt POLET vključilo že
63 podjetij, vsi so v vmesnem obdobju poročali o dobrih
rezultatih. Na konferenci sta se predstavili dve podjetji,
Saubermacher, d. o. o., iz Murske Sobote in Kostak, d. d.,
iz Krškega.
Saubermacher Slovenija, d. o. o., iz Murske Sobote je
podjetje, ki se ukvarja z odgovornim ravnanjem komunalnih odpadkov. Delovanje podjetja in sodelovanje v
projektu POLET je predstavil Matevž Ružič. Začetki podjetja segajo v leto 1990, ko je podjetje kot prvo v nekdanji Jugoslaviji v Lenartu pričelo uvajati ločeno zbiranje
odpadkov po sistemu BioPaS. V sedanjo organizacijsko
obliko se je družba oblikovala leta 2007 z družitvijo treh
podjetij v eno. Delujejo na štirih lokacijah po Sloveniji
– Lenart, Murska Sobota, Kidričevo, Vrhnika. Sedež in
lastnik Saubermacher DAG pa je v avstrijskem Gradcu.
Projektu POLET so se priključili, ker se zavedajo, da prihaja do medgeneracijskih razlik.
Skrb za zaposlene pa je zanje najpomembnejša. Sodelovanje med generacijami so si želeli izboljšati. Pripravili
so celo usposabljanja na temo, kako zaposlene pripraviti
na upokojevanje. Zato so pripravili delavnico finančnega
opismenjevanja in jih tudi tako pripravili na spremembo
v življenju. Usposabljanja so se lahko udeležili vsi zaposleni, ker prav vsi potrebujejo ta znanja. Z načrtnim usposabljanjem zaposlenih za medgeneracijsko sodelovanje so
poskrbeli, da se zaposleni med seboj bolje razumejo, da
bolje komunicirajo.
Izvajajo tudi druge ukrepe, ki pozitivno vplivajo na zdravje, življenje in delo zaposlenih, in z vsemi aktivnostmi
bodo nadaljevali v okviru projekta, uvajali pa bodo tudi
nove in z njimi nadaljevali v prihodnosti, saj verjamejo v
pozitivne rezultate. Skrbeli bodo, da se bodo le-ti še izboljševali.

Kostak, d. d., iz Krškega je podjetje, ki se ukvarja s komunalno in gradbeno dejavnostjo. Delovanje podjetja in sodelovanje v projektu POLET je predstavil Matej Urbanč. Družba z več kot 60-letno tradicijo je danes največje podjetje na
področju komunalnih dejavnosti v Sloveniji in vodilno gradbeno podjetje v posavski regiji. V podjetju je zaposlenih 447
ljudi, v celotni skupini Kostak pa več kot 500. Ker se načini
dela zelo hitro spreminjajo, skrbijo za usposabljanje svojih sodelavcev. Omogočajo tudi praktično usposabljanje dijakom in
študentom. Zavedajo se, da je dobro počutje zaposlenih ključ
do poslovnega uspeha. Z željo, da bi izboljšali delovne pogoje, da bi višali standarde, sodelujejo v različnih projektih, tudi
v projektu POLET. V času sodelovanja so se in se še vedno
veliko posvečajo usposabljanju s področja varstva in zdravja
pri delu. Od zaposlenih pričakujejo, da jim bodo z idejami pomagali pri izboljševanju delovnih pogojev, tudi višanju klime.
Med drugim so na željo zaposlenih uvedli »Kostakovo skrinjico« na 8 lokacijah podjetja. V njo zaposleni anonimno
predlagajo različne rešitve, ideje. Ideje so zelo različne, od izboljševanja delovnih pogojev, želje po komuniciranju z upravo do izvajanja različnih delavnic na temo zdravja in dobrega
počutja ipd. Komisija enkrat mesečno predloge pregleda in se
odloči glede njihove izvedbe. V letu dni so podprli 9 predlogov, med drugim tudi idejo o izdaji internega glasila. Posebej
pomembni se jim zdijo tudi uvedeni ukrepi glede večje dostopnosti uprave – srečanja zaposlenih s predsednikom uprave,
omogočanje upokojenim sodelavcem, da se vračajo na delo,
ter ozaveščanje zaposlenih po vseh komunikacijskih kanalih o
obvladovanju stresa na delovnem mestu, medgeneracijskem
sodelovanju ter duševnem zdravju zaposlenih.
Vse to izboljšuje socialno klimo v podjetju, počutje zaposlenih in medsebojne odnose, zato bodo podobne ukrepe še
nadgrajevali. Trudili se bodo pridobiti krovni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

