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Vsebina  

• Zmanjševanje tveganih ravnanj zaposlenih  

 

• Linijski nadzor 

 

• Uvajanje programa mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri 
delu 

 

• Ergonomija na delovnem mestu  in osveščanje zaposlenih o ergonomiji 
s pomočjo programov promocije zdravja na delovnem mestu 

 

• Aktivni odmor, minuta za zdravje 

 
 



Zanimivo: Analiza okoli 1000 
smrtonosnih letalskih nesreč je 
pokazala, da je bil za večino nesreč 
kriv človek. 

 

Človeški faktor kot glavni 
dejavnik delovnih nezgod in 
drugih poškodb izven dela. 
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ZMANJŠEVANJE TVEGANIH RAVNANJ ZAPOSLENIH  

NAMEN: Prepoznati najbolj pogosta tvegana ravnanja zaposlenih na 
podlagi analize nezgod pri delu in incidentov ter na podlagi ugotovitev  
pripraviti program promocije zdravja na delovnem mestu (plakati, 
delavnice, itd.). 
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• Prepoznati najbolj pogosta 
tvegana ravnanja zaposlenih na 
podlagi analize nezgod pri delu 
in incidentov  

• Določitev delovnega tima 
• Priprava programa promocije 

zdravja na delovnem mestu 
• Naloge tima: 

– Analiza delovnih nezgod in 
incidentov pri delu 

– Predstavitev rezultatov 
vodstvu, predstavnikom 
zaposlenih, zaposlenim… 

– Priprava gradiva 
– Sprememba usposabljanj 

VPD 
– Trening z zaposlenimi, da 

opustijo tvegana ravnanja 
– Po poskusnem obdobju 

VSPZV poda oceno 
obnašanja zaposlenih 
 

 

POMEMBNO 
• 21x ponoviti 

ustrezno ravnanje 
• Nadzor nad 

ravnanjem 
• Po 3mesecih 

preizkus 
usposobljenosti 

• Usposabljanje 
linijskih vodij 

 



1. KORAK 

ANALIZA PODATKOV 

Zap.št. Tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnosti kovinskih materialov in livarn Št. primerov Odstotek 

1 Nepazljivost s strani zaposlenega (človeški faktor) 214 49,20% 

a Nepazljivost s strani poškodovanca, nenadzorovani gibi-udarec ob predmet, stisnjenje itd. 122 28,05% 

b Slaba komunikacija med zaposlenimi 7 1,61% 

c Sestop (z lestve, podesta, viličarja itd.) 57 13,10% 

d Udarec s kladivom oz drugo ročno orodje 28 6,44% 

2 Neupoštevanje postopkov dela 130 29,89% 

a Neupoštevanje navodil za varno delo, navodil za delo 74 17,01% 

b Neustrezen način prenosa, potiskanja, vlečenja bremena 35 8,05% 

c Poseganje z deli telesa v nevarno območje stroja med obratovanjem 9 2,07% 

d Ročno odstranjevanje zagozdenega materiala 12 2,76% 

3 Neustrezno vzdrževana delovna oprema 37 8,51% 

a Incidentna situacija-nepričakovana okvara delovne opreme 16 3,68% 

b Lom svedra pri vrtanju 3 0,69% 

c Odletavanje materiala pri izbijanju 6 1,38% 

d Neustrezen pregled delovne opreme pred uporabo 11 2,53% 

4 Neuporaba osebne varovalne opreme 28 6,44% 

a Neuporaba osebne varovalne opreme 9 2,07% 

b Neustrezna osebna varovalna oprema 6 1,38% 

c Neustrezna uporaba osebne varovalne opreme 10 2,30% 

d Neprimerna kategorija osebne varovalne opreme 3 0,69% 

5 Neustrezno vzdrževano delovno okolje 26 5,98% 

a Neustrezno čiščenje delovnih prostorov-na podestih, žerjavnih progah itd 5 1,15% 

b Spolzke, mokre pohodne površine 4 0,92% 

c Neustrezno odlaganje materiala-neurejeno delovno okolje 7 1,61% 

d 
Neustrezno vzdrževana pohodna površina- manjka tlak, poškodovan pokrov pohodnega jaška 
itd. 10 2,30% 

VIR: REZULTATI RAZISKAVE (2014) Tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnosti kovinskih materialov in livarn, Dostopno na: http://skei.si/ 

Vir podatkov: 
- Incidenti pri delu, 
- delovne nezgode,  
- nevarni pojavi, 
- pritožbe s strani 

zaposlenih,  
- IRSD zapisniki, itd. 



