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zakonu imajo èlani svetov delavcev v štiri-
letnem mandatu zagotovljene tri tedne stro-
kovnega usposabljanja, ki ga plaèa pod-
jetje. V podjetjih z manj kot 20 zaposlenimi
pa stroške usposabljanja krijejo sindikati ali
delavske zbornice. Nasploh pri sosedih
velja stališèe, da uspešno zastopanje inte-
resov zaposlenih na vseh ravneh (na pod-
jetniški, de�elni in dr�avni ravni), v prvi vrsti
zahteva dobro izobra�ene in usposobljene
predstavnike zaposlenih. Zato v delavskih
zbornicah skupaj z Avstrijsko zvezo sindi-
katov (ÖGB) in sindikati redno organizirajo
številne izobra�evalne dogodke: od kraj-
ših osnovnih strokovnih seminarjev in de-
lavnic do razširjenih izobra�evanj za èlane
svetov delavcev, sindikaliste, ostale zapo-
slene, predstavnike delavcev za varnost in
zdravje pri delu (VZD), predstavnike delav-
cev v nadzornih svetih in za sodnike porot-
nike na delovnih sodišèih. Med morda za
nas še posebej zanimivimi izobra�evalnimi
oblikami so Akademija za svet delavcev,
Akademija za predstavnike VZD in Soci-
alna akademija, pri èemer slednja traja kar

10 mesecev (gre za njihov najobse�nejši
program usposabljanja). Dodatno izobra�e-
vanje èlanov v celoti financirajo delavske
zbornice, hkrati financirajo tudi velik del
stroškov strokovnih usposabljanj zaposle-
nih, o èemer smo v tem prispevku �e pisali.

Seveda pa delavske zbornice in sveti
delavcev tesno sodelujejo ter sprejemajo
skupne rešitve tudi na drugih podroèjih
zastopanja interesov zaposlenih v podjetjih,
npr. pri reševanju konfliktov med deloda-
jalci in zaposlenimi (o èemer smo �e pisali),
konfliktov v zvezi s pristojnostmi svetov
delavcev in morebitnih konfliktov med vod-
stvi podjetij in sindikati.

***
Na podlagi opisanega oz. konkretne in

uèinkovite pomoèi vsem zaposlenim zago-
tovo ni nakljuèje, da delavske zbornice v
sosednji Republiki Avstriji u�ivajo velik
ugled med vsemi dr�avljankami in dr�av-
ljani, ki so jim v nedavni mnenjski anketi
namenili veè kot 70-odstotno naklonjenost.
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Psihosocialna tveganja in stres močno
vplivajo na zdravje zaposlenih in uspešnost
organizacij
Psihosocialna tveganja v delovnem okolju predstavljajo danes enega kljuènih izzivov, ki ogro�ajo
poklicno zdravje in varnost zaposlenih. V zadnjih desetletjih je opaziti narašèajoè trend raznolikih
pogojev dela, ki so se pojavili zaradi velikih sprememb v naèinu zaposlovanja, demografskih
sprememb, novo nastajajoèih sektorjev, globalne krize, digitalizacije itd., in ki predstavljajo resna
tveganja tako za zdravje zaposlenih kakor uspešnost delovnih organizacij. Pri zmanjševanju teh
tveganj pa imajo seveda lahko izjemno pomembno vlogo tudi delavska predstavništva v podjetjih,
tj. sveti delavcev in sindikati.

Uvod

Glede na izsledke raziskav trend izpo-
stavljenosti psihosocialnim tveganjem
narašèa tako na delovnih mestih kot izven
njih. Zaposleni posledièno postajajo vse
ranljivejši za stres in z njim povezane ne-
gativne pojave, zato je vedno veè delo-
dajalcev postavljenih pred nov izziv na pod-
roèju zagotavljanja zdravih in varnih delov-
nih mest – kako izdelati dolgoroèno stra-
tegijo obvladovanja psihosocialnih tve-

ganj in vzpostaviti uèinkovite programe
promocije zdravja. Psihosocialnim tvegan-
jem smo izpostavljeni tako v delovnem
okolju kot izven njega. V naša �ivljenja vna-
šajo prekomerni stres, ki tako postaja del
vsakdana in le malo verjetno je, da ga bomo
lahko popolnoma izkoreninili iz našega
�ivljenja. Vendar pa je mnoge izvore in po-
sledice z delom povezanega stresa mo�no
prepoznati in lahko se tudi nauèimo, kako
se z njimi sooèiti in jih omejiti.

