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POVZETEK 
 
V diplomski nalogi sem predstavil komuniciranje z vseh zornih kotov. Najprej so 
predstavljeni najpogostejši načini komuniciranja. Sledi zgodovina in razvoj veje, ki se oklepa 
varnostnega komuniciranja v delovnih sredinah. Orisal sem še način in pomembnost 
podajanja informacij o tveganjih javnosti . Podrobno je opisano izobraževanje delavcev, ki je 
temelj za nadgradnjo varnosti. Tu je pomembna zlasti struktura in način podajanja snovi. 
Nazadnje sem predstavil nekatera tipična delovna mesta in/ali škodljivosti, ki jih najdemo v 
skoraj vsakem podjetju. Poleg tega je predstavljena še strokovna vsebina, ki jo mora varnostni 
inženir podati delavcem ter primeri vprašanj za preverjanje znanja za nekatera delovna mesta. 
Za zaključek sem podal nekaj splošnih priporočil za komuniciranje. 
 
 
KLJUČNE BESEDE : komunikacija, varnost, izobraževanje, varnostna komunikacija 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
In my diploma I present communication from all points of view. First I represent  the most 
offen ways of comunications. Then history and development of it traces, which sticks to 
safety communication in working area.  I describe way and importance of offering  
information about risks to the audience. Education  of workers is described in details . This is 
basis for upgrading the safety. Structure of the subject and the way of representing it is very 
important. Some tipical working places and harmful effects that we can find in almost any 
company are represented. I offer some professional contents that must be  accepted by 
workers in comunication process. There are some questionnaire examples for knowledge 
verification. I offer some general guidelines for communication at the end.  
 
KEY WORDS: communication, safety, education, safety communication  
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I. UVOD 
 
Človek komunicira  od  rojstva pa vse do smrti.  Komunikacija je najpomembnejša veščina 
našega življenja in obstoja. Zavedati pa se moramo, da je naš uspeh odvisen od  kakovosti 
komunikacije. Tako v poslovnem kot v zasebnem življenju.  
Uspešnost komunikacije je odvisna od udeležencev, to se pravi od pobudnika in 
nagovorjenega. Pobudnik v večini primerov govori več, toda znati mora tudi poslušati. 
Govorjenje je lahko razvada, vrlina komunikacije pa je poslušanje. Zato ni primerno, da 
pobudnik oz. nadrejeni v določeni situaciji vedno samo govori, ampak mora tudi poslušati. To 
pa ne pomeni, da samo sliši, kaj mu sogovornik govori, ampak da razume, kaj mu sogovornik 
želi sporočiti. Tako lahko udeleženec oz. udeleženci v pogovoru  s pomočjo postavljanja 
vprašanj  sogovorniku, razčisti nejasnosti in dvome o sporočilu. 
 
 komunikácija  -e ž (á)- ( slovar slovenskega knjižnega jezika) sredstvo, ki omogoča 
izmenjavo, posredovanje informacij; komunikacijsko sredstvo: moderne komunikacije; 
uporabljajo različne komunikacije: kurirsko službo, pošto, telefon / vizualne komunikacije za 
vizualno dojemanje. 
 
Komuniciranje je sporazumevanje, občevanje, sistem izmenjavanja simbolov ali informacij 
med informacijskim virom in sprejemnikom. Strokovni izraz » komuniciranje« se uporablja 
tako v družboslovju kot humanistiki in tehničnih znanostih. Na primer v računalništvu, 
elektrotehniki ipd. V komunikologiji in odnosih z javnostmi razlikujemo štiri razvojne modele 
v praksi organizacijskega komuniciranja: 
●  tiskovno predstavništvo 
●  javno informiranje 
● dvosmerno asimetrično komuniciranje 
● dvosmerno simetrično komuniciranje 
 
Komunikacija je torej proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo 
sporočila oz. simbole, ki so povezani z določenim pomenom. Je vedno dvosmerni proces, saj 
je povezana s sočasno medsebojno zaznavo in hkratno medsebojno izmenjavo sporočil.  
 
( http://sl.wikipedia.org/wiki/Komuniciranje – 15.03.2009) 
 
Komunikacija nam omogoča usklajevanje mnenj, doseganje različnih ciljev, pa tudi 
vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje medosebnih odnosov. Čeprav je veščina 
komuniciranja zelo pomembna, se je le malokdaj načrtno učimo.  
V industriji je postala ključna potreba po komuniciranju ob prelomu stoletja, ko se je zaradi 
želje po povečanju proizvodnje začela delitev dela in s tem delitev nalog ter njihova 
koordinacija. 
V podjetjih in organizacijah, se razume pod pojmom komunikacija nekaj več kot zgolj 
suhoparno podajanje informacij. To je dinamični medsebojni proces, ki vključuje vedenjske 
spremembe. Pri tem so nam  v veliko pomoč znanja  iz managementa, telekomunikacij in 
nebesedne komunikacije. Vse to predstavlja pomembno ozadje našega komuniciranja. 
Poznana je formalna in neformalna komunikacija. Formalna ali uradna pot je  pomembna 
zaradi sledljivosti informacij in dejstva, da prava informacija doseže ciljnega sprejemnika. Pri 
tem je pomembna in spoštovana hierarhija sprejemnikov in oddajnikov informacije.  
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Na drugi strani  se pojavlja neformalna komunikacija, ki se je zelo razvila z razvojem 
interneta in intraneta.  
Obstoj blogov in  klepetalnic omogoča, da skoraj vsakdo pride do informacije, ki jo nekdo 
postavi na splet. To omogoča tudi komentiranje in oblikovanje mnenja. Vključevanje oseb, ki 
jih v formalni komunikaciji sploh ne predvidevamo, nam lahko da osupljive rezultate. Seveda 
je pri tem vprašljiva verodostojnost podatka oz. informacije,  ki jo nekdo da v javnost. V  
neformalni komunikaciji je veliko lažje spreminjati in prilagajati  vsebino in dejstva.  
Verjetno smo se vsi v otroštvu igrali igrico »telefon«, pri kateri je šla začetna informacija od 
otroka do otroka, od ušesa do ušesa in otrok na koncu vrste je povedal povsem drugo  
zgodbico, kot je bila prvotna.  To je ena izmed začetnih oblik neformalne komunikacije. 
Komunikacija v delovnih sredinah in organizacijah je zelo odvisna od strukture vodenja. 
Strukture organizacij pa so prilagojene  potrebam, zahteve ter nalogam, ki jih opravljajo.  
 
a)Prvi način je avtokratski način vodenja, za katerega je značilno vodenje po hierarhiji 

navzdol. Vodja določa naloge in njihov način izvajanja. Vodja prevzame celotno 
organizacijo, za kar mora biti ustrezno usposobljen. Značilnost takega vodenja je, da je 
vodja absolutni in popoln. Vsi drugi udeleženci delovne sredine se mu morajo slepo 
podrejati. Red in disciplina je popolna in le ta posledica strahu. Vendar mora vodja kot 
posledico absolutnega odločanja prevzeti tudi vso odgovornost in posledice. Komunikacija 
je enostranska, zato povratne informacije ni. Ravno zaradi tega morajo biti informacije 
jasne, točne in nedvoumne.  