2. KORAK 

Tvegana ravnanja zaposlenih Pogostost Obvladljivost/obseg 

vpliva organizacije 

Metode obvladovanja 

Nepazljivost s strani zaposlenega 

(človeški faktor) 

visoka nizka ozaveščanje zaposlenih, gradnja 

organizacijske kulture, ki podpira 

varno delo 

Neupoštevanje postopkov dela srednja visoka pregled predpisanih delovnih 

postopkov, redna obdobna testiranja 

obvladovanja delovnih postopkov, 

usposabljanja na delovnem mestu, 

nadzorni pregledi 

Neustrezno vzdrževana delovna 

oprema 

zmerna-manjša srednja-visoka uvajanje metode TPM (Total 

Productive Maintenance), nadzorni 

kontrolni pregledi, usposabljanje 

zaposlenih, povečanje frekvence 

pregledov delovne opreme 

 

Neustrezno vzdrževano delovno 

okolje 

manjša srednja-visoka uvajanje metode 5S, stimuliranje 

zaposlenih, nadzorni pregledi in 

vzpostavitev kontrolnega sistema 

Neuporaba zahtevane osebne 

varovalne opreme pri delu oziroma 

neustrezna uporaba varovalne 

opreme 

manjša srednja usposabljanje zaposlenih, 

usposabljanje linijskih vodij, redni 

kontrolni pregledi, metode 

nagrajevanja, pisna opozorila 

OBVLADLJIVOST IN NAČIN OBVLADOVANJA TVEGANIH RAVNANJ 

http://www.123rf.com/photo_12902797_5s-methodology-sort-straighten-shine-standardize-and-sustain.html


3. KORAK 
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

VIR: REZULTATI RAZISKAVE (2014) Tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnosti kovinskih materialov in livarn, Dostopno na: http://skei.si/ 



PREVENTIVNO UKREPANJE 

Sistem skoraj dogodkov 



LINIJSKI NADZOR 

NAMEN: Preventivno 
ukrepanje , zmanjšanje 
potencialnih nevarnosti – 
možnosti delovnih nezgod,  
povečanje reda in čistoče 
v proizvodnji ter 
vzdrževanje standardov, 
dvig ozaveščenosti glede 
pomena in namena 
varnosti in zdravja pri delu 
in urejenost delovnih 
mest.  
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• Preventivno ukrepanje 
• Komunikacija  
• Določitev delovnega tima 
• Usposabljanje delovnega tima 

za izvajanje LN 
 
• Naloge tima: 

– Postavitev tabel 
– Določitev linij 
– Določitev idealnega stanja 
– Priprava kontrolnikov 
– Tedensko izvajanje LN 
– Preverjanje usposobljenosti 

zaposlenih 
– Izvedba ukrepov 
 

 

POMEMBNO 
• Usposobljenost tima 
• Redno izvajanje LN 
• Komunikacija z 

zaposlenimi 
• Evidentiranje 

neskladij in 
dosledno izvajanje 
ukrepov 

 



1. KORAK 

Postavitev tabel 

Določitev linij 

Določitev idealnega stanja 

Kontrolne liste 



2. KORAK 

Določitev in usposabljanje izvajalcev Linijske nadzora 



3. KORAK 

Evidentiranje prepoznanih odstopanj 

Ukrepi 

Realizacija 

Kontrola  



MENTORSTVO ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

Nerazumevanje zahtev delovnega mesta in nalog, slabo opredeljeni 
postopki in zadolžitve glede varnosti in zdravja pri delu, nepoznavanje 
obveznosti za izpolnjevanje pogojev zakonodaje na področju varnosti in 
zdravja pri delu, nepoučevanje delavcev o tveganjih za zdravje pri delu, 
pomanjkanje usposobljenosti za varne postopke dela in ravnanje v 
nujnih primerih ter pomanjkanje rednih pregledov delovnega okolja in 
opozarjanj zaposlenih o možnih tveganjih, so zgolj nekatere izmed 
najpogostejših napak na delovnem mestu, ki prispevajo k nastanku 
delovnih nezgod. Podobno v svojih publikacijah ugotavlja tudi 
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. 
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Kdaj je mentorstvo najbolj koristno 

