
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Naslov: Poti do zmanjševanja tveganih ravnanj zaposlenih 

Avtor: Željka Kutija,  mag. ekon. in posl. ved 

Povzetek: V članku je predstavljen projekt sindikata SKEI Slovenije »Zmanjševanje tveganih 

ravnanj zaposlenih”, katerega je glavni cilj prepoznati najbolj pogosta tvegana ravnanja 

zaposlenih v dejavnostih, ki jih pokriva SKEI Slovenije ter pripraviti analizo poškodb na 

delovnem mestu in incidentov ter ozavestiti zaposlene za zmanjševanje izvajanja tveganih 

ravnanj. Posebej so še izpostavljeni ukrepi za izboljšave, ki temeljijo na pomembnosti 

sodelovanja sindikata, kot predstavnika zaposlenih, med delodajalci in zaposlenimi, 

usposabljanju zaposlenih na delovnem mestu in na aktivnejšem vključevanju vodstvenega in 

vodilnega kadra v proces varnosti in zdravja zaposlenih. 

Uvod 

Skrb za varnost in zdravje zaposlenih v slovenskem prostoru pridobiva vse večji pomen. Številne 

raziskave dokazujejo, da preventivni ukrepi z namenom zmanjševanja tveganih ravnanj zaposlenih in 

posledično izboljševanje ozaveščenosti o skrbi za varnost in zdravje generirajo pozitivne učinke ob 

precej nižjih stroških v primerjavi s potrebnimi kurativnimi ukrepi, ki jih delodajalec sprejema po 

nastanku delovnih nezgod. V ta namen je tudi dobrodošla sprememba Zakona o varnosti in zdravju 

pri delu (ZVZD-1,Ur.l. št.43/2011), ki delodajalce zavezuje k pripravi programov za promocijo zdravja 

na delovnem mestu. Zaznavamo, da je zakonska sprememba pozitivno vplivala na ozaveščenost 

delodajalcev o potrebah po preventivnem ukrepanju na področju varnosti in zdravja pri delu ter s 

tem tudi odprla vrata za uvajanje sistematičnih programov, s katerimi strokovnjaki s področja 

varnosti in zdravja pri delu in medicine dela dolgoročno vplivajo na izboljšanje zdravstvenega stanja 

zaposlenih in zmanjševanje delovnih nezgod. 

Pomemben partner v dialogu med delodajalci in zaposlenimi je tudi sindikat, kateremu je v interesu 

zaščititi pravice delavcev in omogočiti vsem zaposlenim, da opravljajo delo v varnem okolju. Sindikat 

SKEI Slovenije (sindikat dejavnosti kovinskih materialov in livarn ter elektroindustrije in kovinske 

industrije) tako prevzema delež odgovornosti za ozaveščanje zaposlenih o varnem delu in sodeluje v 

projektih, s katerimi aktivno vpliva na izboljšanje stanja varnosti in zdravja pri delu v podjetjih. 

Eden izmed aktualnih projektov sindikata SKEI Slovenije je “Zmanjševanje tveganih ravnanj 

zaposlenih”. Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na 

delovnem mestu v letih 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. K 

sodelovanju pri projektu je SKEI Slovenije povabil podjetje Kadring, d. o. o., iz Slovenske Bistrice, ki 

ima bogate izkušnje s področja varnosti in zdravja pri delu, pri čemer se je podjetje v zadnjih letih 

posebej specializiralo za preventivno ukrepanje za preprečevanje delovnih nezgod, preprečevanje 

okvare zdravstvenega stanja zaposlenih na delovnem mestu in zmanjševanje deleža bolniške 

odsotnosti. 



 

 
 

 

 
 
 

 

 
Glavni cilj projekta je prepoznati najbolj pogosta tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnostih, ki jih 

pokriva SKEI Slovenije, pripraviti analizo poškodb na delovnem mestu in incidentov ter ozavestiti 

zaposlene za zmanjševanje izvajanja tveganih ravnanj. 

