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Uvod

V zadnjih letih so se za zaposlene v javnem sektorju pojavili novi izzivi, ki jih pov-
zroča tehnološki razvoj, na primer razvoj javne usluge 4.0 ali digitalizacija. Te spre-
membe vplivajo na delovne pogoje najbolj kvalificiranih javnih uslužbencev, ven-
dar zmanjšujejo število zaposlenih, hkrati pa povečujejo njihov obseg dela.

Te situacije, ki so neposredno povezane z organizacijo dela, vsebino in opravlja-
njem novih nalog, povečujejo nastanek novih in povečanih psihosocialnih tveganj, 
ki lahko povzročijo stres na delovnem mestu, skupaj z drugimi stresnimi situacijami 
psihosomatskega značaja na delovnem mestu.

V tem scenariju je večja potreba po razvoju sistemov organizacije dela, ki spodbu-
jajo motivacijo in dobro počutje delavcev, zaradi česar je treba vzpostaviti večji de-
lež zaposlenih v postopku odločanja s pomočjo inštrumentov, kot so informiranje 
in posvetovanje z delodajalci državnih in regionalnih javnih organov vsake države.

Poročila, kot  “Organizacija dela in sodelovanje zaposlenih v Evropi”, navajajo, da je 
sodelovanje zaposlenih v postopku odločanja na delovnem mestu povezano s pro-
duktivnostjo in blaginjo, ki sta pretežno psihološke narave.

V tem okviru naš projekt “Upravljanje s stresom na delovnem mestu” združuje javne 
uslužbence in sindikate iz Španije, Poljske, Italije, Malte, Slovenije in Srbije1, s ciljem 
izboljšati prakse sodelovanja zaposlenih, izmenjati izkušnje in povečati usposoblje-
nost socialnih partnerjev, s čimer si prizadevajo za zmanjšanje števila stresorjev na 
delovnem mestu in zmanjšanje stresa na delovnem mestu s pomočjo postopkov 
in inštrumentov obveščanja, posvetovanja in dialoga o varnosti in zdravju pri delu. 

1 Zlasti udeleženec iz: Španije: Madridska neodvisna sindikalna koalicija delavcev, SINDIKAT CSIT in 
španska policijska konfederacija; Poljska: Upravna enota Zawiercie in Zveza zaposlenih v zdravstvu 
in socialni oskrbi; Italija. Konfederacija neodvisnih sindikatov zaposlenih; Skupni sindikat delavcev 
na Malti; Slovenija: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije; “SAMOSTOJNOST” – Sindikat uprave, 
sodstva, obrambe in policije, in Občina Rakovica.
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I. PoročIlo o štUdIjI Projekta

Ena izmed dejavnosti projekta je priprava „Vprašalnika za oceno psihosocialnega 
tveganja“ s skupno 30 vprašanji, razdeljenimi na pet tematskih blokov izbirnih mo-
žnosti z več možnimi odgovori, na katere bodo zaposleni v javnem sektorju v par-
tnerskimi državami projekta odgovorili na spletu ali osebno.

Splošna vprašanja iz ankete

Predloženi vzorec temelji na odgovorih več kot 1300 vprašalnikov, na katere je od-
govorilo 63% žensk in 37% moških.

99 76% jih je v starostni skupini od 30 do 54 let; večina jih je starih od 45 do 
54 let, kar je lahko znak naraščajočega staranja javnega sektorja; to velja 
predvsem za Italijo, Slovenijo in Španijo.

99 Poklicna kvalifikacija je 81% višja od osnovne kvalifikacije: 48% tehnikov  
(81% v primeru Srbije) in 33% univerzitetnih diplomantov (Španija in Poljska  
z več kot 40%).

99 Poklicni sektor pripadnosti: najvišji odstotek anketirancev je bil iz uprave, 
44%; sledijo delavci v sektorju za nujne primere/ varnost, 24% (v Srbiji 50% in 
v Italiji 71%) in v zdravstvu/ socialni oskrbi, 21% (na Poljskem – 58%).

99 Nazadnje 57% dela na delovnih mestih z manj kot 500 delavci; poudarja 
primer Slovenije s 53% v centrih z več kot 1000 delavci.

I.  kvantItatIvne PsIhološke zahteve In Preverjanje  
delovnega časa

Kvantitativne psihološke zahteve so opredeljene kot razmerje med količino ali ob-
segom dela in delovnem časom;

 
1. dovolj časa za dokončanje delovnega naloge:

99 56% meni, da je dodeljeni čas primeren (zlasti v Srbiji, Španiji in na Poljskem), 
40% pa, da za dodeljene naloge jih potrebuje dodatne ure ali dela doma 
(zlasti v Sloveniji, kjer predstavljajo 80% odgovorov); to se zgodi “včasih” 
v 35% primerov.

