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Ljubljana, 12. 9. 2016 

 

V A B I L O 

Vljudno vabljeni na strokovno usposabljanje 

»KAKO MERITI PSIHOSOCIALNE OBREMENITVE IN DONOSNOST PROMOCIJE ZDRAVJA?«, 

 

ki ga v okviru projekta »Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in 

izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja 

zaposlenih« organizirajo Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti (ZRC SAZU), Inštitut za produktivnost in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). 

 

 

 

 

 

Psihosocialna tveganja povečujejo verjetnost za zdravstvene zaplete pri zaposlenih, doživljanje 

prekomernega stresa, preobremenjenosti, izgorevanja, odsotnosti z dela. Prav tako vplivajo na 

zmanjšano učinkovitost in storilnost na delovnem mestu. Zato je pomembno psihosocialna 

tveganja obvladovati. V ta namen je ZRC SAZU razvil orodje e-OPSA za ocenjevanje izvorov 

psihosocialnih tveganj. Njegov namen in uporaba pri oblikovanju ocene psihosocialnih tveganj in 

ukrepov bo vključeval prvi del strokovnega teoretičnega in praktičnega usposabljanja udeležencev  

delavnic. V drugem delu pa bo predstavljeno upravljanje s psihosocialnimi obremenitvami pri delu 

z organizacijskega in ekonomskega vidika. Prikazani bodo stroški, donosnost in drugi ekonomsko 

finančni vidiki promocije zdravja. Udeleženci bodo spoznali in se naučili uporabljati novo e-orodje: 

KALDOZ, kalkulator stroškov in donosnosti ukrepov promocije zdravja. 

 

ALI VESTE, DA JE 50–60 % VSEH IZGUBLJENIH DELOVNIH DNI MOGOČE 

PRIPISATI STRESU IN PSIHOSOCIALNIM OBREMENITVAM? 

ALI VESTE, DA JE PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU LAHKO 

ZELO DONOSNA (2,5 DO 4,8 EUR NA VLOŽEN 1 EUR)? 
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Usposabljanje je brezplačno in namenjeno vsem, ki se v podjetjih oz. delovnih 

organizacijah ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu: 

- strokovnim delavcem za varnost pri delu, 

- zaposlenim v podjetjih z dovoljenji za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri 

delu,  

- delodajalcem, ki sami pri sebi prevzamejo strokovne naloge varnosti pri delu,  

- kadrovikom in  

- delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu.  

 

 

V pričakovanju vaše udeležbe na usposabljanju vas prijazno pozdravljamo, 

konzorcij projektnih partnerjev: ZRC SAZU, INŠTITUT ZA PRODUKTIVNOST ter ZSSS 

 

 

 

 

Strokovni delavci za varnost pri delu bodo kot udeleženci usposabljanja prejeli Potrdilo o udeležbi, s 

podeljenimi kreditnimi točkami (8 točk) v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju 

in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (UL RS, št. 109/2011).  