Metodologija 

V okviru projekta je bila opravljena analiza nezgod, ki so se pripetile na delovnem mestu, in drugih 

incidentnih situacij, ki bi lahko vodile do poškodbe zaposlenega. Analiza je bila opravljena v 12 

podjetjih (podjetja so navedena v tabeli 1) in je zajela podatke za posamezno podjetje za obdobje 

zadnjih 4 let (od 2010 do 2013).  

Tabela 1: Seznam podjetij, ki so sodelovala pri projektu 

Dejavnost kovinskih materialov 

in livarn Slovenije 

Dejavnost kovinske industrije 

Slovenije 

Dejavnost elektroindustrije 

Slovenije 

Metal Ravne, d. d. Unior, d. d. Letrika, d. d. 
MPI Reciklaža, d. o. o. Palfinger, d. o. o. ETI Elektroelement, d. d. 
Talum, d. d. Lama, d. d. Hella Saturnus, d. o. o. 
Rondal, d. o. o. Stampal SB, d. o. o.  

 Sistemska Tehnika, d. o. o.  

 

Skupno smo analizirali 1.582 nezgod in drugih incidentnih situacij, ki so nastale v dvanajstih 

navedenih podjetjih (glej tabelo 2).  

 

Tabela 2: Število analiziranih nezgod in drugih incidentnih situacij 

 

Dejavnost Število analiziranih nezgod in drugih incidentnih 
situacij 

Dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije 435 

Dejavnost kovinske industrije Slovenije 829 

Dejavnost elektroindustrije Slovenije 318 

Skupaj 1.582 

 

Na podlagi analize delovnih nezgod in incidentov smo opredelili tvegana ravnanja s strani zaposlenih. 

Slednja smo razdelili v pet glavnih skupin, in sicer: 

 Nepazljivost: Skupina je zajemala vsa tvegana ravnanja, v katerih ni bilo prepoznanega 

nobenega drugega eksternega dejavnika za povzročitev nezgode, razen nepazljivega ravnanja 

zaposlenih. Dejanja so zajemala zdrse, padce, nenadzorovane gibe ipd. Navedena skupina je 

v celoti subjektivna: torej tvegana dejanja izvirajo samo in izključno iz posameznika. 

 Neupoštevanje postopkov dela: V to skupino smo razvrstili tvegana dejanja zaposlenih, ki 

svojega dela niso opravljali skladno s predpisanim postopkom dela. 



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 Neustrezno vzdrževana delovna oprema: V to skupino sodijo vsi vzroki za nezgode in 

incidente, ki so izvirali iz neustrezno vzdrževane delovne opreme. Dolžnost zaposlenih je, da 

skrbijo za ustrezno vzdrževano delovno opremo. Slednje se uvršča med tvegano ravnanje 

zaposlenih tudi zato, ker imajo zaposleni dolžnost opozoriti delodajalca o vsaki grozeči 

nevarnosti za življenje, zdravje ali nastanek materialne škode, ki jo zaznajo pri delu. 

 Neustrezno vzdrževano delovno okolje: Podobno kot v skupini »neustrezno vzdrževana 

delovna oprema« se navedena skupina nanaša na vzroke za nezgode in incidente, ki izvirajo iz 

neustrezno vzdrževanega delovnega okolja. Dolžnost zaposlenih je, da skrbijo za ustrezno 

vzdrževano delovno okolje. Tvegano dejanje s strani zaposlenih tudi izvira iz predpostavke, 

da imajo zaposleni dolžnost opozoriti delodajalca o vsaki grozeči nevarnosti za življenje, 

zdravje ali nastanek materialne škode, ki jo zaznajo pri delu. 

 Neuporaba zahtevane osebne varovalne opreme pri delu oziroma neustrezna uporaba 

osebne varovalne opreme: Skupina zajema vse vzroke za nezgode in incidente, ki so izvirali iz 

neuporabe osebne varovalne opreme in neustrezne uporabe osebne varovalne opreme.  

Analiza in ugotovitve 

Ugotovitve analize so pokazale, da so za nastanek delovnih nezgod pri vseh treh dejavnosti, ki jih 

pokriva SKEI Slovenije, precej v ospredju subjektivni vzroki, predvsem nepazljivost zaposlenih, ki v 

dejavnosti kovinski materiali in livarne ter elektro industriji dosega skoraj 50 odstotkov vseh tveganih 

ravnanj, v kovinski industriji pa več kot 40 odstotkov, kot je razvidno iz grafa 1.  