99 To je v skladu z dejstvom, da 60% navaja, da je obseg opravljenega dela 
velik ali pretiran in le 15% meni, da je primeren (33% v Srbiji in 26% v Španiji). 
Na Malti 30% pravi, da nobene napovedi ni mogoče dati.
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99 V času, ki je namenjen delu, bi moralo 45% „pogosto“ izjemno pozornost 
nameniti uresničevanju svojih nalog;  55% pa jih je reklo, da morajo prenehati 
delati zaradi drugih nenačrtovanih dejavnosti (te stopnje so bile višje v Italiji 
(71%) in Srbiji (63%) in nižje v Španiji (41% ) in na Malti (skoraj nikoli – 42%).
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2. ritem in hitrost izvajanja dela.

99 38% (v Srbiji – 79%, in v Sloveniji – 42%) bi moralo imeti navadno hiter ritem dela. 
To se zgodi le „včasih“ v 47% primerov v Španiji in skoraj nikoli na Malti – 30%. 
Poleg tega 65% pravi, da morajo zelo hitro pospešiti tempo dela (100% v Italiji 
in spet v manjši meri na Malti – 71%, in v Španiji, 48%).

3. odmor in počitek na delovnem mestu.

99 60% ih priznava, da pogosto ali skoraj vedno si lahko privošči obvezni ali 
predpisani počitek na delovnem mestu. v Italiji je najbolj neugodna situacija: 
50% jih je odgovorilo “včasih”, 33% pa   “redko”.

4. Usklajevanje poklicnega in družinskega ali zasebnega življenja.

99 Pogosto ali skoraj vedno lahko 71% vzame proste dneve ali ure za reševanje 
osebnih vprašanj; v zvezi s tem so poudarjeni odgovori Španije, Poljske in 
Slovenije, katerih delež je več kot 50% odgovorov „skoraj vedno“. 
Poleg tega 69% (91% v Španiji in 83% na Malti) pravi, da lahko svoj prosti čas 
deli z družino in prijatelji. z izjemo Srbije, kjer 60% pravi, da to lahko stori le 
občasno ali redko.

II. jasnost vloge In kognItIvne PsIhološke zahteve

Ta blok določa definicijo delovnega mesta in njena stopnja neodvisnosti, ter dej-
stvo, če ni dobro opredeljena, je lahko zelo stresen dejavnik.

1. definicija delovnega mesta: Pooblastila in smernice:

99 68% navaja, da so informacije o njihovih funkcijah in kako naj se izvajajo 
jasne ali zelo jasne, v primerjavi s 33%, ki meni, da niso jasne (50% v Italiji in 
Sloveniji).

99 Delo, za katero se pričakuje, da ga bo opravil zaposleni, je za 68% in 81% jasno 
ali zelo jasno, če se nanaša na kakovost tega dela. v obeh možnostih je pri 
50% tistih v Italiji to nejasno.
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99 Tudi podatki o določenem času in odgovornosti za opravljanje tega dela 
znašajo 70% glede jasnosti.

Skratka, funkcije na delovnem mestu niso slabo opredeljene (razen v primeru Sr-
bije, kjer 50% opravlja funkcije, ki niso del njihovih delovnih nalog). Vendar so ti 
odgovori v nasprotju s tem, da je 75% anketirancev izjavilo, da so drug od drugega 
prejemali nasprotujoče si naloge.
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2. Izvajanje nalog: viri in metodologija:

99 385 pogosto nima potrebnih virov, včasih pa 37% (v Sloveniji 67%). Španija 
je pomembna, kjer 56% pravi, da ima vedno ali skoraj vedno vire, ki jih 
potrebuje.

99 Kar zadeva metodologijo za opravljanje njihovih nalog, 41% pravi, da jih 
„včasih“ mora “preskočiti”, 26% pa – pogosto metode: Pogosto v 66% 
primerov na Malti in v Sloveniji tega nije dolžno storiti in skoraj nikoli – 56%.

3. samoorganizacija in odločanje na delovnem mestu

Tu analiziramo številne dejavnike, povezane z odnosom in veščinami zaposlenega 
pri opravljanju svojega dela:

99 725 (več kot 80% v Italiji, na Poljskem in v Srbiji ter približno 60% v Španiji 
in Sloveniji) pravi, da morajo pri opravljanju svojega dela pogosto ali skoraj 
vedno prevzeti iniciativo; in 23% jih mora to storiti “včasih”; skoraj nikoli v 52% 
primerov na Malti.

99 385 (66% v Srbiji in 54% na Poljskem) je pogosto treba biti kreativno na 
delovnem mestu. v Italiji je 72% (85% administrativnega osebja in 59% 
policistov) redko treba biti kreativno, na Malti pa 52% le “včasih”.

 
Glede na sposobnost zaposlenega, da sprejema odločitve v več vidikih:

99 595 pogosto ali skoraj vedno odločajo o nalogah, ki jih je treba opraviti; 
79% na Poljskem in 64% v Srbiji; v primerjavi z 69% na Malti in 50% v Italiji in 
Sloveniji, ki to opravlja redko ali le »včasih«.