Pri tem ima pomembno vlogo tudi delo-
dajalec s tem, da zna razumeti obseg in raz-
se�nosti stresa v delovnem okolju ter tudi
njegove posledice, vkljuèno z ekonomski-
mi. Psihosocialna tveganja so prisotna na
vseh delovnih mestih, sektorjih in poklicih,
zato so pravzaprav vsi zaposleni in njihova
delovna okolja ranljiva za razvoj s stresom
povezanih te�av (absentizem, prezenti-
zem, fluktuacija, izgorevanje idr.). Stres
pri delu se tudi ne pojavlja sam po sebi in ni
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zgolj te�ava posameznika, temveè ga mo-
ramo obravnavati kot posledico širših soci-
alnih, ekonomskih, organizacijskih in kul-
turnih dejavnikov. Kljub relativno èrnogle-
dim napovedim o epidemiènih razse�nostih
stresa in njegovih posledicah pa je vendarle
dobra novica ta, da je stres mo�no tudi
dobro obvladovati. V slovenskem prostoru
je od leta 2016 v ta namen na voljo prosto
dostopno spletno orodje e-OPSA, ki tudi v
mednarodnem pogledu predstavlja novost
na podroèju pristopov k obvladovanju psi-
hosocialnih tveganj in stresa v delovnem
okolju.

Kaj so psihosocialna
tveganja?

Èeprav smo v Sloveniji zadnja leta prièa
veèji ozavešèenosti o pomembnosti ob-
vladovanja psihosocialnih tveganj v delov-
nem okolju pa se v praksi še vedno sreèu-
jemo z vrsto delovnih organizacij, ki jim je to
podroèje relativno neznano. Deloma lahko
to stanje pripišemo tudi slabi seznanjenosti
z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu
ZVZD-1, ki je na tem podroèju leta 2011
prinesel številne novosti. Po uveljavitvi
ZVZD-1 so se delodajalci, delojemalci in
strokovnjaki na podroèju varnosti in zdravja
pri delu v praksi spoprijeli s številnimi
nejasnostmi glede razumevanja in prepo-
znavanja psihosocialnih tveganj ter po-
sledièno njihovega obvladovanja. Tudi
zaradi pomanjkanja strokovnih podlag in
informacij o psihosocialnih tveganjih so
mnogi izvajalci dejavnosti na podroèju
varovanja in promocije zdravja na delov-
nem mestu v tem pogledu še vedno pre-
pušèeni predvsem lastni iznajdljivosti in
pobudam.

V Sloveniji še vedno primanjkuje stan-
dardov in ustreznih pristopov, kako ovred-
notiti psihosocialne obremenitve in z njimi
povezana tveganja za zdravje zaposlenih.
Na voljo so sicer �e nekatera orodja vendar
v praksi premalokrat uporabljena. Naj-
veèkrat umanjkajo primerni ukrepi za
zmanjševanje posledic psihosocialnih
tveganj. Pri tem je namreè odloèilnega po-
mena, da se v programe promocije zdravja
vkljuèujejo tako delavci kakor delodajalci in
skupaj naèrtujejo ustrezne ukrepe v smeri
obvladovanja psihosocialnih tveganj in
stresa, kot jih narekuje aktualna zakono-
daja.