   Za večino panog je takšna oblika vodenja povsem neprimerna. Primerna pa je  za poklice in 
dela, kjer je potrebno  hitro in učinkovito ukrepanje. In v primeru, da so podrejeni člani 
neizkušeni, odvisni in negotovi v svoje znanje in delo. 

 
b)Demokratski način vodenja označujejo sledeče lastnosti: 

Vodja je le prvi med enakimi. Vodenje se izvaja na osnovi sodelovanja vseh članov. 
Komunikacija je razširjena in poteka v vseh smereh. Vodja sprejema ideje in  predloge 
članov skupine. Znotraj skupina  si člani izmenjujejo mnenja, ideje ter možnosti za rešitev 
problemov. Člani skupaj odločajo in skupaj nosijo odgovornost. Vodja mora imeti poleg 
strokovnega znanja  tudi znanje in sposobnosti za delo z ljudmi. Ponavadi večja skupina da 
boljše rezultate. Seveda, pa je tudi poraba časa pri tem večja. Člani skupine se poistovetijo s 
skupino in tako maksimalno prispevajo k skupnemu rezultatu. Slabost takšnega vodenja se 
pokaže, če je vodja neodločen in ne zna voditi sestankov oz. razgovorov. V tem primeru 
lahko pride do brezplodnega razpravljanja in diskutiranja ter s tem vrtenja v začaranem 
krogu. 
 

      c)Vodenje po principu individualne svobode. 
          Pri takem načinu vodenja so vezi med vodjem in ostalimi člani kolektiva zelo šibke. Vodja 

se pri tem kaže bolj kot informator skupine, saj prenaša naloge od nadrejenih in obratno. 
Komunikacija poteka na horizontalni ravni. Člani in vodja so »na isti stopnici«, zato 
komunikacija, kolikor je pač potrebna, poteka hitro in učinkovito. Ker je njegovo odločanje 
bolj ali manj omejeno zgolj na informiranje, tudi odgovornosti za delo celotne skupine 
nima. Zaradi tega pa je pomembno, da skupino sestavljajo zreli, osebno odgovorni in 
disciplinirani člani, katerih ni potrebno nadzirati in poučevati.  
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Poleg  treh osnovnih načinov vodenja poznamo še razdelitev glede na lastnosti vodji. Tu so  
vodje, ki so orientirani pretežno na proizvodnjo. Ti so bolj zaprti in nedostopni, orientirani 
na dajanje nalog, ukazovalni in vodje, ki imajo zmeraj prav.  
Te lastnosti lahko pripišemo vodjem po teoriji X. Nasprotje tega je tip vodje po teoriji Y. Ta 
vključuje demokratične vodje, orientirane pretežno na delavca oz. osebo, splošno odprte in 
dojemljive za predloge, pozorne, podpirajoče.   
V današnjem času so najbolj uspešni karizmatični vodje s pravimi idejami ter intelektualno 
in osebnostno stimulirane osebe. 
 
 In kaj sploh delajo vodilne osebe? Odločajo! To je proces izbiranja med dvema ali več 
možnostmi. Tehnike odločanja temeljijo na opisnih modelih. Dva skrajna modela sta 
ekonološki in socialni model. V zadnjem času se za to uporabljajo pretežno udeležbene 
tehnike in tehnike, ki so primerne za skupinsko odločanje. 
(LUTHANS 1992) 

 
Za uspešno komunikacijo na delovnem mestu moramo poznati tudi načine vplivanja vodje 
na podrejene. Kot prvo naj omenim način pridobivanja naklonjenosti. To  v praksi 
pomeni, da prijaznemu in ustrežljivemu vodji ostali člani veliko raje pomagajo, ko le ta 
potrebuje pomoč, kot če za pomoč prosi neustrežljiv in osoren vodja. 
 
 Drugi način vplivanja, ki je tesno povezan s komunikacijo je taktika razumevanja. Vodja 
natančno razloži, kaj se bo delalo, ob tem pa obvezno sledi tudi pojasnilo zakaj tako, ter 
kako se bo delo izvedlo, tako da ostali udeleženci razumejo smisel njihovega dela.  
 
Način vodenja s primerom je osnova zdravih poslovnih odnosov in komunikacije. To 
pomeni, da se vodja obnaša tako, kot od svojih podrejenih sam zahteva ali pa se sam obnaša  
za odtenek bolje od svojih zahtev.  
 
Vodja vpliva na svoje podrejene tudi  s svojo asertivnostjo. Navodila morajo biti jasna, 
sam pa odločen in neomajen. V praksi to izgleda tako, da svoje podrejene pokara, ko je kaj 
narobe in pohvali, ko je določeno delo ali naloga izvedena dobro. Povsem svoje poglavje je 
grajanje. Graja  mora biti vsekakor usmerjena na delo in ne na osebo.  Ravno obratno kot pri 
pohvalah, katerih fokus naj bi bil na osebi, ki je naredila neko delo nadpovprečno. 
 
Ustavimo se še malo pri pohvalah in grajah, ki so vsekakor pospeševalec ali zaviralec 
uspešne komunikacije. 
Nadzor ( nad opravljenim delom, higieno, pravočasnostjo…) naj bo v naprej napovedan, 
tako, da  lahko člani pričakujejo informacijo o kakovosti svojega dela. Člane delovnega 
kolektiva je treba pohvaliti ali pograjati takoj. Saj ima le tako graja ali pohvala svoj učinek. 
Pri tem pa moramo biti specifični in individualni. Točno je potrebno opredeliti vzrok za 
pohvalo ali grajo. Vodja naj izrazi tudi svoja občutja in pokaže, ter pove zakaj je vesel,  
oziroma potrt. Med pohvalo ali grajo je priporočljivo, da se za kratek čas ustavi in da 
priložnost, da podrejeni začutijo njegovo razpoloženje. S tem se lahko pohvala konča, 
medtem ko moramo proces pri graji nadaljevati. Ko podrejeni po nekaj trenutkih molka 
začutijo mračno vzdušje, jim je potrebno dvigniti samozavest. To pa lahko storimo z rahlim 
dotikom, ali rokovanjem, kar pomeni, da podrejeni niso sami in jih vodja še vedno spoštuje 
in je na njihovi strani.  
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Vodja jim mora razložiti, da o njih nima slabega mnenja, in jih visoko ceni, čeprav 
njihovega dela v tistem trenutku ne more ceniti. Ko je graje konec se mora to zaključiti in 
nikakor si vodja ne sme privoščiti, da ta dogodek pogreva še ves teden ali mesec. To bi 
pomenilo nevljudnost.  
 
In zakaj  nevljudnost  ni  priporočljiva ? 
Zato, ker  sogovornike onesreči in jim vzame pogum ter jih pripravi do tega, da projekt 
zapustijo. Drugi razlog je, da sogovornike razjezi, ter povzroči, da se sami začnejo vesti  
nevljudno, s tem se raven nevljudnosti samo še poveča. Takšno vedenje postavi 
sogovornike v obrambni položaj, katerega si nihče ne želi, saj sogovorniki postanejo 
nedovzetni za ideje drugih, kar prepreči oblikovanje soglasja. Nevljudnost v komunikaciji ni 
sprejemljiva , ker sogovorniki lahko izgubijo vero v dober namen, in  tako niso  sposobni 
konstruktivno rešiti trenutnega ali bližajočega se spora. 