99 625 (67% в Сърбия) (67% v Srbiji) pogosto ali skoraj vedno lahko razdeli 
naloge čez dan;

99 25% lahko skoraj vedno razporedi svoje delovno okolje; 19% jih je odgovorilo 
„včasih, 22% pa“ redko. Najbolj skrajni podatki v zvezi s tem so v Srbiji (50% 
skoraj vedno ali 50% ali skoraj nikoli) in 75% – na Malti in 72% – v Španiji 
„včasih“ ali skoraj nikoli.

99 465 se pogosto ali skoraj vedno lahko odloči, kako svoje delo opravljati  (60% 
v Španiji, na Poljskem in v Srbiji), 545 pa skoraj nikoli ali samo „včasih“.

99 Glede na obseg dela, ki ga je treba opraviti v Italiji (75%), na Poljskem (57%) 
in v Srbiji (50%) pogosto lahko odloči, ter v Španiji (64%). Na Malti (75%) in 
v Sloveniji (81%) lahko to stori le “včasih” ali skoraj nikoli.

99 Nazadnje se možnost samoupravljanja incidentov, povezanih z delom, 
porazdeli na 50% pogosto ali skoraj vedno in na 50% včasih in skoraj nikoli.

4.  Potreba po pomoči ali nasvetu, usposabljanju ali prilagajanju novim  
delovnim sistemom: 

99 355 (74% na Malti in 67% v Italiji) pogosto potrebuje pomoč ali nasvet, da 
opravi svoje delo; ter 50% včasih (66% na Poljskem in 60% v Srbiji in Sloveniji), 
v Španiji, kjer je ta pomoč najmanj potrebna: skoraj nikoli v 30% primerov.

99 565 se jih mora naučiti novih stvari ali metod, ter 765 (85% v Italiji in Sloveniji) 
pa se zelo pogosto prilagaja novim razmeram (razen na Malti – 58% in 
v Španiji – 53%).

5. nadzor dela s strani upravljavca: Nadzor se šteje za primeren v vseh primerih:

99 Pri 60% glede na način opravljanja dela; pri 58% za načrtovanje in tempo dela; 
in pri 66% (75% Španija, Slovenija in Poljska) glede na kakovost dela. 
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III. zanImanje za delo. PrIznanje In motIvacIja

1. zanimanje za delo: pomen in rutina:

99 825 meni, da je njihovo delo smiselno ali zelo smiselno, in se z njim poistoveti. 
Samo v Srbiji in Sloveniji 32% meni, da ima to malo ali nobenega smisla.
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99 615  (75% na Poljskem in v Španiji) meni, da je njihovo delo rutinsko.

2. Priznanje opravljenega dela (ocenjeno v štirih perspektivah):

99 Vodje ocenjujejo pogosto opravljeno delo za 35%, za 25% pa včasih ali skoraj 
nikoli (v Srbiji 50%)

99 Priznanje s strani kolegov dobi 37% “pogosto”, 32% “včasih” in 22% skoraj 
vedno.

99 645 meni, da javnost (potrošniki, kupci, pacienti, študenti itd.) njihovo delo 
pogosto ali skoraj vedno ocenjuje. Na nasprotnem polu sta Malta in Slovenija: 
pri 50% se to zgodi včasih ali skoraj nikoli.

99 Nazadnje, 665 (le 40% na Malti) trdi, da priznanje pogosto dobi s strani 
sorodnikov in prijateljev.

3. Poklicni razvoj:

Delodajalčevo sposobnost, da olajša poklicni razvoj delavca s pomočjo sistemov, 
kot sta poklicna pot ali napredovanje v podjetju, delavci ocenjujejo na naslednji 
način: 27% meni, da je zadostna (le 16% na Poljskem); 23% meni, da se to ne 
izvaja redno; 36% meni, da je nezadostna, in 14% meni, da je ta sposobnost ne-
pomembna (v Italiji 4%).

4. zadovoljstvo in nagrada za opravljeno delo:

99 725 (Poljska – 87%) meni, da so prejemki za delo nezadostni ali popolnoma 
nezadostni; zadostni so za 30% Špancev, Maltežanov in Slovencev. 

99 Po drugi strani je 635 nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih s svojo plačo, 
najbolj nezadovoljni so Poljaki (76%). Najbolj zadovoljni s svojo plačo so 42% 
Španci, Italijani in Slovenci.

Iv. medosebnI odnosI na delovnem mestU

705 (Malta – 87%) navaja, da so medosebni odnosi na njihovem delovnem mestu 
dobri, 23% pa   normalni v primerjavi s 7%, ki jih prepoznajo kot slabe. Anketiran-
ci iz Poljske, Srbije in Slovenije pravijo, da so njihovi medosebni odnosi  normalni 
(50%), poleg tega je 56% (87% v  Italiji) navedlo, da so pogosto ali skoraj vedno 
izpostavljeni situacijam, v katerih so bili čustveno prizadeti.