Ogro�anje zdravja zaposlenih
in delovne organizacije

Psihosocialna tveganja povezujemo s t.
i. indirektnim tveganjem za ogro�anje
zdravja zaposlenih in delovne organiza-
cije, saj izzovejo obèutek stresa in posle-
dièno poveèujejo verjetnost za zdravstvene

zaplete pri zaposlenih (Leka in Jain, 2010).
Širši in o�ji dejavniki dela ter delovne or-
ganizacije lahko predstavljajo razliène vire
psihosocialnih obremenitev in jih razume-
mo kot tista tveganja, ki ogro�ajo psihièno,
fizièno in socialno zdravje ter dobro poèutje
zaposlenih (Slika 1). Vplivajo pa tudi na
ekonomsko uèinkovitost podjetij (veè bol-
niških izostankov in odsotnosti z dela –
absentizem, zmanjšana storilnost na delu –
prezentizem, odhajanje zaposlenih na dru-
ga delovna mesta – fluktuacija), zaposle-
nim lahko upade morala in lojalnost do or-
ganizacije, poveèajo se sovra�nost in druga
negativna èustva (Cooper in Dewe, 2008;
Darr in Johns, 2008). Vendar tudi razliène
neposredne fiziène, biološke in kemiène

nevarnosti pri delu lahko predstavljajo
obliko psihosocialnih obremenitev, saj
imajo poleg neposredne nevarnosti za
zdravje (zastrupitve, poškodbe idr.) tudi
psihološki uèinek. Pri posameznikih lahko
namreè izzovejo obèutek ogro�enosti,
preobremenjenosti, nevarnosti, strahu, tes-
nobe in nelagodja, kar posledièno poveèuje
raven do�ivetega stresa. V kolikor se za-
posleni in delovna organizacija ne znajo us-
trezno spoprijeti s prepoznavanjem izvorov
stresa, njihovim omejevanjem oz. odprav-
ljanjem, lahko to vodi v do�ivljanje preko-
mernega stresa, ki pa moèno okrni zdravje
zaposlenih kot tudi »zdravje« delovne or-
ganizacije (Leka in sod., 2003).

Izvori psihosocialnih tveganj so razno-
liki in jih lahko povezujemo z razliènimi
okolišèinami, ki se povezujejo z delom,
znaèilnostmi delavcev in delovno organi-
zacijo kot so npr: vsebina dela, delovna ob-
remenitev, hitrost in urnik dela, nadzor, de-
lovno okolje in delovna oprema, organiza-
cijska kultura, medosebni odnosi, vloga in

Piše:
dr. Lilijana Šprah

Psihosocialna tveganja so opre-
deljena kot tisti psihološki in socialni
vidiki (nevarnosti, obremenitve ozi-
roma dejavniki) dela, delovnih mest,
zaposlenih, delovne organizacije in šir-
šega okolja, ki poveèujejo verjetnost
za psihofiziène zdravstvene zaplete pri
zaposlenih, do�ivljanje prekomernega
stresa, preobremenjenost, izgoreva-
nje, odsotnost z dela, prav tako pa po-
veèujejo verjetnost za zmanjšano
uèinkovitost in storilnost na delovnem
mestu ter te�ave pri usklajevanju dela z
dru�inskimi obveznostmi (Slika 1).

Slika 1: Direktna in indirektna tveganja za zdravje v delovnem okolju.
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odgovornost v organizaciji, usklajevanje za-
sebnega in poklicnega �ivljenja (Leka in
Jain, 2010). Slednji nabor psihosocialnih
tveganj nikakor ni dokonèen. Nenehno se
dopolnjuje z novimi tveganji, ki jih stro-
kovnjaki imenujejo nastajajoèa psihosoci-
alna tveganja (Brun in Milczarek, 2007).
Med najaktualnejša nastajajoèa psihoso-
cialna tveganja tako npr. uvršèamo: nego-
tove oblike zaposlitve, staranje delovne sile,
dolg delovni èas, veèjo intenzivnost dela,
vitko proizvodnjo, oddajanje del zunanjim
izvajalcem, neusklajenost poklicnega in za-
sebnega �ivljenja, digitalizacija, idr.