 
 
I. 1 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE 
 
Za izdelavo diplomske naloge, v kateri obravnavam komunikacijo kot sredstvo za  
zagotavljanje varnosti, sem se odločil iz več razlogov. Za seboj imam že nekaj let delovnih 
izkušenj in to v  petih lokacijsko in organizacijsko ločenih sredinah, ter treh popolnoma 
različnih panogah. Čeprav to sploh ni bil moj namen, sem takoj, ko sem se odločil za naslov 
moje diplomske naloge »Komunikacija  kot ključ za dvig varnostne kulture v podjetju« temo 
povezal z lastnimi izkušnjami.  
Zavedati se moramo, da podjetje ni preprost stroj, ampak zelo kompleksen živ  organizem. 
Ravnanje stroja je vnaprej natančno predvideno in v tem smislu racionalno, ravnanje živega 
organizma pa nepredvidljivo in pogosto iracionalno. Pri stroju je število alternativ  in posledic 
vedenja omejeno in lahko dostopno, kar ne moremo trditi za živ organizem. Stroja tudi ni 
potrebno motivirati in skrbeti za njegove potrebe ,  živ organizem pa dela samo, če je 
motiviran in če zelo skrbimo za njegove specifične potrebe. (Brajša -1994)   
 
Tako sem opazil, da je v nekaterih sredinah  poslovna ali organizacijska komunikacija 
potekala odlično in brez omembe vrednih spodrsljajev. Spet  drugje je bila poslovno – 
organizacijska komunikacija največja mora delovne sredine. Tako sem lahko na lastni koži 
izkusil  vse prednosti in slabosti, ki jih  prinese različna kakovost komunikacije. 
 
Priznam, da do zaključka študija pojava več ali manj delovnih nesreč, nevarnih dogodkov na 
delovnem mestu in splošne delovne klime, v  obdobju moje prisotnosti v delovnih sredinah 
nisem povezoval s komunikacijo. Ko sem začel razmišljati o mojih delovnih izkušnjah, pa 
sem našel skupni imenovalec in to je bila komunikacija v najširšem pomenu besede.  
Nastala sta dva tabora. Delovne enote, kjer sem se počutil prijetno, domače.  Pri svojem delu 
smo bili produktivni ter brez motečih dejavnikov. In drugi tabor oz. množica, ki ima na srečo 
manj elementov. Delo je potekalo pod stalnim pritiskom, v večini primerov se ni vedelo ali 
delam prav ali narobe. Ljudje so kar odhajali na bolniške dopuste. Nekateri zaradi poškodb na 
delu, izven dela ali bolezni bodisi psihičnega ali  fizičnega izvora. Drugi so stalno iskali novo 
službo oz. zaposlitev. Skratka, nekaj je močno škripalo. V današnjem času bi rekli, da je pač 
vse odvisno od neto plače, ki jo dobimo za opravljeno delo. Vendar  Vam zagotavljam, da to 
ni res. Lahko primerjam podobna dela s podobnim plačilom, vendar različnim učinkom,  
počutjem in odsotnostjo z dela. Namen moje diplomske naloge je predstaviti pravilen  način 
komunikacije v organizaciji in s tem vplivati na počutje, samozavest in  specifična  znanja 
zaposlenih. 
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Končni cilj pa je zdrav, zadovoljen in motiviran delavec, ki pozna pravilen način 
komunikacije in delavec , ki dela varno. Varno delo se nato samodejno širi. Tako je poleg 
delavca, ki dela varno, varen tudi sodelavec v bližini, varen je celoten oddelek in podjetje. 
Varnost podjetja se nadalje širi na varnost  in varovanje okolja, v katero je podjetje umeščeno. 
Zavedam se, da brez posluha vodilnih v podjetju tega širjenja vsekakor ne bomo dosegli. Zato 
je moj namen  predstaviti pomen varnosti pri delu tudi delodajalcem oz. vodilnim v podjetju. 
Varnost pri delu, požarna varnost in varovanje okolja lahko gledamo kot dobro naložbo. Na 
tržišču so v današnjem času redke tržne niše dolgoročno tako donosne, kot je vložek v 
varnost. Popolne varnosti ni, vendar pa se lahko približamo optimalnemu razmerju. Finančni 
učinek in na drugi strani vložek v varnost. Pozitivno finančno bilanco  povečujejo večja 
produktivnost varnega delavca, višja kakovost dela, manj poškodb pri delu in izven dela, manj 
obolenj ( ter s tem povezana nadomestitev delovne sile z novimi delavci, ki v proces niso 
vpeljani in izobraženi, morebitne odškodninske tožbe…). In nenazadnje manjša fluktuacija 
delovne sile. Zavedati se moramo, da je zdrav, zadovoljen, vesten  in v sistem vpeljan 
delavec, ki je pripravljen sprejemati nova znanja, vreden zlata. 

 
 
I. 2  OSNOVNE OBLIKE KOMUNIKACIJE 
 
a)  NEPOSREDNA GOVORNA KOMUNIKACIJA  
 
Pri neposredni govorni komunikaciji, ki je danes še vedno prevladujoči način komuniciranja, 
so pomembna  osnovna pravila bontona. Pri tem igra ključno vlogo razdalja med 
sogovornikoma, ki se razdeli na štiri območja: 
 
►intimno območje (0 – 0.4 m); največkrat tako komuniciramo z ljubezenskim partnerjem ali 

s svojimi otroki. Tako »staknemo glave«, kadar se pogovarjamo o skrivnostnih rečeh, ali 
kadar zaradi preglasnosti drugih ne slišimo sogovornika. 
►osebno območje ( 0.4 – 1.5 m); še vedno daje neko zasebnost Značilno je za razgovore v 

dvoje. 
►družabno območje ( 1.5 – 4m); tako poteka velik del poslovnega sporazumevanja, za 

konferenčno mizo, na sestankih ali stoje. Če se oddaljimo le za korak ali dva , ne sodimo  
več zraven in smo zunaj pogovarjajočih se oseb. 
►javno območje( 4-8 m); je značilno za predstavitve, konference, seminarje – je učinkovito,   

ni pa osebno.   
     (Peklenik - 2003) 
 
Te normativne razdalje pa se spreminjajo glede na populacijo, ki jo obravnavamo. Zanimivo 
je, da se razdalje med sogovorniki povečujejo, bolj kot se približujemo državam na severu 
zemeljske poloble. 
 
V  tesnem stiku z govorno komunikacijo je tudi negovorna, ki podpora ali zanika govorno. 
Negovorna komunikacija se izraža preko izraza na obrazu, položaja telesa in očesnega 
kontakta. Pomemben člen je  splošni izgled – urejenost; kamor prištevamo pričesko, urejen 
obraz in roke, ter seveda obleka, ki mora biti primerna za posamezne priložnosti. Če govornik 
dobro obvlada govorno stran, govorice telesa pa ne, bo njegov uspeh manjši. Razumljivo pa 
je, da morata biti govorica telesa in besed usklajena. Tudi pri govorici telesa velja osnovni 
bonton. 
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Če nekoga zelo aktivno prepričujemo, je prav, da to potrdimo tudi s kimanjem, kretnjami, da 
gledamo sogovornika v oči, oz. obraz, vendar naš pogled ne sme biti vsiljiv in nasilen. Le ta  
mora izražati našo samozavest in prepričanje, zato ne povešamo pogleda pri vsakem stavku. 
V kolikor se s sogovornikom ne strinjamo,  ga med govorjenjem ne smemo zbegati z 
odkimavanjem, ker mu s tem zbegamo idejo in  miselni tok. 
 