 

• Uvajanje novih 
sodelavcev, uvajanje po 
daljši odsotnosti 

• Razvoj ključnih 
zaposlenih in 
naslednikov 

 

 

 



Mentorski proces Pozitivni vplivi 

1. Podpora in odločitev vodstva, 
analiza stanja, opredelitev 
sistema mentorstva 

2. Priprava dokumentov 
(pravilniki, akti) 

3. Usposabljanje mentorjev 
(identifikacija in priprava) 

4. Priprava strategije (določitev 
ciljev, sklenitev mentorskega 
dogovora, gradnja odnosa) 

5. Evalvacija (določitev 
kazalnikov za ocenjevanje in 
izvedba analize – št. uspešno 
zaključenih mentorstev, 
stroškovna učinkovitost …) 

• Ohranjanje motivacije za delo 
pri mentorirancih in mentorjih 

• Izboljševanje komunikacije in 
organizac. klime 

• Izboljšanje produktivnosti in 
kakovosti 

• Nadzorovan način prenosa 
znanja 

• Merljivi učinki 
• Uvedba sistema upravljanja 

znanja in intelektualnega 
kapitala podjetja 

• Stroškovno učinkovit sistem 
 
 
 

Uvajanje mentorstva 
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• Mentorstvo za novozaposlene 
oz. prerazporejene na novo 
delovno mesto 

• Mentorja dodeli vodja procesa v 
sodelovanju s kadrovsko službo 

• Naloge mentorja: 
– Priprava programa 

usposabljanja v sodelovanju 
z varnostnim inžinirjem 

– Predstavitev delovnega 
procesa 

– „praktični nasveti“ (kako je s 
koriščenjem malice …) 

– Vpeljava v delovni proces 
– Zaposleni se nanj obrača z 

vprašanji 
– Po poskusnem obdobju 

poda oceno zaposlenega 
 

 

POMEMBNO 
• Pripraviti je 

potrebno nabor 
ključnih znanj in 
kompetenc, ki jih 
mora zaposleni 
osvojiti v 
prehodnem obdobju 
(obdobju 
mentorstva) 

• Po koncu 
prehodnega 
obdobja se preverja 
pridobljeno znanje 
zaposlenega, 
rezultati testa so 
osnova za odločitev 
o podaljšanju 
delovnega razmerja  

 



1. KORAK 
Določitev mentorja in priprava programa 

USPOSABLJANJE ZA DM: GASILEC  Ime in priimek novozaposlenega:  Komisija : Podpis: 

Št. dokumenta: 6.18-MDV-program usposabljanja PREDVIDEN ČAS TRAJANJA Ime in priimek mentorja:    Vodja: 

    6 mesecev     varnostni inženir: 

    Datum začetka izobraževanja: Datum zaključka izobraževanja:      

P
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O
G

R
A

M
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O
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B

LJ
A

N
JA

 

DELOVNA OPRAVILA 
Oznaka navodil za delo in varno 
delo, KM, OP,… Opravil-DA, NI Opravil- NE, opombe 

 "Pravilnik o enaki obravnavi in preprečevanju mobinga" PR-000004   

 "Pravilnik o inovacijski dejavnosti in koristnih predlogih" PR-000002   

 "Pravilnik o prepovedi alkoholiziranosti, uživanja drog in drugih prepovedanih 
substanc" PR-000010   

 "Notranje in zunanje komuniciranje" OP-000446   

"Pravila obnašanja v industrijski coni Impol" OP- 000505    

Spoznavanje operativnega območja     

NVD 003 002: Navodilo za varno delo pri gasilskih intervencijah     

NV 003 003: Navodilo za vključitev stabilne naprave za gašenje požara s plinom CO2 
TOTAL Walther na strojih za hladno valjanje aluminija v obratu valjarna 

    

NVD 003 010: Navodilo za vključitev vgrajene naprave za gašenje požara s plinom CO2 
na valjarni Bistral 2 

    