Številne raziskave poroèajo, da so po-
sledice psihosocialnih obremenitev še po-
sebej hude, èe posameznik do�ivlja zaradi
njih velik stres, saj posledièno poslabšu-
jejo njegovo kakovost �ivljenja in funkcio-
niranje tudi v zasebni sferi (Bajt in od.,
2015). Posledice prekomernega stresa se
lahko odra�ajo v:

• fizioloških odzivih: npr. somatske te-
�ave, kot so glavoboli, telesne boleèine,
razbijanje srca, tišèanje v �elodcu, slab-
ša telesna odpornost, pogosti prehladi
in oku�be, alergije, prebavne motnje, fi-
zièna izèrpanost;

• spremembah vedenja: slabša kakovost
dela, kopièenje napak, trpinèenje in
agresivno komuniciranja na delovnem
mestu, zamujanje na delo, disciplinske
te�ave, zapiranje vase, beg iz delovne
situacije in izmikanje odgovornosti, za-
nemarjanje dol�nosti oziroma predèas-
no zapušèanje dela, pogosti bolniški
izostanki ali druga skrajnost – zanemar-
janje lastnega zdravja in skrbi zanj, za
osebni izgled, higieno, zloraba drog in
drugih èlovekovemu zdravju škodljive
snovi, ki lahko pripeljejo do druge od-
visnosti (na primer: kockanje, igre na
sreèo); te�ave pri usklajevanju dela in
zasebnega �ivljenja, ki slabo vplivajo na
poèutje zaposlenega in še dodatno
poglabljajo njegovo stisko v dru�inskem
in delovnem okolju;

• psihiènem odzivanju: negativna èust-
va, kot so jeza, tesnoba, depresija in raz-
dra�ljivost. Posameznik je bolj obèutljiv,
agresiven, nemoèen, �alosten, potrt,
brezvoljen in kronièno izèrpan in nizko
samopodobo ter ima te�ave pri odloèa-
nju. Pojavijo se tudi motnje v mišljenju,
ki se ka�ejo kot motnje pozornosti, kon-
centracije, spomina, zmanjšani sta spo-
sobnost uèenja in ustvarjalnost, ipd.
Dolgotrajna preobremenjenost vodi tudi
izèrpanost na duševnem, telesnem in
èustvenem podroèju zaposlenih (izgo-
relost) in v popolno nemoè obvladova-
nja situacije. Psihiène stiske lahko
prerastejo tudi v resne duševne motnje
(anksioznost, depresija).
Do�ivljanje prekomernega stresa v

delovnem okolju pa seveda ne prizadene
samo posameznika, ampak na dolgi rok
tudi delovno organizacijo (Edwards in
sod., 2007). V delovnih organizacijah, kjer
zaposleni do�ivljajo veliko stresa se to
lahko odra�a v razliènih pojavih (Karlsson in
sod., 2010):

• Visok dele� odsotnosti z dela zaradi
bolezni, poškodbe ali nege dru�inskega
èlana.

• Poveèan obseg prezentizma, ko so
zaposleni prisotni na delovnem mestu
kljub temu, da bi zaradi bolezni, duševne
stiske ali drugih razlogov morali biti

doma. S tem se poveèuje tveganje za
pojave napak in nesreè pri delu.

• Velika fluktuacija zaposlenih, ki �eli bo-
disi zapustiti delovno organizacijo ali za-
menjati delovno mesto znotraj nje.

Veliko ekonomsko breme
prekomernega stresa

Po podatkih Evropske agencije za var-
nost in zdravje pri delu o do�ivljanju stresa v
zvezi z delom poroèa �e skoraj vsak èetrti
zaposleni, s èimer naj bi bilo povezanih kar
50 do 60 % vseh izgubljenih delovnih dni.
Napovedi ka�ejo, da se bo število zapo-