1. konfliktne situacije in načini reševanja konfliktov

99 Medosebni odnosi so najpogostejše konfliktne situacije v 34% primerov  
(50% v Italiji in 71% na Malti); in redko – v 48% držav.

99 V 61% ni fizičnega nasilja in v redkih primerih – 25% (v Italiji je to pogosto ali 
trajno 55%).

99 Situacije psihološke zlorabe stalno opažamo pri 10% in pogosto pri 26% 
(Italija – 54%).

99 785 do 90% na Poljskem in v Sloveniji) trdi, da ni primerov spolnega 
nadlegovanja, 20% pa jih je redkih (30% v Italiji in 38% v Srbiji).

Glede na dejanja v primeru medosebnih sporov: 365 izjavi, da jih rešujejo stranke 
v sporu;  22% izjavi, da je potrebna odločitev poslovodstva; 18% priznava, da ob-
staja postopek ukrepanja, približno 305 pa pravi, da ne ve, kako se takšni primeri 
rešujejo.
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v. vkljUčevanje zaPoslenIh In delavcev v PostoPek odločanja

To vprašanje analizira različne načine sodelovanja, katerih rezultati so navedeni spodaj:

99 Pogovori z menedžerji so ocenjeni kot dobri pri 54%, 67% je rezultat na Malti 
ter v Srbiji je 77%. Na Poljskem so ocenjeni kot normalni (43 %), v Italiji (42%) 
pa kot slabi.

99 Interni predpisi so ocenjeni kot dobri pri 30% in običajni pri 40%; najboljši 
v Srbiji (51%) in najslabši v Italiji (46%).

99 Na voljo je več inštrumentov, ki za večino anketirancev očitno ne obstajajo: 
poštni predalčki za predloge (52%); informativne table (44 %); pa tudi 
kakovostni krogi – 47%. Kjer obstajajo ti sistemi, so najpogostejše ocene: 
slabe ali običajne (38% za poštne predalčke; 34% za informativne table in 30% 
za kakovostne kroge).

99 Sindikat ali svet delavcev je dobra priložnost za sodelovanje za 40%; ocenjena 
kot najboljša možnost v Španiji (59%) in Srbiji (61%); najslabša pa za Italijo 
(46%) in Slovenijo (32%); in ne obstaja za 13% vprašanih.

99 Nazadnje, sestanke/ zbore delavcev ocenjuje kot dobre 32% vprašanih (50% 
v Španiji in 41% v Srbiji).

Ukrepi za preventivo s strani delegata ali odbora za zdravje pri delu

Po mnenju 275 vprašanih (38% v Španiji in le 4% v Italiji) se izvajajo ukrepi, ki so 
dovoljni; 17% jih pravi da so ukrepi redni, za 355 vprašanih pa je to nepomembno 
(965 v Italiji).Tega ne obstaja za 30% Srbov, 26% Maltežanov in 16% Slovencev.

Zaključek raziskovalnega projekta

Čeprav situacija, dobljena na podlagi te primerjalne analize, verjetno ni zaskrbljujo-
ča, obstajajo elementi, povezani z zaposlovanjem v javnem sektorju  v proučevanih 
državah, ki jih je težko izboljšati, in ki so predstavljeni na naslednji način:

99 Ugotovljeni so slaba organiziranost obstoječe količine dela, čas, ki je bil 
namenjen njenemu dokončanju, in pojav visokega odstotka motenj, ki 
zahtevajo pospešitev tempa dela: nedvomno so razlogi za to stres, ki je 
povezan z delom.

99 Čeprav se zdi, da funkcije na delovnem mestu niso dobro definirane, 
obstajajo nekateri elementi disfunkcije, ki so dejavniki, ki povzročajo stres 
na delovnem mestu: prisotnost nasprotujočih si nalogov, pomanjkanje 
sredstev; potreba po “preskoku” ustaljenih metod in prevelika potreba po 
prilagajanju ali učenju.

99 Obstajajo pomembni demotivirajoči elementi, kot so rutina, pomanjkanje 
priznanja s strani nadrejenih in kolegov, pomanjkanje ustreznega 
nadomestila in pomanjkanje strokovnega razvoja; dejavniki, ki določajo tudi 
stres na delovnem mestu.
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99 Na splošno ne moremo trditi, da je udeležba delavcev ustrezna ali posebej 
okrepljena. Zdi se, da se večina pogovorov z višjimi osebami dobro ceni, 
v nekaterih izmed anketiranih držav pa obstaja več inštrumentov za 
informiranje in posvetovanje. Presenetljiva je pozitivna ocena dela sindikatov, 
delovnih zvez in delegatov ter odborov za preventivo ali zdravje pri delu.
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Vsekakor je treba poudariti številne pozitivne vidike:

99 Sposobnost urejanja počitniških in nereguliranih počitnic in izkoriščanje 
usklajevanje z družino: proste ure ali dneve, namenjene osebnim zadevam, in 
usklajevanje prostega časa z družino in prijatelji.