K neverbalni komunikaciji spada tudi organiziranje prostora v pisarni ali delavnici. Prvi 
primer je vodja, ki ima pisalno mizo postavljeno samostojno, frontalno na  vhodna vrata in ob 
razgovoru sedi za pisalno mizo nasproti osebi s katero se pogovarja preko pisalne mize. 
Njegov moto je: jaz sem glavni. Drugi tip vodje je oseba, ki ima pisalno mizo z eno stranico 
prislonjeno k steni. Med pogovorom se zasuče za 90°, in se z vami pogovarja za pisalno mizo, 
toda ne preko nje. Moto takšnega vodje je : jaz sem glavni, toda lahko se pogovarjava. Tretji 
tip vodje pa je oseba, ki razgovora ne opravlja za pisalno mizo, ampak nekje na sedežni 
garnituri ali udobnih stolih ob steni pisarne. Njegovo sporočilo je: pozabi da sem vodja, 
pogovarjajva se.  
 
Pri pogovoru moramo aktivno poslušati, ker se s tem v mnogih primerih izognemo 
nerazumevanju in konfliktnim situacijam. In kaj pomeni aktivno poslušanje? 
Najprej moramo dopustiti sogovorniku, da naslovniku informacije pove in razloži, kaj v 
bistvu misli. Poslušajmo z zadovoljstvom in se trudimo, da slišimo vse, kar nam sogovornik 
skuša povedati. Poslušajmo z občutkom - skušajmo razumeti  kaj sogovornik čuti, oz. kakšna 
so njegova občutja o stvari, o kateri nam govori. Odzivanje na občutke - pustimo, da 
sogovornik ve, da smo prepoznali njegova občutja, ki jih goji do stvari o kateri nam 
pripoveduje. Bodimo pozorni pri poslušanju tudi na neverbalne znake in izraze. Na koncu 
pogovora je primerno, da sprejemnik informacije s svojimi besedami ponovi bistvene točke in 
s tem prepreči napačno interpretacijo pogovora. 
 

b) TELEFONIRANJE IN ELEKTRONSKA POŠTA 
 

   Ker smo obdelali najpogostejši obliki komuniciranja, se moramo dotakniti še hita zadnjih 
petnajstih let, to je mobilno telefoniranje. Osnovni bonton tega komuniciranja, kar v večini 
primerov velja tudi za klasično telefoniranje, je sledeč: 

 
► Ne kličimo ob nepravem času ( med dvajseto in osmo uro zjutraj), razen v nujnih primerih 

ali po predhodnem dogovoru. Vsekakor pa se moramo opravičiti, če kličemo ob  
   » nepravem času«. 
 
► Če telefon zvoni v prazno, ne kličemo še enkrat. Po sedmih zvonjenjih prekinemo klic in 

pokličemo ponovno po petih ali desetih minutah. 
  
► Če se oglasi telefonska tajnica, povemo kdo smo in kaj želimo. 
 
► Ko se sogovornik oglasi,  se predstavimo, počakamo trenutek za odgovor,  povemo koga 

želimo in se zahvalimo ( pri osebnih mobilnih telefonih lahko takoj preidemo k vsebini, 
poprej  pa obvezno vprašamo, če morda motimo). 

 
► Tudi pri telefoniranju je pomembna nejezikovna komunikacija. Tako odstranimo moteči 

hrup in zvoke. Med pogovorom se smehljamo, govorimo jasno in razločno s primerno 
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hitrostjo. Dogovore si zapisujemo in po potrebi še enkrat po telefonu poudarimo ključne 
ure, datume in dogodke. 

 
 
Marca leta 1989 se je Robertu Cailliou skupaj s sodelavci Evropske Agencije za jedrske 

raziskave porodila zamisel o načinu izmenjave informacij med znanstveniki po elektronski 
pošti. Tako se je rodil svetovni splet, ki je za širši krog uporabnikov postal dosegljiv leta 
1991. 

Bliskovit razvoj komunikacijske tehnike je prinesel nesluten razmah elektronske pošte. Zaradi 
vse večje možnosti zmešnjav je prav, da se držimo osnovnih pravil elektronskega 
sporočanja: 

 
   1. Smiselno zastavljena zadeva elektronskega sporočila. 

Vpisana zadeva naj bo opisna do te mere, da je mogoče hitro ugotoviti bistvo zadeve. 
Če si z nekom pogosto dopisujete glede enake ali podobne stvari, se lahko dogovorite ali 
odločite za enotno obliko zadeve. 

 
2. Nadaljevanje zadeve čez več sporočil. 
Včasih se sporočilo sprehaja med dvema ali tremi prejemniki. V tem primeru je najbolj 
smiselno, da se polje zadeve vmes ne spreminja, da je zagotovljena sledljivost. 

 
 
3. Nespametna izbira polj "Za", "Kp" in "Skp". 

V polje "Za" vpišete tiste prejemnike, ki jim je sporočilo namenjeno in od njih pričakujete 
odziv na sporočilo. Polje "Kp" je namenjeno tistim, ki jih želite preprosto obvestiti, da se 
nekaj dogaja, a od njih ne pričakujete ničesar. Polje "Skp" uporabljamo le takrat, ko ne 
želimo, da bi se prejemniki med seboj videli. "Skp" se tako uporablja le v redkih primerih. 

 
4. Napačna uporaba gumba za določanje visoke pomembnosti sporočil. 
Vse preveč ljudi  zlahka uporablja gumb, s katerim sporočilo opremijo s klicajem, kar naj bi 
pomenilo visoko pomembnost sporočila.  

 
5. Uporaba klicajev in ostalih ločil. 
Obstaja modrost, ki pravi: "Pet klicajev je nezamenljiv znak norosti." Podobno velja za 
večje število vprašajev ali mešanico obojih.  

 
6. Uporaba velikih črk. 
Velike črke pomenijo kričanje. Če v normalni komunikaciji ne kričite, ne uporabljajte 
velikih črk. 
 

  7. Posredovanje elektronske pošte. 
Preprosto posredovanja elektronske pošte je najlažje delo. Zato je priporočljivo, da vsaj na 
kratko opišete vsebino sporočila. 

 
8. Podpisovanje. 
Priporočljivo je, da se v prvem sporočilu novi osebi podpišete s celotnim podpisom, ki 
vključuje ime, naziv, telefonsko številko, naslov elektronske pošte in podjetje, v katerem ste 
zaposleni.  
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    9. Slovnične napake. 

Vsem napakam se ni mogoče izogniti, vendar je vedno priporočljivo sporočilo za seboj 
prebrati in preveriti ali so v našem sporočilu napisane očitne napake. Vejice, pike, velike 
začetnice, vse šteje.  