ON 051 002: Proti poplavne zaščite     

OP 003 006: Ukrepanje v izrednih razmerah     

NVD 011 036: Navodilo za varno delo s tekočim klorom in natrijevim hidroksidom     

ND 011 133: Skladiščenje in rokovanje s tekočim klorom in natrijevim hidroksidom     

Vzdrževanje naprav,opreme in sredstev za varstvo pred požarom 
    

Izvajanje preventivnih nalog VPP     

Izvajanje operativnih nalog gasilstva     

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

Navodilo za varno delo v Gasilskem domu skupine Impol 
    

Varno gibanje v IC Impol     

Varno dvigovanje bremena     

Pozna zahteve po uporabi zaščitnih sredstev, razume njihov namen, pozna opozorilne 
znake, pozna in razume oceno tveganja za svoje delovno mesto, zaveda se morebitnih 
posledic v primeru neupoštevanja zahtev varnega dela      

Skrbi, da so vsa delovna sredstva izpravna     

Pozna pravila obnašanja in varnega dela ter jih upošteva, vrši stalen nadzor, Pozna 
pravila "Obveščanje, prijavljanje in evidentiranje nezgod ali incidentov pri delu ter 
poklicnih bolezni, Zna ravnati v primeru izrednih razmer     

Zna ravnati v skladu z zahtevami Navodila za varno in zdravo delo s slikovnim 
zaslonomin     

Ravnanje z nevarnimi snovmi     

Pozna lokacije gasilnih aparatov in omaric za prvo pomoč. Je usposobljen za nudenje 
prve pomoči. Pozna lokacijo defibrilatorjev.     

VARSTVO PRED POŽAROM 

Požarni red     

Izvleček požarnega reda (zna pokazati, razume piktograme, pozna prepovedi itd.)     

Pozna ukrepe v primeru požara     

Zna pokazati evakuacijske poti in izhode     

Pozna lokacije-zbirno mesto po evakuaciji     

Praktični prikaz gašenja z gasilnikom na CO2 in prah     

pokaže lokacijo hidrantov in pove način uporabe     

Posebnosti, Rrazno     

VAROVANJE OKOLJA 

Navodila za ravnanje s kemikalijami NRO 090 001    

Navodila za čiščenje in urejanje ter ravnanje z odpadki 
NRO 090 002    

Pozna sistem ločevanja odpadkov, ločuje odpadke     

Ve kako ukrepati v izrednih razmerah     

Ravna z nevarnimi snovmi na primeren način     

Zaveda se, kakšno škodo lahko povzroči okolju ob neprmernem ravnanju     

Pozna okoljske vidike v procesu in načine obvladovanja (zmanjševanja)  vplivov na 
okolje     

Pozna zahteve za vzdrževanje čistega delovnega okolja in skrbi, da je delovno okolje 
vedno urejeno     

INFORMACIJE O PROCESU 

Pozna osnovne značilnosti družbe      

Pozna delo znotraj družbe     

Razume pomen kakovosti izdelkov      

Pozna organiziranost skupine Impol, našteje nekaj izdelkov     



2. KORAK 

Usposabljanje zaposlenega na delovnem mestu 

Mentor mora zaposlenega pred prvim 
začetkom izvajanja določenega opravila 
poučiti in seznaniti: 
• z oceno tveganja za posamezno delovno 

mesto, 
• s postopki, ki se nanašajo na njegove 

delovne naloge (navodila za delo, navodila 
za varno delo, navodila za ravnanje z 
okoljem), 

• o pravilnem načinu izvajanja delovnih 
nalog, 

• o pravilnem načinu ravnanja z delovnimi 
napravami, 

• o pravilnem načinu ravnanja v primeru 
nastanka izrednih razmer, kadar delavec 
opravlja delovno opravilo, kjer lahko pride 
do izrednih razmer, itd. 



3. KORAK 

Preverjanje usposobljenosti na delovnem mestu in poročilo o preizkusu znanja 



ERGONOMIJA NA DELOVNEM MESTU  IN OSVEŠČANJE ZAPOSLENIH O ERGONOMIJI S 
POMOČJO PROGRAMOV PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

Ugotovitve: 
- Delovna miza je preširoka; 
- Stojalo z rezervnimi deli je predaleč; 
- Rezervni deli so bili zloženi vodoravno, 

zaradi tega ih je bilo težko videti in 
doseči; 

- Zaposleni je med delom in po delu tožil 
glede bolečin v vratu, hrbtu, stegnenici 
in ramah. 

Rešitev: 
- Zmanjšana delovna miza; 
- Rezervni deli so postavljeni bliže in 

pokončno, da se jih lažje vidi in prime; 
- Dodatna 2 X 5min aktivna odmora 

 
Rezultat: 
- dvig storilnosti za 17% 
- Faktor R iz naslova bolniškega staleža se je 

v 5 letih znižal za cca 70%. 
 