99 Medosebni odnosi so dobri, čeprav je visok odstotek izpostavljenosti 
emocionalnim situacijam; med ljudmi ni pretiranih konfliktnih situacij.

II.  smernIce o vkljUčenostI javnIh UslUžbencev  
v PostoPek odločanja

Zdravje pri delu je ena od temeljnih pravic vsakega delavca in ga varuje obstoječa 
zakonodaja na evropski in nacionalni ravni. Vsako podjetje, vključno z javno upra-
vo, mora zagotoviti zdravje in varnost pri delu, s sodelovanjem delavcev v postop-
ku odločanja o teh vprašanjih.

Analizirali smo več psihosocialnih dejavnikov, ki so: isti pogoji, ki se pojavlja-
jo v delovni situaciji in so neposredno povezani z organizacijo, vsebino dela in 
uspešnostjo nalog; ki lahko vplivajo tako na počutje in zdravje (fizično, psihično 
ali socialno) delavca kot na razvoj dela, kar to lahko povzroči stresne situacije na 
delovnem mestu.

Evropska komisija opredeljuje stres na delovnem mestu kot: Nabor emocionalnih, 
fizioloških in vedenjskih emocionalnih reakcij na nekatere škodljive vidike vsebine, 
organizacije ali delovnega okolja. Na ta način ljudje doživljajo stres, povezan z opra-
vljanjem svojega dela, kadar menijo, da obstaja neravnovesje med potrebnim in viri, 
ki jih morajo zagotoviti za izpolnjevanje teh zahtev, ter kadar zahteve delovnega oko-
lja presegajo sposobnost zaposlenega, da se z njimi spopada ali nadzoruje.

Skladno s tem, smo v okviru, v katerem lahko trdimo, da so delavci v javnem sek-
torju v partnerskih državah projekta občutno izpostavljeni psihosocialnim tvega-
njem in trpijo zaradi stresa na delovnem mestu, pripravili te Smernice o vključeno-
sti javnih uslužbencev v postopek odločanja z namenom prilagoditve nacionalnih 
in nadnacionalnih mehanizmov za vključevanje zaposlenih, za integracija strategij 
v dialog o bolj varnih in zdravih delovnih pogojih, ki spodbujajo blaginjo javnih 
uslužbencev, s številnimi predlogi za izboljšanje v dveh točkah: ohranitev zdravja 
delavcev na področju boja proti stresu na delovnem mestu in udeležbe pri odloča-
nju na področju zdravja in varnosti pri delu.
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I.  PredlogI za Izboljšanje zaščIte zdravja zaPoslenIh v javnem 
sektorjU v bojU ProtI stresU na delovnem mestU

Zaposleni v  javnem sektorju so še posebej prizadeti zaradi visoke stopnje stresa. 
Vsakodnevno in glede na delo, ki ga opravljajo, se soočajo s situacijami velikega 
psihosocialnega tveganja, kot so izpolnjevanje njihove vloge in funkcije, pomanj-
kanje motivirajočih dejavnikov, rutina, prekomerna obremenitev, slaba organizaci-
ja dela ali pri ravnanju z ljudmi pomeni, da za strokovnjaka, ki to dela, je dvojni izziv 
za strokovno učinkovitost in osebno angažiranost.

Poleg tega je pri določenih poklicih (strežniki v bolnišnici, službe nujne medicinske 
pomoči, varnostne službe ...) delo v nenehnem stiku s trpljenjem drugih, na primer 
negotovost pri uporabi enega ali drugega postopka, možnost napak, ki ogrožajo 
življenje drugi, na primer, vplivajo na delovno in osebno življenje zaposlenega in 
njegovo neposredno okolje.

Zaradi teh razlogov je psihosocialna intervencija bistvenega pomena; ter pomemb-
ne so tiste dejavnosti, zasnovane in izvedene za zmanjšanje ali odpravo izpostavlje-
nosti psihosocialnim tveganjem, ki vplivajo na delovne in posamezne pogoje na 
delovnem mestu.

Univerzalnih rešitev za obvladovanje psihosocialnih tveganj in s tem za boj proti 
stresu na delovnem mestu ni, zato je treba jih iskati za vsako delovno mesto in 
poklicni sektor na podlagi diagnostike dejavnikov tveganja. Tako je postopek pre-
poznavanja teh psihosocialnih dejavnikov tveganja, ne le izid, bistven del učinkovi-
tosti preventivnih odločitev, ki jih lahko sprejmemo.

Za lažje prepoznavanje in oceno tveganj, ki so prilagojeni okoliščinam vsakega po-
dročja in vsake poklicne skupine, smo pripravili naslednjo tabelo, v kateri definira-
mo Preventivne ukrepe proti psihosocialnim tveganjem na vsaki stopnji, vključno 
s cilji, ustreznimi udeleženci in ukrepi, ki jih je treba sprejeti na vsaki stopnji2.