 

Graf 1: Tvegana ravnanja zaposlenih 

 

Med vsemi tveganimi ravnanji v vseh treh dejavnostih torej najbolj izstopa nepazljivost zaposlenih, 

sledijo neupoštevanje postopkov dela, neustrezno vzdrževana delovna oprema in neustrezno 

vzdrževano delovno okolje oziroma neuporaba ali napačna uporaba osebne varovalne opreme.  Ker 
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je nepazljivost vzrok, ki je v celoti subjektivne narave, je vpliv organizacije in delodajalca nanj precej 

manjši kot na ostale možne pojave tveganjih ravnanj zaposlenih. Pri zmanjševanju subjektivnih 

tveganjih ravnanjih je predvsem pomembno, da delodajalec pri zaposlenih vzgaja zavest o varnem in 

zdravem načinu opravljanja dela in postavljanju varnosti pred vse druge delovne prioritete.  

Drugo najpogostejšo skupino tveganih ravnanj pri vseh treh dejavnostih predstavlja neupoštevanje 

postopkov dela in zajema kar okoli 30 odstotkov vseh tveganih ravnanj. Slednje nas opozarja na 

težave z organizacijo dela v podjetjih, neustrezno spremljanje opravljanja dela in izvajanje nadzornih 

pregledov. Zato izsledki raziskave tudi nakazujejo potrebo po sistemskem pristopu k odpravljanju 

nezgod in incidentov na delovnem mestu, v katerega morajo biti vključene vse funkcije in ravni 

upravljanja z zaposlenimi. 

Dejavnik neustrezno vzdrževane delovne opreme se precej pogosteje pojavlja v kovinski industriji, 

medtem ko so panoge na ostalih področjih precej izenačene. Za ustrezno vzdrževanje delovne 

opreme so odgovorni nadrejeni, zaposleni in pa strokovni delavci s področja varnosti in zdravja pri 

delu. Podjetja morajo povečati frekvence pregledov delovne opreme, za kar bi bilo smiselno zadolžiti 

neposredno nadrejene in strokovne delavce. Najustreznejši ukrep na tem področju pa je zagotovo 

usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu, ki morajo biti seznanjeni z zahtevami vzdrževanja 

delovne opreme in načinom spremljanja stanja delovne opreme (del metode TPM). Pogost trend v 

podjetjih je usposabljanje zaposlenih za opravljanje lažjih vzdrževalnih del, saj se s tem dvigne nivo 

vzdrževanja opreme, zmanjšajo se stroški zastojev, obenem pa ustrezno usposobljeni zaposleni lažje 

prepoznajo napake in pomanjkljivosti delovne opreme ter hitreje odpravijo vzroke. 

Tudi tveganja, ki izvirajo iz neustrezno vzdrževanega delovnega okolja, lahko relativno obvladljivo 

nadzorujemo. Pri tem se kot učinkoviti kažejo naslednji prijemi: vpeljava metode 5S na vse 

proizvodne nivoje, saj omenjena metoda zaposlene spodbuja k vzpostavljanju, vzdrževanju in 

ohranjanju urejenega delovnega okolja. Za gradnjo zavesti za vzpostavljanje in vzdrževanje reda in 

čistoče je nujno potrebno, da so v proces vključeni vsi vodstveni nivoji: top menedžment, srednji 

menedžment in linijski vodje, ki stanje na delovnem mestu preverjajo z rednimi kontrolnimi pregledi 

ter z ustreznim sistemom nagrajevanja spodbujajo dejavnosti zaposlenih za ohranjanje urejenega 

delovnega okolja.  