POMEMBNO:  
Ergonomija je 
prilagajanje 
delovnega mesta 
delavcu in ne 
obratno delavca 
delovnem mestu! 

Vir foto: http://www.slideshare.net 
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POMEMBNO 
• Pripraviti je potrebno 

kontrolne liste 
• Določiti je potrebno 

metodo ocenjevanja 
• Sodelovanje izvajalca 

medicine dela 
• Postaviti kazalnike, itd.  
 

• Ergonomske analize 
delovnega mesta 

• Določitev tima za ergonomijo 
• Naloge tima: 

– Priprava kontrolnih list 
– Na osnovi ocene tveganja 

določitev kritičnih 
delovnih mest 

– Ergonomska analiza-
ocena delovnih mest 

– Predlogi programa PZV 
– Predlogi programa 

promocije zdravja na 
delovnem mestu 

– Spodbujanje aktivnih 
odmorov 
 

 



1. KORAK 
- Pogovor z zaposlenimi 
- Anketa o počutju zaposlenih 

1. Ali je vrat raven in sproščen?  
  

DA  NE  

2. Ali je hrbet izravnan, brez rotacij in predklonov?  
  

DA  NE  

3. Ali se delo izvaja brez opravil z rokami za telesom?  
  

DA  NE  

4. Ali se delo opravlja brez prevelikih dosegov?  
  

DA  NE  

5. Ali komolci ostanejo pod nivojem prsnega koša?  
  

DA  NE  

6. Ali so gibi brez dvigovanja ramen?  
  

DA  NE  

7. Ali je križ podprt pri sedenju?  
  

DA  NE  

8. Ali je stol primeren opravilu?  
  

DA  NE  

9. Ali so pri stoječem delu primerna tla?  
  

DA  NE  

10. Ali je delo brez rotacij podlahti?  
  

DA  NE  

11. Ali je delo brez upogibanja in rotacij v zapestju?  
  

DA  NE  

12. Ali je delo brez prijema palca s kazalcem (pincetni prijem) rok?  
  

DA  NE  

13. Ali je poskrbljeno, da obleka ne moti gibanja rok?  
  

DA  NE  

14. Ali delovno mesto omogoča gibanje nog?  
  

DA  NE  

15. Ali je dovolj prostora za noge?  
  

DA  NE  

16. Ali je poskrbljeno, da noge niso v neprijetnih položajih?  
  

DA  NE  

17. Ali se je možno izogibati pogostemu čepenju in klečanju?  
  

DA  NE  

18. Ali se delovni položaji lahko spreminjajo?  
  

DA  NE  

19. Ali se stimulira fizično aktivnost med odmori in po delu?  
  

DA  NE  

20. Ali delavci poznajo nevarnosti in preprečevanje le-teh na delovnem mestu?  
  

DA  NE  

Vprašalnik za ugotavljanje ergonomske 
ustreznosti na delovnem mestu 

Vir: Blatnik, 2009 

OCENA NEUDOBNEGA POČUTJA V GIBALIH PO CORLETT-u 

 

Spol: Starost:  

Delovno mesto:  Datum tečaja: _____________________ 

Delavec (ni obvezno):   

Dominanten položaj pri delu:  sedenje,  stoja,  gibanje  

 

Navodila: 

V kvadrat v prvi koloni označite bolečino, ki je prisotna pri gibanju, z oznako ! (klicaj) 

V kvadrat v drugi koloni označite bolečino, ki je prisotna pri mirovanju, z oznako + (plus) po 

posameznih delih telesa. 