 
10. Ozadja za elektronsko pošto. 
Uporaba HTML v elektronski pošti je omogočila vključevanje  raznih neprimernih 
dodatkov v elektronsko pošto. Vključno s sličicami in ozadji za elektronsko pošto. Osnovno 
pravilo je; čim manj takšnih stvari v poslovni elektronski pošti, ki je namenjena 
informiranju in ne zabavi. 

 
12. Bodite jasni pri pisanju. 
Ne uporabljajte kratic, nerazumljivih besed, okrajšav in podobnih stvari, ki naredijo 
sporočilo manj razumljivo. Sporočilo naj bo kratko in jedrnato. 

 
13. Preverite ali ste pripeli datoteke. Vedno preverite ali ste pripeli željno datoteko. 

 
14. Ne preverjajte ali je prejemnik prejel sporočilo. 
Ko nekomu pošljete sporočilo, mu dajte čas, da prebere sporočilo in vam odgovori.  

 
 

15. Ne pošiljajte verižnih pisem. 
 

Prihranite ljudem neskončno dolgo brskanje po nabiralniku in jim ne pošiljajte verižnih 
sporočil. Od tega nima nihče nič. 

 
 (http://tritecomment.blogspot.com/2005/12/15-pravil-uporabe-elektronske-pote.html - 

20.01.2009) 
 
 
   c)  POSLOVNO PISMO 
 
Poslovno pismo je temeljno sredstvo komuniciranja med podjetji in poslovnimi partnerji. 
Pisno poslovno komuniciranje je izmenjava pisnih sporočil med poslovnimi partnerji in med 
posameznimi oddelki v podjetju. Sestavljata ga eksterno in interno komuniciranje v obliki 
pisnih sredstev komuniciranja. 
Pomen se kaže v veliki razširjenosti pisnega komuniciranja po vsem svetu. Pisna sredstva in 
pisni izdelki so trajni. So pomembni dokumenti o nastanku, razvoju in koncu poslovnih 
dogodkov. 
 
Sestavni deli poslovnega pisma so: 
. dopisni papir, 
. deli pisma oziroma dopisa, 
. ovojnice (kuverte), 
. tipkopis 
 
●Kakovost papirja naj bo med boljšimi. Velikost naj bo standardna - A4 format (210 x 297 
mm). Najobičajnejša je bela barva, čeprav mnoga podjetja uporabljajo tudi pastel. 



 14 

 
 
●Deli poslovnega pisma 
Večina poslovnih pisem ima devet standardnih delov: 
. glava dopisa, 
. naslov prejemnika, 
. referenčne oznake, 
. predmet, 
. nagovor, 
. besedilo pisma, 
. pozdrav, 
. podpis, 
. priloge in obveščeni. 
 
-  Glava dopisa. Funkcija glave dopisa je, da pove kdo pošilja pismo in kdaj je bilo napisano. 
Datum navadno natipkamo dve do šest vrstic pod zadnjo vrsto tiskanega dela glave. 
-  Naslov prejemnika se vedno nahaja na levi strani. Obsega: ime in naslov posameznika, 
skupine ali organizacije, kateri pišemo. Pred imenom osebe napišemo vljudnostni in 
akademski naziv, za imenom osebe pa strokovni naziv in službeni položaj.  Posamezni deli 
naslova si sledijo v sledečem vrstnem redu: 
 
. oseba, 
. oddelek, 
. podjetje, 
. poštni predal, 
. ulični naslov, 
. poštna številka in kraj 
 
- Referenčne, sklicevalne ali evidenčne oznake povedo, kateri dopisi so povezani v zadevi, o 
kateri pišemo. Zato moramo navesti znake prejemnika in datum njegovega pisma, kakor tudi 
naš znak in ime referenta. 
 
-  Predmet ali zadeva opiše v kratki obliki vsebino poslovnega pisma. Prejemniku takoj pove, 
za kaj gre, obema pa olajša odlaganje dopisov v ustrezne mape, ali druge pripomočke za 
hrambo dokumentov. 
 
- Nagovor ali začetni pozdrav pomeni prijazen pozdrav pred besedilom (glavnim delom) 
pisma; z njim izrazimo tudi svoj posebni odnos do prejemnika oziroma naslovnika. 
 
- Besedilo pisma je vsebina pisma, ki jo moremo razdeliti na: uvod, glavni del, zaključek. 
Upoštevajmo  splošna pravila: 
. izdelajmo načrt; 
. uvodni in zaključni odstavki naj bodo kratki, po možnosti krajši od 5 vrstic; 
. spreminjajmo dolžino odstavkov, ki naj imajo maksimalno 8 do 10 vrstic; 
. povprečna dolžina stavkov naj znaša 17 do 20 besed; 
. spoštujmo načela komuniciranja. 
 
Daljše citate, številčne podatke in preglednice ter posebne misli moramo poudariti na 
privlačen način: s podčrtavanjem ali s puščanjem praznega prostora okoli njih. V glavnem vsa 
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poslovna pisma tipkamo z normalnim razmakom, s tem, da med odstavki, nagovorom in 
pozdravom na koncu pisma delamo večje razmake. 
 
 
- Pozdrav - je samostojen del pisma, zato ga ne povezujemo z zaključkom. 
 
 
- Podpis - v prostor za podpis lahko vključimo: 
. ime podjetja, 
. podpis, 
. ime podpisnika, 
. njegov službeni naziv 
 
- Priloge in imena obveščenih. Na koncu pisma navedemo število prilog (s tem opozorimo 
prejemnika na priloge in na to, da takoj preveri, če so dejansko priložene).  Če prilagamo 
posebno pomembne dokumente (čeke, ateste, spričevala), jih navedemo.Če želimo, da so še 
drugi obveščeni o vsebini pisma, jim pošljemo kopijo, na koncu izvirnika pa to označimo 
(co:, ko:) in napišemo imena obveščenih. 
 
Pri nas priporočamo upoštevanje mednarodnih norm za oblikovanje dopisov ISO-DIN 5008. 
Te norme ali smernice je sprejelo mednarodno združenje za standardizacijo. 
 
 (http://old.epf.uni-mb.si/marketing/vis/PK/gradivo/POSKOM_2.pdf - dr. Damijan Mumel) 
 
    d) VIZUALNA KOMUNIKACIJA 
 
 V segmentu komuniciranja v delovni sredini je pomembna tudi vizualna komunikacija, ki 
spada med  neverbalne komunikacije, ki so bile omenjene v točki  »a«. 
Človek večji del informacij zajema z vidom. Preko oči dobi preko 80% vseh informacij. Ne 
glede na to, da je oddaja  ali posredovanje informacije v večjem delu domena govora in 
gibanja, je zajem ključnih informacij preko vida zelo pomembno dejstvo. V povezavi  
s komunikacijo je tu pomembno zaznavanje barv, ostrine, nočni vid in globinski vid.  
S tovrstno komunikacijo se bomo srečali v poglavju IV-1-2  
 
K vizualni komunikaciji lahko prištevamo tudi videokonference, ki  so v zadnjem času v 
bliskovitem porastu. Prednost videokonferenc je srečanje v realnem času z realnimi ljudmi. 
Najpomembnejša prednost pa je čas, ki ga s tem pridobimo.  Niso več potrebna zamudna in 
draga potovanja, rezervacije hotelov, avtomobilov in letal…. 
 