Neuporaba zaščitne opreme oziroma neustrezna uporaba zaščitne opreme lahko izvira iz subjektivnih 

vzrokov posameznika in tudi iz organizacijskega delovanja. Prvi je posledica neustreznega odnosa 

posameznika do varnosti in zdravja pri delu. Drugi pa je lahko posledica neustreznega usposabljanja 

zaposlenih za uporabo osebne varovalne opreme in neustrezne osebne varovalne opreme same po 

sebi. Ne glede na izvor vzroka je dejavnik precej enostavno obvladljiv, pri čemer je nujno, da linijski 

vodja prevzema odgovornost za uporabo osebne varovalne opreme zaposlenih in dosledno 

sankcionira neustrezno vedenje.  

  



 

 
 

 

 
 
 

 

 
Tabela 3 prikazuje povzetek analize obvladljivosti (obseg vpliva) s strani organizacije in predlogov za 

obvladovanje tveganih ravnanj zaposlenih. 

Tabela 3: Obvladljivost in način obvladovanja tveganih ravnanj 

Tvegana ravnanja zaposlenih Pogostost Obvladljivost/obseg 
vpliva organizacije 

Metode obvladovanja 

Nepazljivost 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, 
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 

 

 

  



 

 
 

 

 
 
 

 

 

Napotki in smernice za nadaljnje delo 

Tvegana ravnanja zaposlenih so v določeni meri obvladljiva, predvsem je za slednje potrebno celovito 

prepoznavanje pomena skrbi za varnost in zdravje zaposlenih na vseh organizacijskih nivojih, pri 

čemer je vloga vodstva izredno pomembna. Skrb za varnost in zdravje zaposlenih bi morala postati 

pomembna vrednota pri vodenju dela v podjetju, ki ne ostane samo na papirju, temveč postane del 

organizacijskega ustroja, njenega delovanja in načina sprejemanja odločitev. 

Najtežavnejši dejavnik pri obvladovanju tveganih dejanj zaposlenih so zaposleni sami. Organizacija 

veliko lažje sprejema nova pravila, uvaja postopke dela in nadzoruje potek dela kot pa spreminja 

posameznikovo osebnost, njegov pristop k delu in njegove vrednote na področju varnosti in zdravja. 

Slednje je dolgotrajen proces, ki ga lahko sprožimo s povečevanjem ozaveščenosti zaposlenih o 

pomenu skrbi za zdravje in varnost pri delu, pri čemer ustrezen učinek dosežemo z doslednim 

informiranjem zaposlenih prek različnih kanalov. 

Nadaljevanje projekta bo tako zajemalo ozaveščanje zaposlenih, ki jih bomo opozarjali na potrebo po 

večji pazljivosti na delovnem mestu, doslednem upoštevanju postopkov dela in vzdrževanju delovne 

opreme ter delovnega okolja ter dosledni uporabi ustrezne varovalne opreme. S tem bomo vplivali 

na najbolj kritičen dejavnik nezgod, ki je obenem tudi najtežje obvladljiv.  

Za vsako od dejavnosti bodo pripravljeni trije plakati, katerih namen bo dnevno opozarjati zaposlene, 

da naj se vzdržijo tveganjih ravnanj s prikazom možnih posledic. Plakati bodo tematsko prilagojeni 

glede na naravo dejavnosti. Plakati bodo s strani SKEI Slovenije razdeljeni sodelujočim podjetjem. 

Informiranje zaposlenih je prva stopnja v uvajanju procesa sprejemanja vrednot (informiranje, 

zaznavanje, povzemanje in delovanje). Vse nadaljnje stopnje so zahtevnejše in dlje trajajoče ter 

morajo biti podprte z organizacijskimi mehanizmi, ki zaposlene aktivno spodbujajo k sprejemanju in 

udejanjanju ustreznega načina opravljanja dela, ki zajema skrb za varnost in zdravje pri delu. 

Z namenom aktivnejšega vključevanja vodstvenega in vodilnega kadra v proces varnosti in zdravja 

zaposlenih bo v mesecu juniju 2014 organizirana okrogla miza, kjer bo celoten projekt predstavljen 

vsem sodelujočim in bodo podani ukrepi oziroma priporočila podjetjem za morebitne izboljšave. Na 

omenjeni okrogli mizi bodo predstavljeni tudi primeri dobre prakse za pravočasno ugotavljanje 

tveganih ravnanj zaposlenih. 

 