V primeru, da bolečin na posameznem delu telesa ne čutite, pustite kvadratke prazne 
 

NA ZAČETKU DELA 

 

OB ZAKLJUČKU DELA 

  Bolečina    Bolečina  

Lokacija G M Lokacija G M 

1     1     

2     2     

3     3     

4     4     

5     5     

6     6     

7     7     

8     8     

9     9     

10     10     

11     11     

12     12     

  

PRED ODMOROM DOMA (PONOČI) 

  Bolečina    Bolečina  

Lokacija G M Lokacija G M 

1     1     

2     2     

3     3     

4     4     

5     5     

6     6     

7     7     

8     8     

9     9     

10     10     

11     11     

12     12     

 

LEGENDA: 

1 – zatilje, 2 – ramena, 3 – nadlaht, 4 – podlaht, 5 – zgornji del hrbta, 6 – srednji del hrbta, 7 – spodnji del hrbta, 8 – zadnjica, 9 – 

levo stegno, 10 – desno stegno, 11 – leva golen, 12 – desna golen,  G – bolečina v gibanju, M – bolečina v mirovanju 



2. KORAK 
- Opazovanje delavca na delovnem mestu, spremljanje 

gibov;  
- Določitev kritičnih točk s pomočjo metode ocenjevanja. 

 

 

 Oznaka telesnega položaja oz. drže 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1-d.r. 3.3-d.r. 3.1-n.r. 3.3-n.r. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število zabeležk 11 18 23 39 7 14 29 41 26 41 23 35 

% 12,1 19,8 25,3 42,9 7,7 15,4 31,9 45,1 28,6 45,1 25,3 38,5 

Čas (min) 7,3 11,9 15,2 25,7 4,6 9,2 19,1 27,1 17,2 27,1 15,2 23,1 

Ukrep (simbol) □ □ ● ♦ □ □ ● ● □ □ □ □ 

Opazovalna metoda telesnih položajev OWAS 

Metode preventive oz. metode ocenjevanja: 

- OWAS, RULA, PEIL, REBA 



OCENO NEUDOBNEGA POČUTJA V GIBALIH 



3. KORAK 
Na osnovi dobljenih rezultatov priprava programov: 
- Program poklicnega zdravja in varnosti (tehnične rešitve) 
- Program promocije zdravja (sprememba navad, aktivni 

odmori med delovnim časom, spodbujanja zaposlenih k 
rekreaciji izven delovnega časa, itd.) 

1.   

Vse družbe 

skupine 

Impol 

Promotorji zdravja po 

posameznih procesih 

Vodja SPZV 

Izvajalec medicine 

dela 

  

Sedeče delo: 

okvara hrbtenice 

Bolniški stalež 

Stres na 

delovnem mestu 

Promocija zdravja  pri delu za skupino Impol: 

1. Aktivni odmori –promotorje zdravja na 

delovnem mestu se naučijo osnovne 

vaje za razgibavanje na DM z namenom, 

da jih izvajajo v svojih sredinah (k 

sodelovanju se povabi izvajalec 

medicine dela in fizioterapevt ali športni 

vaditelj); 

2. Pripravi se film na temo razgibavanja na 

delovnem mestu in se posredujem vsem 

zaposlenim, ki delajo s slikovnim 

zaslonom z namenom, da prikazane vaje 

izvajajo v času aktivnega odmora. 

2014/2015 Po ponudbi 

Primer programa promocije zdravja na delovnem mestu 



Primer – skupina Impol   



Aktivni odmor, minuta za zdravje 

Krajši aktivni odmor na 
delovnem mestu je lahko odlična 
priložnost, da naredimo nekaj 
dobrega in koristnega za svoje 
zdravje in počutje. 

Aktivni odmori so krajše 
prekinitve delovnega procesa, ko 
imajo zaposleni čas, da se  lahko 
razgibajo, pretegnejo 
obremenjene dele telesa, se 
sprostijo ter si napolnijo energijo 
za nadaljnjo delo. 

Redna in zadostna rekreacija med 
delovnim časom doprinese k večji 
produktivnosti in zadovoljstvu pri 
delu. 



Primer – skupina Impol   

• Analiza zdravja zaposlenih 
• Ergonomska analiza 

delovnih mest 
• Ocena tveganja 
• Pogovor z zaposlenimi 
• Določitev tima za promocijo 

zdravja na delovnem mestu 
• Izvajalec medicine dela 
• Naloge tima: 

– Seznanitev s 
problematiko 

– Učenje vaj za 
razgibavanje 

– Spodbujanje zaposlenih k 
izvajanju aktivnih 
odmorov med delom 

– Itd. 
 

POMEMBNO 
• Priprava vaj 
• Vztrajnost  
• Motivacija 

promotorjev 
zdravja na 
delovnem mestu 

• Motivacija 
zaposlenih k 
rekreaciji izven 
delovnega časa 

• Aktivna vloga 
izvajalca medicine 
dela 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvala za pozornost. 