Digitalni stres, kot odziv
na sodobne izzive v
poklicni in zasebni sferi

Pred nekaj meseci smo se znašli v
situaciji, ki je od nas zahtevala številne
prilagoditve, katere je spremljala tudi
visoka raven tesnobe in strahu. Veliko
zaposlenih je delo zaèelo opravljati od
doma in mnogi so zaradi tehnologije,
ki je pre�ela domala vse sfere bivanja
prièeli do�ivljati t. i. digitalni oziroma
tehnostres. Ta nastane kot posledica
te�av s prilagajanjem na uporabo infor-
macijsko komunikacijske tehnologije
(IKT). Povzroèajo ga razlièni dejavniki,
ki jih lahko razdelimo na preobremen-
jenost (uporaba IKT èloveka sili k pre-
komernemu delu), vdor (IKT lahko
predstavlja vdor v zasebno �ivljenje),
kompleksnost (prezapletena tehnolo-
gija vzbuja obèutke nesposobnosti),
negotovost (stalne spremembe in
posodobitve povzroèajo obèutke ne-
gotovosti) in ogro�enost (obèutek, da
je zaradi neobvladovanja IKT ogro�eno
delovno mesto). Visoka raven tehno-
stresa lahko privede do slabega teles-
nega poèutja, nezadovoljstva z delov-
no organizacijo, razdra�ljivosti, obèutij
napetosti, anksioznosti in depresivno-
sti, upada energije in koncentracije,
nespeènosti in tudi izgorelosti (Draga-
no in Lunau, 2020).

Izgorelost in delovna
izèrpanost

Izgorelost je bila sprva opisana
predvsem v povezavi s poklici, kjer
zaposleni dela z ljudmi, kasneje pa tudi
v povezavi z ostalimi poklici in tudi
drugimi, s slu�bo nepovezanimi pod-
roèji posameznikovega �ivljenja (Bajt
in sod, 2015). Kroniène te�ave in stres
na kateremkoli podroèju èlovekovega
�ivljenja lahko vodijo v izgorelost. Zna-
ki in simptomi izgorelosti se ka�ejo na
vseh ravneh – na èustveni (depresivno
razpolo�enje, jokavost, èustvena izèr-
panost, poveèana napetost, razdra-
�ljivost, obèutki tesnobe, izguba smi-
sla za humor), telesni (glavobol, sla-
bost, omotiènost, boleèine v mišicah,
motnje spanja, kronièna utrujenost),
vedenjski (hiperaktivnost, impulziv-
nost, poveèano u�ivanje kofeina, to-
baka, alkohola in prepovedanih subs-
tanc, opustitev športnih aktivnosti,
kompulzivno prito�evanje, površnost
pri delu, pogosti prepiri s sodelavci),
motivacijski (izguba vneme za delo,
vdanost v usodo, razoèaranje, dolgo-
èasje) ter na podroèju mišljenja
(brezup, izguba upanja, obèutki ne-
moèi in krivde, nizko samospošto-
vanje, nezmo�nost koncentracije, po-
zabljivost). Izgorelost se razvija po-
èasi, tekom let in ima lahko usodne
posledice. Izgorelost se razlikuje od
delovne izèrpanosti. Slednja je nor-
malna posledica prekomernega dela,
ki jo lahko odpravimo s poèitkom,
medtem ko pri izgorelosti poèitek ne
zadostuje.
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slenih, ki so izpostavljeni pri delu do�ivlja-
nju prekomernega stresa, v prihodnjih letih
še poveèalo (EU-OSHA, 2015). Do�ivljanje
prekomernega poklicnega stresa se odra�a
tudi na ekonomski sliki delovnih organi-
zacij. Namreè, bolniški izostanki, slaba sto-
rilnost, fluktuacija in slabo poèutje zaposle-
nih zmanjšuje ekonomsko uèinkovitost de-
lovnih organizacij. Ocenjuje se, da ekonom-
ski stroški poklicnega stresa v dr�avah
EU-25 dosegajo do 4 % BDP (EU-OSHA,
2014).