 

2 Spremljamo dokument Francoskega nacionalnega inštituta za raziskovanje varnosti v francoščini 
z naslovom: Stres na delovnem mestu, Faze preventivnega pristopa.



1918

Faze za kaj kdo kako 

1. Predhodna diagnostika

99 Objektiviziranje problemov in
99 Ocena skupne razsežnosti

99 Osebje, ki pozna podjetje 
in ima dostop do podatkov 
o zdravstvenih in delovnih 
pogojih

99 Zbiranje kazalnikov 
psihosocialnega tveganja

99 Primarni zaključki analize

2. Ustanovitev delovne skupine

99 Usklajevanje preventivnih dejavnosti
99 Zagotoviti, da so cilji usmerjeni v:
99 Vključiti skupni kadrovski načrt;

99 Upravljanje
99 Uradniki za preprečevanje in 

predstavniki delavcev (sindikati)
99 Preventivne službe

99 Priprava delovnih metod in 
razporeda

99 Smernice ukrepov in kazalnikov
99 Podatki o celotnem vzorcu

3. Poglobljena diagnostika

99 Odkrivanje stresorjev na delovnem 
mestu in njihovih virov

99 Identifikacija delavcev, ki so najbolj 
prizadeti ali izpostavljeni stresorjem

99 Specializirano osebje (notranje ali 
zunanje) in nevtralno osebje

99 Delovna skupina

99 Razvoj strategije
99 Kombiniranje kvantitativnih in 

kvalitativnih tehnik
99 Določitev vloge delovne skupine

4.  Povratne informacije 
o rezultatih

99 Poročilo o rezultatih diagnostike 
Organizacije za njihovo odobritev

99 Spodbujajte jih, naj najdejo in izvajajo 
rešitve in oblikujejo akcijski načrt

99 Specializirano osebje, ki deluje 
v delovni skupini

99 Delovna skupina za preostali del 
vzorca

99 Predstavitev Direktoratu ali 
sindikatom

99 Informativni sestanki z osebjem
99 Pisno poročilo, ki ga je treba 

posredovati podjetju

5.  razvoj in izvajanje 
akcijskega načrta

99 Prepoznavanje ukrepov za zmanjšanje 
virov stresa

99 Identifikacija prednosti teh ukrepov

99 Delovna skupina
99 Delavci, ki jih podpora delovne 

skupine neposredno zadeva

99 Delovna skupina postavlja 
vprašanja in določa ukrepe

99  Direktorat prejema informacije 
o načrtovanju in izvajanju

6. monitoring
99 Zagotavljanje monitoringa in nadzora 

ukrepov
99 Izvedba potrebnih prilagoditev

99 Delovna skupina 99 Redno spremljanje ciljnih 
kazalnikov in meritev pred in po 
akcijskem načrtu
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Ko smo vzpostavili postopek za ukrepanje, moramo preučiti druge vidike, ki nam 
omogočajo, da prepoznamo preventivne predloge za premagovanje stresa na de-
lovnem mestu:

99 Dobri pogoji na delovnem mestu in varovanje telesnega in duševnega 
zdravja sta temeljni posameznikovi pravici delavcev.

99 Preprečevanje poklicnega tveganja, krepitev zdravja in zaščita delavcev na 
delovnem mestu so bistveni za izboljšanje pogojev na delovnem mestu.

99 Gospodarska kriza je povzročila večjo negotovost na delovnem mestu 
s povečano negotovostjo in pojavom atipičnih oblik zaposlitve (ekonomija 
enotnega zaposlitve, lažna samozaposlitev), kar negativno vpliva na zdravje 
delavcev.

99 Stres v zvezi z delom in psihosocialna tveganja na splošno prispevajo k 
odsotnosti z dela in so vse večji problem za delavce in uprave EU ter podjetja 
kot celoto.

99 Zaposlenost žensk je v javnem sektorju višja (na področjih, kot so zdravstveno 
varstvo, socialne storitve, izobraževanje itd.); hkrati večina žensk dela 
s krajšim ali nepolnim delovnim časom. Poleg tega ženske trpijo zaradi 
specifičnih motenj zaradi vrste dela, ki ga običajno opravljajo: izpostavljenosti 
ergonomskim dejavnikom tveganja in mišično-skeletnim motnjam; opazimo 
primere nasilja, kot je spolno nadlegovanje.

99 Starostna doba zaposlenih v javnem sektorju nas sili v razmišljanje 
o spodbujanju aktivnega staranja in optimalnih pogojih skozi celotno 
delovno življenje, ki zagotavljajo varno in zdravo delovno okolje s fizičnega in 
duševnega vidika. 

V skladu s tem bomo opredelili vrsto ukrepov za boj proti stresu na delovnem mestu:

Organizacijski ukrepi: vključujejo kolektivne ukrepe za premagovanje vzrokov in 
dejavnikov stresa in njihovo optimalno zmanjšanje:

99 Povečanje udeležbe delavcev pri organizaciji dela za zmanjšanje obremenitve 
in pritiska.

99 Vzpostavitev sistemov za prenos pooblastil in samouprave, ki omogočajo 
neko stopnjo samostojnosti pri opravljanju njihovih nalog.

