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UPORABNA INDUSTRIJSKA ERGONOMIJA 

Neupoštevanje ergonomskih principov je zelo pogost vzrok za nastanek poklicnih bolezni, 
nedoseganje rezultatov in nemotiviranost delavcev. Pravilno ergonomsko oblikovana delovna 
mesta kratkoročno neposredno vplivajo na produktivnost dolgoročno pa lahko vplivajo na 
omejitve pri opravljanju določenih del ali celo nezmožnost opravljanja le-teh. Staranje 
prebivalstva daje dodatno težo pomenu strokovnega oblikovanja dela in delovnih mest na lestvici 
prioritetnih nalog proizvodnega podjetja.  



Cilji delavnice: 

• Udeleženci bodo na praktičnih primerih spoznali metode 
hitrega prepoznavanja ergonomskih problemov. Seznanili se 
bodo s sistematiko prepoznavanja dejavnikov tveganja za 
nastanek t.i. delovno pogojenih mišično skeletnih 
disfunkcij, ki najpogosteje vplivajo na omejitev delovnih 
sposobnosti.  

• S pomočjo vaj se bodo usposobili za samostojno izvajanje 
hitre ergonomske analize, zaznavanje problematičnih točk 
in njihovo reševanje.  

• Udeleženci bodo spoznali osnove antropometrije, 
biomehanike in druge pomembne faktorje, ki vplivajo na 
učinkovitost, ugodno počutje in zdravje delavcev v 
proizvodnji. 



Predvidena vsebina delavnice 

• Osnove ergonomije – oblikovanje človeku 
primernega dela, 

• Ergonomsko oblikovanje dela in delovnih mest 

• Hitra ergonomska analiza 

• Predstavitev ergonomskih ocen DM podjetij, ki 
sodelujejo pri projektu  

• Prenos znanja in dobrih praks med podjetji 

• Praktične vaje. 



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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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 
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OCENO NEUDOBNEGA POČUTJA V GIBALIH-pisarna 
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OCENO NEUDOBNEGA POČUTJA V GIBALIH-  
proizvodni proces (dvigovanje prenašanje bremena) 
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OCENO NEUDOBNEGA POČUTJA V GIBALIH-  
proizvodni proces (dvigovanje prenašanje bremena) 

KU 1: dvižne stolice 
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OCENO NEUDOBNEGA POČUTJA V GIBALIH-  
proizvodni proces (dvigovanje prenašanje bremena) 

KU 2: Rotiranje zaposlenih (menjava 
na 4 ure) 

KU 3: Avtomatska zlagalna naprava 

KU 4: Promocija zdravja na delovnem 
mestu 
                - Aktivni odmori 
                - Varno dvigovanje bremena 
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