Ekonomsko breme slabega zdravja
zaposlenih uvršèa Slovenijo v sam vrh
dr�av Evropske unije (Podjed, 2016). Po
podatkih ZZZS v Sloveniji dnevno izostane
od dela zaradi bolezni ali poškodb skoraj
40.000 ljudi. Povpreèna dol�ina trajanja
bolniške odsotnosti v breme delodajalcev
znaša okoli 9 dni, povpreèna dol�ina tra-
janja bolniške odsotnosti v breme ZZZS pa
19 dni. Ocenjen strošek znaša okoli 580
EUR na prebivalca Slovenije oziroma 1.650
EUR na zaposlenega na leto. Raziskave
ugotavljajo, da je strošek zdravstvenega
prezentizma precej višji od stroškov absen-
tizma saj po konzervativnih ocenah pre-
zentizem organizacijo stane vsaj dvakrat-
nik stroška nadomestil plaè za èas bol-
niške odsotnosti. Kljuèni razlogi, da pre-
zentizem delovno organizacijo lahko stane
veè kot bolniška odsotnost, so na primer:
oboleli delavec oku�i še ostale (npr. epide-
mija gripe), slabo psihofizièno poèutje po-
veèuje tveganje za pojavljanje nesreè in
poškodb pri delu, okvar strojev in opreme,
zastojev proizvodnje. In ne nazadnje ljudje,
ki v slu�bo hodijo tudi ko so bolni, tvegajo
nastanek resnejših zdravstvenih zapletov in
slabšega poteka zdravljenja kar lahko
dolgoroèno vpliva na njihovo delazmo-
�nost.

Orodje za presojo
psihosocialnih tveganj in
obvladovanje stresa (OPSA)

Orodja za prepoznavo psihosocialnih
obremenitev v delovnem okolju ponujajo
koristno podporo pri presoji tveganj za
zdravje delavcev. Èeprav so se v medna-
rodnem prostoru �e pred dvema desetlet-
jema zaèela pojavljati orodja na podroèju
presoje psihosocialnih tveganj na delov-
nem mestu (Tabanelli in sod., 2008), pa je
bilo v Sloveniji še do nedavno na voljo le
omejeno število tovrstnih orodij. Namreè, le
na osnovi ustrezne analize stanja in ocene

izpostavljenosti delavcev psihosocialnim
tveganjem je mo�no oblikovati ciljno us-
merjene ukrepe in strategije, ki zmanjšu-
jejo njihovo ranljivost za do�ivljanje preko-
mernega stresa, izgorevanje, odsotnost z
dela zaradi zdravstvenih te�av ter na drugi
strani poveèujejo njihovo storilnost in uèin-
kovitost ter dobro poèutje v delovnem okol-
ju.

Tako je od leta 2014 v Sloveniji prosto
dostopno Orodje za obvladovanje psiho-

socialnih tveganj in absentizma (OPSA;

Šprah in Dolenc, 2014), ki poleg presoje
izvorov psihosocialnih obremenitev omo-
goèa tudi oblikovanje selektivnih ukrepov za
obvladovanje stresa. Od leta 2016 je na
voljo tudi kot uporabniku prijazna spletna
aplikacija e-OPSA, ki jo dopolnjuje kalku-
lator stroškov in donosnosti promocije
zdravja na delovnem mestu
(http://www.opsa.si). Orodje e-OPSA je
prilagojeno posebnostim slovenskega dru-
�beno-gospodarskega prostora, obenem

pa vkljuèuje tudi najnovejša spoznanja o
psihosocialnih tveganjih v delovnih okoljih.

S pomoèjo spletnega orodja e-OPSA za
obvladovanje psihosocialnih tveganj in
absentizma lahko opredelimo vrsto, inten-
ziteto in škodljive posledice psihosoci-
alnih tveganj, ki jih do�ivljajo zaposleni
zaradi izpostavljenosti razliènim obremenit-
vam v delovnem okolju in zasebnem �iv-
ljenju. Orodje sestavljajo: priroèniki; samo-
ocenjevalni vprašalnik in spletna obdelava
podatkov, ki tudi samodejno izdela poroèilo
ocene psihosocialnih tveganj na ravni po-
sameznika in razliènih poklicnih skupin ter
ponudi nabor ustreznih ukrepov; orodje
KALDOZ, ki omogoèa izraèun stroškov in
prièakovanih prihrankov ter oceno prièako-
vane odnosnosti ukrepov promocije zdra-
vja. Orodje tudi samodejno izdela profil tve-
ganj za razvoj poklicnega stresa, absen-
tizma, prezentizma, fluktuacije ter izpostav-
ljenosti nasilju na delovnem mestu ter
opravi analizo splošnih sociodemografskih
in zdravstvenih podatkov zaposlenih. Pred-
laga pa tudi nabor usmerjenih ukrepov za
obvladovanje psihosocialnih tveganj in
stresa.