99 Oblikovanje funkcij delovnih mest na podlagi kriterijev za izkušnje, 
odgovornost in psihofizične sposobnosti delavca.

99 Zahteva po preglednosti in poštenosti politike prejemkov.

99 Vzpostavitev sistema poklicne poti in poklicnega razvoja, ki služi kot element 
motivacije in razvoja za vse delavce.

99 Izboljšanje usposabljanja delavcev v smislu poklicne prilagoditve uvajanju 
novih tehnologij ali novih metod dela.

99 Spodbujanje oblikovanja udobnega, komfortnega in privlačnega           
delovnega prostora.

99 Ustvarjanje dobrega delovnega okolja s povečanjem osebnega priznanja 
v povezavi z opravljenim delom.

99 Začeti postopkov reševanja sporov in delavcem zagotoviti strokovno in 
zaupno posvetovanje.

99 Spodbujanje informativnega pogajanja o stresu na delovnem mestu, tako da 
delavcem zagotoviti dovolj spretnosti za ublažitev tega položaja.

Individualni ukrepi: ti ukrepi se nanašajo na vidike, kot so ugotavljanje vzrokov 
stresa na delovnem mestu glede poklicnega sektorja dejavnosti, usposobljenosti 
delavca in funkcij, ki jih je treba opravljati za ublažitev stresa:

99 Določitev delovnega časa glede lažje uskladitve z osebnimi in družinskimi 
obveznostmi.

99 Ocena delovne obremenitve in omogočanje telesnega in duševnega 
okrevanja po posebno težkih nalogah.

99 Ustvarjanje nalog, funkcij in odgovornosti kot spodbuda za zaposlenega, in 
dajanje priznanja glede na njegovo delo.

99 Olajšanje socialne interakcije na delovnem mestu, tudi s podporo ali učenjem 
novih metod

99 Zaslišanje in obravnavanje pritožb glede načina delovanja organizacije.
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99 Spodbujanje razvoja primerne kariere vsakega delavca in zagotavljanje 
dostojnega in zadostnega plačila za opravljanje javne storitve z ustvarjanjem 
sistemov plač in nadomestil na podlagi uspešnosti.

99 Opravljanje rednih zdravniških pregledov delavcev s pomočjo zdravstvenih 
služb na delovnem mestu.

99 Vzpostavitev sistemov okrevanja delavcev (terciarna preventiva) po dopustu 
zaradi stresa na delovnem mestu.

II.  PredlogI za Izboljšanje sodelovanja zaPoslenIh v javnem 
sektorjU PrI odločanjU na PodročjU zdravja PrI delU

Izhajamo iz dveh nizov podatkov, ki jih moramo upoštevati, ko ponujamo dobre 
prakse sodelovanja zaposlenih.

1. slaba razpoložljivost postopkov za obravnavo psihosocialnih tveganj v  dr-
žavah eU-28, pri čemer le 32,9% delvnih mest z  več kot 20 delavci ima urejene 
postopke za upravljanje s stresom na delovnem mestu (na Poljskem – 14,4 31,3% 
v Sloveniji, 32,5% v Španiji, 37,6% na Malti in 49% v Italiji).

Pri 46,7% so predpisani postopki v primeru nadlegovanja na delovnem mestu: 30,7% 
v Italiji; 34,2% na Poljskem; 41% v Španiji; 61,1% na Malti; v Sloveniji pa 65,1%.

Pri 54,7% so na voljo postopki proti agresiji s  strani potrošnikov (odjemalcev, 
bolnikov...): 30,5% v  Italiji; 33,1% na Poljskem; 43,9% v  Španiji; 57,8% na Malti; 
v Sloveniji pa 67,2%.

2. nizka udeležba delavcev pri oblikovanju in sprejemanju ukrepov za prepre-
čevanje psihosocialnih tveganj v državah eU-28 s povprečno stopnjo udeležbe 
62,6%. (Nadpovprečno sta to: Španija, 62,7% in Italija, 63,4% in pod tem povpre-
čjem: Malta, 56,5%, Slovenija, 55,6%, Poljska – 46,4%).

Glede na razmere, splošne in specifične za partnerske države v  tem projektu (za 
Srbijo manjkajo podatki), naši predlogi dobrih praks glede vključevanja zaposlenih 
v odločanje o njihovem zdravstvenem varstvu pri delu temeljijo na pomembnosti 
sodelovanja zaposlenih v postopku odločanja: sodelovanje zaposlenih v postopku 
odločanja organizacije je ključnega pomena za uspeh organizacije na podlagi ele-
mentov, kot sta motivacija in osebna angažiranost.

