
KULTURA VARNOSTI IN ZDRAVJA 
TER ORGANIZACIJSKA KLIMA

Vse pravice so pridržane. 
Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega 

pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z 

navedbo podatkov o viru.
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KAJ JE ORGANIZACIJSKA KULTURA?

Kultura je neotipljiva, a ključna: lahko stopite v organizacijo in 
nemudoma veste, ali želite biti tam ali ne. Velja tako za stranke kot 
za zaposlene. (Haberman 2013)

Polemika o razmerju med kulturo in vodenjem je že stara. Ali vodje 
oblikujejo kulturo ali ta oblikuje njih? … Ali organizacije s stabilno 
kulturo dajejo boljše rezultate? (Bolman in Deal 2013)

Kultura je po mnenju Andolškove (1995, 85) proizvod učenja, in 
sicer skupinskega procesa učenja, ki je veliko bolj kompleksen od 
individualnega. Vnjem člani organizacije ali skupine pridobijo 
podobne načine percepcije, občutenja in obnašanja. 



ORGANIZACIJSKA KULTURA

PRIČAKOVANJA 
IN NORME

JEZIK, 
SIMBOLI

VREDNOTE

TEMELJNE PREDPOSTAVKE 

IN PREPRIČANJA

ZGODBE, 
RITUALI, 
PRAVILA



ORGANIZACIJSKA KULTURA JE:

• združevalna sila v organizaciji.

• skupna filozofija članov organizacije.

• tisto, v kar skupno verjamejo vsi zaposleni.

• vzorec prepričanj in pričakovanj članov organizacije.

• socialna tvorba, ki uravnava obnašanje članov organizacije.

• celovit sistem norm, vrednot, predstav, prepričanj in 
simbolov, ki določajo način obnašanja in odzivanja 
zaposlenih.

“Tako to delamo pri nas.“
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• povezuje posameznike v skupine in organizacije ter omogoča
skupno življenje in delovanje;

• deluje kot mehanizem koordinacije in kontrole;

• ima stabilizacijsko funkcijo;

• članom organizacije omogoča oblikovanje identitete in
legitimitete;

• predstavlja okvir za skupno interpretacijo zaznav članov
organizacije, vpliva na pričakovanja, omogoča medsebojno
razumevanje;

• oblikuje motivacijski okvir za dejavnost zaposlenih;

• vpliva na konkurenčno prednost organizacije.

FUNKCIJE ORGANIZACIJSKE KULTURE

(Kavčič, 2005)



LASTNOSTI ORGANIZACIJSKE KULTURE

(Luthans, 1995)

PRIMERNO 
VEDENJE

NORME

PREVLADUJOČE 
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ORGANIZACIJSKA 

KLIMA
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ZAKAJ JE ORGANIZACIJSKA KULTURA POMEMBNA?

• Kultura vpliva na to, kako v organizaciji percipiramo, 
analiziramo in rešujemo probleme.

• Poznavanje organizacijske kulture nam pomaga uvideti, 
kolikšna je pri neki skupini odprtost za nove informacije in na 
kakšen način je mogoče dosegati spremembe.

• Vpliva na:

• kvaliteto in kvantiteto inovacij,

• to kako se organizacija odziva na spremembe in negotovost 
v okolju,

• motivacijo zaposlenih.

• Ustrezna kultura vzpodbuja tudi varnost in zdravje zaposlenih 
(VIZ).



PRENOS ORGANIZACIJSKE KULTURE NA ZAPOSLENE 

ZGODBE

RITUALI

MATERIALNI SIMBOLI

JEZIK



Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

ORGANIZACIJSKA KLIMA



ORGANIZACIJSKA KLIMA 

OZRAČJE V ORGANIZACIJI

PSIHOLOŠKA IZGRADNJA SISTEMA

SKUPNO DOJEMANJE DELOVNEGA 
OKOLJA



TIPI ORGANIZACIJSKE KLIME Z OZIROM NA VPLIV NA 
UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV

(Neal, West in Patterson, 2000)

KLIMA, KI 
SKRBI ZA 
UGODJE 

ZAPOSLENIH 

KLIMA, KI SKBI 
ZA 

UČINKOVITOST

POVEČANA 
MOTIVACIJA IN 

PRODUKTIVNOST 
ZAPOSLENIH



• Pripadnost in lojalnost organizaciji

• Želja po napredovanju

• Odhod iz organizacije

• Vključevanje v skupine

• Prizadevanja za lasten razvoj

• Oblikovanje lastnih stališč in pogledov

• Želja po sprejetosti v organizaciji

• Stopnja motiviranosti

• Stopnja zaupanja sodelavcem

VPLIV ORGANIZACIJSKE KULTURE IN KLIME NA ZAPOSLENE 

Mihalič, 2008



KULTURA VARNOSTI IN ZDRAVJA NA 
DELOVNEM MESTU
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KULTURA VARNOSTI IN ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

• Kultura varnosti in zdravja na delovnem mestu je produkt 
individualnih in skupinskih vrednot, odnosov, dojemanj, 
sposobnosti ter vedenjskih vzorcev, ki določajo zavezanost, 
način in strokovnost vodenja varnosti in zdravja v organizaciji 
(HSE). 