Orodje e-OPSA je na voljo v treh raz-
lièicah, namenjenih zaposlenim v: 1) Iz-
branih dejavnostih javnega sektorja (javna
in dr�avna uprava, lokalna samouprava,
javni zavodi in agencije); 2) Zdravstveno
socialnih dejavnostih (bolnišnice, zdrav-
stveni domovi, domovi za ostarele, centri za
socialno delo, vzgojno-varstveni in podobni
zavodi); 3) Ostalih sektorjih (vzgoja, izo-
bra�evanje, predelovalne dejavnosti, IKT,
trgovina, gostinstvo, promet, gradbeništvo,
kmetijstvo, idr.). Orodje je namenjeno tako
delodajalcem oziroma tistim, ki v delovni
organizaciji skrbijo za podroèje spremljanja
varnosti in zdravja pri delu, kakor tudi
delavskim predstavništvom v podjetjih
(svetom delavcev in sindikatom) ter nji-
hovim odborom za varnost in zdravje pri
delu za uèinkovitejše izvajanje njihovih
nalog na tem podroèju. Prav tako lahko slu-
�i tudi zainteresiranim posameznikom, ki jih
zanima lastna ocena obremenitev na delov-
nem mestu ter z njimi povezanih poten-

cialnih posledic, in seveda tudi raziskoval-
cem in strokovnjakom, ki se ukvarjajo s
problematiko psihosocialnih tveganj na de-
lovnem mestu in z njimi povezanimi pojavi.

Spletna aplikacija e-OPSA delodajal-
cem omogoèa tudi izdelavo ocene eko-
nomske upravièenosti promocije zdravja
pri delu. Slednji vidik obvladovanja psiho-
socialnih tveganj je namreè pomemben
dejavnik pri odloèanju delodajalcev glede
vzpostavljanja programov promocije zdra-
vja na delovnem mestu. Namreè uèinki us-
pešnega obvladovanja psihosocialnih tve-
ganj se obièajno poka�ejo šele v daljšem
èasovnem obdobju, tudi z vidika ekonom-
ske smotrnosti (Podjed, 2016)). Zato je
pomembno, da se v delovnih organizacijah
vzpostavi sistematièen in kontinuiran naèrt
spoprijemanja s psihosocialnimi tveganji, ki
se med izvajanjem dopolnjuje in prilagaja
na ravni zaposlenih in delovne organizacije.

Zakljuèek

Psihosocialne obremenitve, do�ivljanje
prekomernega stresa in slabo psihofizièno
zdravje gredo z roko v roki. Poleg tega, da
so simptomi izpostavljenosti stresu in naj-

Psihosocialna tveganja so prisotna na vseh delovnih
mestih, sektorjih in poklicih, zato so pravzaprav vsi

zaposleni in njihova delovna okolja ranljiva za razvoj s
stresom povezanih te�av (absentizem, prezentizem,

fluktuacija, izgorevanje idr).
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bolj pogostih duševnih motenj (depresija,
anksioznost) zelo podobni npr. izguba ape-
tita, utrujenost, tesnoba, potrtost, nespeè-
nost idr. pa lahko stres pri delu uèinkuje tudi
kot spro�ilec duševnih motenj ali pa kot
okolišèina, ki dodatno poglablja �e obsto-
jeèe te�ave z duševnim zdravjem (Bajt in
sod., 2015). Razliène mednarodne in na-