V tem okviru je bil razvit Strateški okvir EU za zdravje in varnost pri delu 2014–
2020, ki navaja, da so “popolna angažiranost, sodelovanje in zastopanje delavcev 
v podjetjih in angažiranost vodstva ključnega pomena za uspeh preprečevanje 
tveganj na delovnem mestu“, saj lahko pomagajo omiliti vpliv z identifikacijo te-
žav in možnih rešitev.

Isti strateški okvir poudarja, da so vsi delavci, tudi zaposleni v  javnem sektorju, 
upravičeni do najvišje stopnje varovanja zdravja in varnosti pri delu, kar bi moralo 
biti zagotovljeno, ne glede na velikost podjetja, vrsto dela oz. pogodbo ali državo 
članico, v kateri delajo. Poudarja se tudi, da je vključevanje delavcev in socialnih 
partnerjev na vseh ravneh pogoj za uspešno izvajanje zakonodaje o  varnosti in 
zdravju pri delu v okviru konstruktivnega dialoga.

Zaradi tega ustvarjamo vrsto predlogov, ki nam omogočajo, da vplivamo na te pro-
cese vključevanja javnih uslužbencev z  izboljšanjem socialnega dialoga in izme-
njavo dobrih praks za ustvarjanje ugodnih pogojev za zdravje na delovnem mestu; 
nekatere od njih menimo, da je primerno prenesti na institucije Evropske unije, da 
bi dosegli večje sodelovanje pri teh vprašanjih.

99 Naši predlogi za izboljšanje so na ta način namenjeni krepitvi zmogljivosti 
sindikatov in predstavnikov delavcev (navsezadnje – kapacitete delavcev) za 
boj proti stresu na delovnem mestu; in uvesti določbe in ukrepe, ki uradnike 
javnega sektorja zavezujejo k ustreznemu obvladovanju psihosocialnega 
tveganja, dogovorjenem s sindikati. 
Komisiji predlagamo, naj pripravi direktivo EU o varnosti in zdravju v zvezi 
s psihosocialnimi tveganji v javnem sektorju z jasnejšimi in učinkovitejšimi 
pravili ob upoštevanju organizacijskih vidikov in njihovega odnosa do 
posebnih delovnih pogojev zaposlenih v javnem sektorju. 

99 Razširiti področje uporabe te zakonodaje, tako da vključuje države kandidatke 
za članstvo v EU s povečanjem vključitve zakonodaje Skupnosti v svoje 
nacionalno pravo. 
Vzpostavitev nadnacionalnih ukrepov, razvoj programa za podporo 
delavcem, ki jih prizadenejo psihosocialna tveganja (vključno s stresom, 
depresijo in poklicno izčrpanostjo), z učinkovitimi smernicami in priporočili 
za obravnavanje tistih tveganj, ki so lahko vključena v prenovo Strateškega 
okvirja EU za zdravje in varnost pri delu  za novo obdobje 2021.

99 Predlagamo, da Evropska komisija sindrom izčrpanosti (tako imenovana 
“izgorelost)” vključi kot stres na delovnem mestu v javnem sektorju, vključno 
s psihosocialnimi tveganji v okviru stresa na delovnem mestu, kot ga je 
določila Svetovna zdravstvena organizacija.
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99 Glede na to, da so ženske premalo zastopane pri odločanju na področju 
zdravja in varnosti pri delu, predlagamo, da se poveča udeležba žensk 
v postopkih odločanja o razvoju najboljših praks na področju zdravja in 
varnosti v svojem delovnem okolju, ob upoštevanju vidika spola in specialne 
zaščite žensk na delovnem mestu glede posebnih tveganj, vključno s spolnim 
nadlegovanjem.

99 Spodbujanje kulture vključevanja socialnih partnerjev v preprečevanje 
psihosocialnih tveganj s širjenjem temeljnih pravic do obveščanja, 
posvetovanja in sodelovanja, ki so med drugim za delavce v javnem sektorju 
vzpostavljene z Direktivo 2002/14/ES.

99 Krepitev predstavnikov delavcev v javnem sektorju za povečanje ugleda 
delavcev v zvezi s strateškim odločanjem na področju zdravja pri delu v javni 
upravi.

99 Razviti ukrepe za ozaveščanje, namenjene tako članom javnosti kot 
sindikatom, da vodijo pogajanja za preprečevanje psihosocialnih tveganj na 
delovnem mestu. 
 
V tem okviru je treba izboljšati zbiranje zanesljivih in primerljivih podatkov 
o poklicnih boleznih, izpostavljenosti in tveganjih v vseh sektorjih, vključno 
z javnim sektorjem, da bi opredelili najboljše prakse, spodbudili sprejemanje 
dobrih praks in ustvarili strategije za zmanjšanje tveganj, povezanih 
z digitalizacijo in novimi oblikami zaposlitve.

99 Med projektnimi partnerji podpreti sporazum o stalnosti dela na projektu 
„Upravljanje s stresom na delovnem mestu” z namenom nadaljnjega 
napredka pri vprašanjih, ki jih obravnavamo, ter da ta projekt vključi tudi in 
druge evropske udeležence.
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