V poslovnem prostoru so uporabljeni še komunikacijski kanali : telefaks, telegram, dopisnica, 
ki pa  vedno bolj izginjajo iz poslovne rabe. 
 
    e)  KOMUNIKACIJA KOT ORODJE 
 
Komunikacija je orodje, s katerim dosežemo zadani cilj. Orodje pa si lahko v prenesenem 
pomenu predstavljamo tudi kot delovno orodje. Predstavljajmo si, da nam je na edino cesto   
preko vozišča padlo drevo. Če posedujemo in uporabljamo zastarelo, okorno in skrhano ročno 
žago, z njo ne bomo uspeli prežagati veje drevesa.  Ali pa bo to povezano z nesorazmerno 
porabo časa in energije. Tako se s to žago sploh ne bomo lotili žaganja debla, ki je ključna 
ovira za dosego cilja, to je prevoznosti ceste.  
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Človek vedno bolj hiti in lovi  skrbno odmerjene minute in sekunde, ne zaveda pa se, da je 
mogoče prav pravilna komunikacija vir za pridobitev časa, ki se izrazi kot: 
 
      -     pridobitev dragocenega časa z urejenostjo in hierarhijo komuniciranja; 

- čas, ki ga pridobimo s pravilnim razumevanjem želja in ciljev; 
- čas, ki ga pridobimo z  naklonjenostjo kot posledico pravilne komunikacije; 
-  
- pridobljeni čas zaradi uporabe najprimernejših kanalov in načinov  komunikacije.  

Pri varnostnih vprašanjih, katerim se v sodobni družbi prav zaradi stiske s časom namenja 
premalo pozornosti, moramo razviti učinkovito orodje za hitro in uspešno komunikacijo, ki bo 
dvignila raven varnosti, in ne le obdržala sedanje stanje ali ga celo  postavila v drugi plan.  
 
Prav presek pridobljenega časa in učinkovitega orodja  nam na področju varnosti pri delu in 
požarnem varstvu zagotovi naš uspeh. Ta uspeh je hkrati uspeh celotnega podjetja in 
delavcev, ter s tem celotne družbe. Znano je dejstvo,  da človek ali njegova dejavnost zakrivi 
80% vseh delovnih nesreč in  samo 20%  nesreč se zgodi zaradi odpovedi strojev ali naprav. 
Ta delež se še zmanjša če upoštevamo, da je za temi odpovedmi tudi v večini primerov kot 
sekundarni  vzrok človek in njegova dejavnost oz. nedejavnost. 
 
Kot  vidimo, je človek ključni vzrok za pojav nevarnosti, nevarnih dogodkov ali delovnih 
nesreč, zato se bom v tej diplomski nalogi osredotočil na človeka, delavca, ki s svojim 
znanjem, veščinami in poznavanjem nevarnosti bistveno pripomore k zdravemu in varnemu 
delu. Zdrav in varnostno  samozavesten ter sproščen delavec  je nepogrešljiv delček v 
mozaiku uspešnega podjetja ali družbe. Lastniki podjetij iščejo delavce, ki bodo podjetju  
prinašali dobiček. Ne pa delavce, ki bodo pogosto kvarili delovna sredstva, ustavljali 
proizvodnjo zaradi delovnih nesreč in bodo le ti pogosto odsotni zaradi bolniškega dopusta. 
To potegne za seboj nadomestitev delovne sile, ponovno uvajanje…. Ne smemo pozabiti, da 
je delodajalec odgovoren za varnost in zdravje pri delu v svojem podjetju in da se je s 
podpisom izjave o varnosti zavezal, da bo izvajal vse ukrepe za zagotovitev varnosti in 
zdravja pri delu.  
Izjava naj bi vsebovala tudi zavezo, da bo delodajalec obveščal delavce o nevarnostih, jih 
izobraževal in usposabljal na področju varstva pri delu in požarnega varstva, jim dajal 
navodila ter zagotavljal potrebna materialna sredstva za ta namen. 
 
Delovni postopki, delovna sredstva in materiali se nenehno spreminjajo, zato se spreminjajo 
tudi nevarnosti. Nekatere nevarnosti izginjajo ali se  stopnja nevarnosti zmanjšuje, spet druge 
nevarnosti  na novo nastajajo ali se njihova stopnja nevarnosti povečuje. Zato trdimo, da je 
varstvo pri delu in požarna varnost živ segment vsakega delovnega okolja.  In če je stvar živa, 
lahko zopet postavimo primerjavo z našim vsakodnevnim življenjem. 
 
 Za vožnjo s kolesom moramo znati loviti ravnotežje, zavirati in poganjati pedale, poznati 
osnovna cestno prometna pravila. Ko nam to uspe, si zaželimo nekaj hitrejšega – moped. Nato 
motor z visoko gibno prostornino, nazadnje morda cestno dirkalni motor. Tu pa moramo 
poznati zakonitosti zaviranja, pospeševanja, vrhunske zaščitne opreme, zavarovanja, stroškov 
za gorivo, vozniški izpit….  Osnova pa še vedno ostaja. Vozimo se na dveh kolesih, loviti 
moramo ravnotežje in ob prevrnitvi je velika verjetnost, da se poškodujemo. Gorivo, ki smo 
ga začeli uporabljati že pri mopedu, uporabljamo tudi pri dirkalniku in zavarovanje 
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odgovornosti, ki smo ga  sklenili pri motorju z visoko delovno prostornino je pri dirkalniku 
samo še višja. Ravno tako se s tehničnim razvojem spreminja in nadgrajuje varnost pri delu in 
požarna varnost. Nič ne zavržemo. 
 S časom varnost samo dopolnjujemo z novimi znanji  in izkušnjami stroke in znanosti. 
Izobraževanje in usposabljanje poteka ob prvem nastopu službe, ob vsaki spremembi 
nevarnosti ali premestitvi na drugo delovno mesto. Osnovno znanje pa ostaja in nam širi 
obzorja. Vsako dodatno izobraževanje nam da širši pogled na varnost pri delu in požarno 
varnost. Nevarnosti pa vedno bolj obvladujemo in jo imamo pod nadzorom.  
Osvojeno znanje  se potrdi s pisnim preizkusom ter praktično varno izvedbo dela.  Rok za 
občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let. 
 (ZVZD- Ur. list RS št.56/1999 )  
Priporočljiva je predstavitev novosti ter osvežitev osnovnih varnostnih in požarno-varnostnih 
zahtev. Tu seveda ne smemo pozabiti tudi na vedno bolj pereče okoljevarstvene zahteve in 
novosti.  
 