cionalne študije razkrivajo, da dandanes
spada slabo duševno zdravje med naj-
pogostejše javno-zdravstvene probleme
pri delovni populaciji, saj psihosocialne
obremenitve in stres v delovnem okolju
predstavljajo pomemben dejavnik tveganja
za duševno zdravje (Wittchen in Jacobi,
2005). Vsako leto veè kot tretjina oziroma
okoli 164 milijonov Evropejcev trpi zaradi
razliènih duševnih motenj. V Evropi lahko
kar okoli 10 % dolgotrajnih zdravstvenih
problemov in invalidnosti pripišemo ravno
duševnim te�avam, ki so najpogostejše
med aktivno populacijo in tako pomembno
vplivajo na njihovo zmo�nost opravljanja
dela. Ocena stroškov duševnih motenj je za
Slovenijo v letu 2015 zanašala na podroèju
trga dela zaradi ni�je stopnje zaposlenosti in
produktivnosti 786 milijonov evrov oz. 2,02
% BDP (OECD/EU, 2018). Najpogostejša
oblika duševnih motenj v EU je depresija,
sledijo anksioznost ter motnje povezane z
zlorabo drog in alkohola. Depresija je
nedvomno ena izmed resnejših duševnih
motenj, ki je v porastu. V hujši obliki pri-
sotna pri 13 % odrasle populacije (9 %
moških in 17 % �ensk) v EU (Jerièek
Klanšèek in sod., 2009).

Uèinkovitega obvladovanja psihosoci-
alnih tveganj si danes ne moremo veè pred-
stavljati brez ustreznega celostnega pri-
stopa. Èe za fizièna, biološka in kemièna
tveganja velja, da jih lahko relativno dobro
obvladujemo s pomoèjo zašèitne opreme,
varovalnega vedenja, predpisanih standar-
dov in podobnim, to ne velja za psihosoci-
alna tveganja, saj gre za izjemno obèutljivo
in te�je merljivo podroèje, povezano pred-
vsem s subjektivnim do�ivljanjem doloèe-

nih okolišèin dela. Pogosto se v praksi
udejstvovanje v tej smeri ustavi �e zaradi
nerazumevanja koncepta »psihosocialna
tveganja«. Dodatna ote�evalna okolišèina
je, da v slovenskem prostoru še vedno ne
razpolagamo z dovolj znanja, zadovoljivimi
kompetencami in strokovnimi podlagami za
celostno obvladovanje psihosocialnih tve-

ganj v delovnem okolju (Šprah, 2016). Kot
dokazujejo primeri iz prakse, je uspešno
upravljanje s psihosocialnimi tveganji veè-
stopenjski proces, ki obsega analizo stanja,
pripravo strategije in sistematièno izvajanje
ukrepov skozi daljše obdobje (Podjed,
2016)). Pri tem je še posebej pomembno,
da ukrepi niso zgolj splošno preventiv-
no-promocijske narave, ampak da so
selektivno naravnani, to pomeni usmerjeni
v doloèene ranljive skupine zaposlenih
(specifiène poklicne skupine, doloèena de-
lovna mesta), v posamezne izvore psiho-
socialnih obremenitev (na ravni zaposlenih
in delovne organizacije) in v konkretne po-
sledice, ki so jih doloèena psihosocialne
obremenitve �e izzvale (stres, bolniške od-
sotnosti, slabše zdravstveno stanje in po-
èutje, te�ave pri usklajevanju poklicnega in
zasebnega �ivljenja).

V Sloveniji smo v zadnjem èasu ven-
darle naredili v tem pogledu pomemben
korak naprej, saj se vse veè delodajalcev in
zaposlenih zaveda, kako velika je pove-
zanost med zdravjem in kakovostnim
opravljanjem dela. Zato mnogi pristopajo k
problematiki obvladovanja psihosocialnih
tveganj na bolj sistematièen naèin, z izde-
lanimi dolgoroènimi strategijami na pod-
roèju promocije zdravja in ne le z obèasnimi
aktivnostmi, s katerimi zadostijo zgolj za-
konskim zavezam. Pri tem pa imajo, kot �e
reèno, izjemno pomembno vlogo (po-
dobno kot tudi na vseh drugih podroèjih
zagotavljanja varnosti in zdravja delav-
cev pri delu) vsekakor tudi sveti delavcev
in sindikati v podjetjih.
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Psihosocialna tveganja zmanjšujejo tudi ekonomsko
uèinkovitost podjetij (veè bolniških izostankov in

odsotnosti z dela – absentizem, zmanjšana storilnost
na delu – prezentizem, odhajanje zaposlenih k drugim
delodajalcem – fluktuacija), zaposlenim lahko upade

morala in pripadnost organizaciji, poveèajo se
sovra�nost in druga negativna èustva.