• Za organizacije s pozitivno kulturo varnosti in zdravja pri delu 
je značilna:

• odlična komunikacija, 

• medsebojno zaupanje, 

• skupno dojemanje pomena varnosti in zdravja ter  

• prepričanost v učinkovitost preventivnih ukrepov.
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UKREPI IZBOLJŠANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

(HSE, 2007)
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LASTNOSTI KULTURE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA DM

• stil vodenja naklonjen zagotavljanju varnosti in zdravja na DM 
(Healthy Leasership),

• zaveza vodij za zagotavljanje zdravega in varnega dela,

• vzpostavljena ažurna komunikacija o zdravju in varnosti na DM, 

• usposabljanje zaposlenih na področju zdravja in varnosti, 

• v proces izboljšanja zdravja in varnosti na DM so vključeni vsi 
zaposleni,

• zaposleni se zavedajo lastne odgovornosti za zagotavljanje 
zdravja in varnosti,

• ustrezna stopnja strpnosti pri rizičnem vedenju,

• merjenje in izboljšanje učinkovitosti zdravja in varnosti,

• redni pregledi kulture varnosti in zdravja ter izvajanje načrtov 
za izboljšanje.
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ELEMENTI KULTURE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

DELOVNE PRAKSE IN 
PRAVILA

POZITIVEN ODNOS DO 
UPRAVLJANJA S TVEGANJI 

SPOSOBNOST UČENJA



19

LASTNOSTI POZITIVNE KULTURE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

POROČANJE IN OBVEŠČANJE

PRILAGODLJIVOST

PRAVOČASNOST

UČENJE
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VZPOSTAVLJANJE KULTURE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

PATOLOŠKA
Koga briga- dokler nas ne 

dobijo!

REAKTIVNA
VIZ sta pomembna – izvajamo 
ustrezne ukrepe, ko se pojavijo 

nezgode

KALKULATIVNA
Imamo vzpostavljen sistem za 
upravljanje z vsemi vrstami 

nevarnosti na DM.

PROAKTIVNA
Delamo na problemih in iščemo 

izboljšave.

GENERATIVNA
Varnost, zdravje in PDP tako je 

kot mi delamo posel.

(Energy Institute, 2010)
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KLJUČNI VIDIKI UČINKOVITE KULTURE VIZ

ZAVEZA VODSTVA

ZGLED VODIJ

AŽURNA 
DVOSMERNA 
KOMUNIKACIJA

AKTIVNO 
SODELOVANJE 
ZAPOSLENIH 

Spodbujanje pozitivne kulture zdravja in varnosti je "organizacijsko učenje" 
- proces vključevanja zaposlenih, da se učijo spreminjati načine 
razmišljanja, izmenjujejo izkušnje in rešujejo skupne probleme.
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KULTURA VARNOSTI IN ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Ustvarjate lahko učinkovito kulturo na področju zdravja in varnosti na delovnem mestu z 
vodenjem, komunikacijo in usposabljanjem z uporabo sistemov, simbolov in vedenj.

IZVRŠNI 
MANAGEMENT

LINIJSKI VODJE ZAPOSLENI

• vrednost dobrega počutja, 
zdravja in varnosti ter 
produktivnosti in finančnih 
rezultatov
• zavezanost VIZ na 
delovnem mestu
• z aktivnim poslušanjem in 
posvetovanjem učinkovito 
sporočajo svojo skrb za 
zdravje in varnost
• sodelujejo z zaposlenimi, 
da bi razumeli zdravstvena 
in varnostna vprašanja na 
delovnem mestu.

• zagotavljanje, da je VIZ 
vključeno v poslovno 
načrtovanje
• prikazati svojo zavezanost 
VIZ z uporabo ukrepov in 
dejanj
• obvladovanje tveganja 
• krepitev spoštovanja 
politik in postopkov, ki 
podpirajo VIZ
• proaktivno 
prepoznavanje, poročanje 
in ukrepanje glede tveganj 
za zdravje in varnost.

• nenehna krepitev in 
zagotavljanje vedenja VIZ 
na delovnem mestu
• redno komuniciranje in 
poročanje o vprašanjih 
zdravja, dobrega počutja in 
varnosti
• sodelovanje z vodstvom 
za prepoznavanje 
varnostnih in zdravstvenih 
problemov in iskanje rešitev
• prevzemanje odgovornosti 
za zdravje in varnost na 
delovnem mestu.

MORAMO
• razumeti svojo vlogo

• biti odgovorni kot posameznik za krepitev kulture zdravja in varnosti na delovnem mestu
• prevzeti odgovornost za varnost in zdravje na vseh ravneh

• sodelovati  s svojimi kolegi  pri  promociji zdravja in varnosti 



VODENJE, KI PODPIRA ZDRAVJE

Vodje lahko vzpodbujajo zdravje svojih sodelavcev:

• komunikacija o temah, povezanih 
z zdravjem,

• upoštevanje zaposlenih,

• empatija,

• organizacijska kultura, naklonjeno 
zdravju.

NEPOSREDNO

• s spremembo delovnih pogojev za 
podporo zdravim delovnim 
mestom = ustvarjanje delovnih 
pogojev, ki jih zaposleni doživljajo 
kot pozitivno spodbudo zdravju.

POSREDNO



THANK YOU!