Vse te ukrepe pa v prvi vrsti zagotovimo z uspešno komunikacijo. Nosilci le - te  so 
varnostni inženirji oz. služba varnosti in zdravja pri delu. Ta opravlja naloge kot pooblaščena 
oseba v podjetju ali ustanovi, ki opravlja strokovne naloge iz varstva pri delu, požarnega 
varstva in varovanja okolja (ekologije). Na področju varstva pri delu skrbi za organiziranje, 
zagotavljanje in izvajanje varstva. Preučuje varnost delovnega okolja, tehnoloških postopkov 
in delovnih razmer. Pripravlja varnostne ukrepe, nadzira in spremlja njihovo izvajanje in 
učinkovitost. Svetuje in strokovno pomaga pri urejanju varstva pri delu v internih aktih 
gospodarske družbe. Pripravlja navodila za varno delo in z njimi seznanja zaposlene. Le - te 
poučuje o nevarnostih pri delu ter o potrebnih varnostnih ukrepih, o novih delovnih pripravah 
in napravah, tehnoloških postopkih, nevarnih snoveh ipd. Organizira tehnične preglede in 
redne občasne meritve mikroklime v delovnih prostorih, meritve kemijskih škodljivosti, 
hrupa, osvetlitve itn. Opravlja potrebne meritve in v skladu z izidi meritev pripravi program 
ukrepov, ki naj izboljšajo delovne razmere. Na mestih s prekoračenimi škodljivostmi predlaga 
tehnično zaščito, predpiše in zagotovi uporabo ustreznih osebnih varovalnih sredstev, 
organizira namestitev opozorilnih tabel o prepovedih, nevarnostih in obvezni uporabi osebnih 
varovalnih sredstev. Organizira oziroma izvaja seminarje usposabljanja zaposlenih za varno 
delo, preverja znanje o njihovi usposobljenosti za varno delo ob nastopu dela, spremembi 
delovnega mesta, opreme ali tehnologije, pri uvajanju novih nevarnih snovi oziroma splošno 
na vsaki dve leti. Izdela seznam z roki za opravljanje periodičnih zdravstvenih pregledov 
glede na delovno mesto, škodljivosti, nevarnosti in psihofizične zahteve. Organizira službo 
prve pomoči v gospodarski družbi ter reševanje ob nesreči ali poškodbe pri delu. Odgovorna 
je za prijavljanje hujših poškodb pri delu, kolektivnih nesreč in smrtnih poškodb pri delu. 
Analizira vzroke poškodb, poklicnih bolezni in drugih bolezni v zvezi z delom. Sodeluje s 
tehnologi pri spreminjanju namembnosti prostorov, tehnoloških postopkov oziroma uvajanju 
nove tehnologije. Sodeluje s kadrovsko in socialno službo, na zahtevo medicine dela ali SPIZ-
a išče ustrezno delo ali mora premestiti zaposlene, ki so v invalidskih postopkih zaradi 
bolezni oziroma poškodb. Skupaj s kadrovsko službo skrbi za ustrezno strokovno 
usposobljenost zaposlenih in dodatno strokovno usposobljenost za delavce, kot so  upravljavci 
mostnih dvigal, viličarjev, žerjavov, delavci, ki delajo z nevarnimi snovmi, vozniki za 
prevoze nevarnih snovi v cestnem prometu…  
Po hujših kršitvah iz varstva pri delu odstrani osebo z dela in poda proti njej pobudo za 
uvedbo disciplinskega postopka proti njej. Sodeluje z inšpekcijo dela, sanitarno inšpekcijo, 
inšpekcijo za okolje in prostor.  
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Na področju požarnega varstva skrbi za organiziranje, zagotavljanje in izvajanje požarnega 
varstva, nadzira ukrepe požarnega varstva, požarnega reda ipd. Pripravi in izdela požarni red, 
splošne in posebne preventivne požarnovarnostne ukrepe in požarni načrt za gospodarsko 
družbo. Organizira oziroma vodi seminarje za usposabljanje zaposlenih iz požarnega varstva 
ter preverja njihovo znanje o tem.  
Izdela poročilo o stanju požarnega varstva za upravo podjetja in pripravi letni načrt za 
izvajanje požarnega varstva s hkratnim prikazom investicijskih stroškov. Sodeluje in usklajuje 
delo z industrijskim gasilnim društvom. Skrbi za preglede gasilnih aparatov, vodovodnih 
omrežij in priključkov, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite objektov in naprav za 
gašenje požarov ter obveščanje o njih.  
 
Na področju varovanja okolja (ekologije) od proizvajalcev nevarnih snovi pridobi varnostno 
tehnična spričevala za nevarne snovi. Organizira zbiranje, sortiranje, skladiščenje in 
uničevanje posebnih odpadkov, ki so ostanki ali odpadki nevarnih snovi, uporabljenih v 
tehnoloških postopkih. Organizira izročitev posebnih odpadkov, namenjenih za uničenje 
pooblaščenim zbiralcem oziroma uničevalcem odpadkov, ki jih določi ministrstvo za okolje in 
prostor. Organizira periodične meritve tehnoloških odplak, emisij snovi iz  naprav za 
lakiranje, emisij iz dimnikov ipd. Skupaj s tehnologi skuša nevarne snovi zamenjati z manj 
nevarnimi ter človeku in okolju prijaznejšimi. Pri tem sodeluje tudi z inšpekcijo za delo ter za 
okolje in prostor.   
Delovni pripomočki, ki jih uporablja inženir za varnost pri delu, so računalniška in pisarniška 
oprema, fotokopirni stroj, ročno orodje, izpit za vozila B kategorije, instrumenti za meritve 
hrupa, hitrosti gibanja zraka, prašnosti, vlage, temperature, kemijskih škodljivosti itn. Med 
dokumenti uporablja zakone in pravilnike iz varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije, 
zapisnike o pregledih in preizkusih delovnih priprav in naprav, dogovore o urejanju in 
zagotavljanju varstva pri delu na skupnem delovišču, evidence iz varstva pri delu; evidence 
zdravstvenih pregledov, izobraževanja iz varstva pri delu itn. Pripravlja tudi zapisnike o 
poškodbah pri delu, poročila o stanju varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije. 
 
Storitev inženirja za varnost pri delu je urejanje in zagotavljanje varstva pri delu. Njegovo 
delo obsega: pregled delovnih priprav in naprav, izdelavo programov teoretičnega in 
praktičnega usposabljanja zaposlenih iz varstva pri delu in požarnega varstva, usposabljanje 
zaposlenih iz varstva pri delu in požarnega varstva, izdelavo navodil za varno delo, pripravo 
poročil o stanju varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije, svetovanje in strokovno 
pomoč.  
Nadalje organizira meritve mikroklime, kemijskih škodljivosti, hrupa, osvetljenosti ter skrbi 
za napotitev na preventivne in periodične zdravstvene preglede zaposlenih. Izvaja alkoteste, 
izdeluje požarni red ter elaborate iz varstva pri delu in požarne načrte. 
(http://www.ess.gov.si/SLO/Ncips/OpisiPoklicev/InzenirZaVarnostPridelu.pdf  -28.01.2009) 
 
Strokovni delavec sam, kot posameznik  v podjetju, zelo  težko premika celoten ustroj v zvezi 
z varnostjo pri delu in požarnim varstvom.  Zato je skoraj nujno ustanoviti tim, ki se ukvarja z 
izboljšanjem varnosti. Predstavljajmo si, da nam delavci kot strokovni osebi za varnost in 
zdravje pri delu pri obhodu in pogovoru predlagajo izboljšavo, s katero bi bilo mogoče delo 
narediti bolj varno. Komunikacijo nadaljujemo s sestavo  tima strokovnjakov, ki po potrebi 
vključuje še neposrednega vodjo in/ali pooblaščenega zdravnika in/ali tehnologa na tem 
področju. Pri tem seveda ne smemo pozabiti  neposrednega pobudnika izboljšave. 
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Tu se pokaže pomembnost kroga  izboljšav, ki vsebuje vsaj sledeče korake, ki si morajo 
slediti v zaporedju:  
 
 

1. delo na problemu 
 

 Opis trenutnega stanja. To vključuje opise na podlagi izkušenj delavcev na konkretnem 
delovnem mestu. Seveda pa smo strokovnjake s posameznih področji vključili z namenom 
strokovne ocene stanja. Ko smo končali s popisom trenutnega stanja, moramo določiti želeno 
končno stanje na tem delovnem mestu. Zopet so nam v pomoč delavci na tem delovnem 
mestu, ter vključeni strokovnjaki, ki opredelijo želeno stanje za svoja področja. Naloga 
strokovne osebe za varnost in zdravje je sinteza ugotovitev in usmerjanje strokovnjakov, tako 
da v končni fazi dobimo celovit in enoten pogled na trenutno stanje v zvezi v varnostjo in 
zdravjem, kot tudi na želeno stanje. 
 
 
    2.  vzroki 
 
S pomočjo opisov, pogovorov in  raziskav iščemo vzroke za nevarnosti in obremenitve, 
katerih posledica je obremenjenost delavca. Vzroke obvezno ovrednotimo in med seboj 
primerjamo. 
 
 
    3.   rešitev 

 
Šele v tej fazi pride na vrsto delavčev prvotni predlog. Na podlagi dela na problemu in dela na 
vzrokih za problem  poiščemo najboljšo rešitev, ki ni nujno predlagana rešitev delavca. Izbrati 
moramo najboljšo rešitev v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Tu ima veliko vlogo tudi 
vodstvo oz. lastnik, ki odloči, ali se predlagana rešitev izboljšanja uvede ali ne uvede v 
proizvodnjo, čeprav ga izjava o varnosti k temu zavezuje. 
 
V tem procesu mora biti strokovna oseba za varnost in zdravje pravi umetnik komuniciranja. 
Najprej mora poslušati delavca in njegova opažanja. Vsak delavec si želi z minimalnim 
naporom in nevarnostjo opraviti predpisano delo. Pred sklicem strokovnjakov se mora 
posvetovati še z ostalimi delavci na tem delovnem mestu. Strokovni delavec mora z zanosom 
poslušati in sprejemati predloge, ker se v nasprotnem primeru vse izcimi.  
Na drugi ravni mora v skupini strokovnjakov usklajevati ugotovitve. Se pravi, da mora 
komunikacija potekati na strokovni ravni. Tako medicinski in/ali strojni in/ali elektro…..  
V zadnji fazi pa je še finančna plat, ki najbolj zanima lastnika oz. vodstvo. Samo pravilno 
ovrednotenje s pisnimi izračuni nam lahko  prinese uspeh. Nikakor pa ne smemo v 
predstavitvi pozabiti konkretnega delavca, ki je začetna iskra izboljšave. Primerna je pohvala 
in denarna nagrada, kar vzpodbudi ostale delavce, ki  najbolje poznajo svoje delo, k podajanju 
predlogov za izboljšavo varnosti in zdravja pri delu. Če komunikacija teče, nesreče počivajo! 
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f) NAČIN KOMUNICIRAJA GLEDE NA SOGOVORNIKA 
 
Težava večjih organizacij je, da vodilne osebe ne vedo, kaj se dogaja na »spodnjih ravneh«. 
Ker niso obveščeni o situaciji, sprejemajo odločitve, ki so velikokrat v nasprotju z dejanskim 
stanjem. To stanje se lahko spremeni, če so vodilnim osebam dane pravilne in veljavne 
povratne informacije. Povratna informacija mora biti učinkovita, kar se kaže v: 

- nameri pomagati sogovorniku oz. delavcu, če se osredotočimo na proizvodnjo; 
- specifičnosti oz. ozki usmerjenosti; 
- opisni in ne ocenjevalni obliki; 
- uporabnosti; 
- čimprejšnji povratni informacij; 
- jasnosti informacije; 
- resničnosti oz. veljavnosti informacije. 

 
 
Ta način podajanja povratne informacije je značilen za vse tri oblike komuniciranja in sicer: 
Nadrejeni – podrejeni,  podrejeni – nadrejeni in medsebojno komuniciranje 
 

1. komunikacija nadrejeni – podrejeni 
  
  namen takšne komunikacije je: 
- dajanje navodil; 
- informacija o organizaciji oz. poteku dela; 
- zagotavljanje učinkovitosti dela; 
- podajanje navodil o izvedbi dela. 
 

Praviloma ta komunikacija ne predstavlja težav. Kljub temu se moramo truditi, da jo 
izboljšamo. Predvsem je tu prevečkrat prisotna aroganca vodilnih do podrejenih in v 
pomanjkanju časa prehitro navržena nepopolna navodila, ki so še slabo razumljena. 

 
2. komunikacija podrejeni – nadrejeni oz. komunikacija začeta s strani podrejenega 

 
V tem segmentu prevladujejo skoraj izključno povratne informacije. Pa še te so velikokrat 
okrnjene, zaradi bojazni pred tem, da bi podrejeni povedali kaj preveč. Druga težava pa je 
olepševanje realnih situacij. Ker se podrejeni hoče prikupiti ali pa se le boji za bonitete, slabo 
informacijo, ki jo mora prenesti k nadrejenemu,  » ovije v celofan«. S tem predstavi boljše 
stanje, kot je realno v organizaciji. Vodilni sprejmejo primerne ukrepe in spirala se nezadržno 
pomika proti negativnemu stanju. Poznanih je nekaj metod za izboljšanje  komunikacije: 
 

- metoda pritožbe:  Učinkovita je kolektivna pritožba. Razloge, kot tudi samo pritožbo 
naj rešuje komisija, ki jo sestavljajo vodilni in podrejeni člani. Nikakor pa ni 
primerno, da pritožbo rešuje neposredno nadrejeni pritožitelju. 
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- vedno odprta vrata nadrejenega. Ta slogan zelo lepo zveni in obeta dobro sodelovanje. 
V realnem svetu pa podrejeni in nadrejeni vesta, da to nikakor ni izvedljivo. Lahko pa 
se vsi skupaj trudimo in metodo »odprtih vrat« poskušamo čim bolj realizirati. 

 
 

- nasveti, vprašalniki, razgovor ob zapustitvi delovnega mesta 
Anonimni nabiralnik za predloge, vprašanja in nasvete v prostorih organizacije je 
vsekakor dobrodošel. Delavci oz. podrejeni lahko občasno izpolnijo tudi anonimni 
vprašalnik, katerega vprašanja se dotikajo perečih tem v organizaciji. Najbolj koristen 
pa je kakovosten razgovor z delavcem, ki zapušča delovno mesto oz. organizacijo, 
bodisi zaradi upokojitve, selitve, menjave službe…. Ta lahko najbolj objektivno oceni 
stanje v določeni sredini in to posreduje nadrejenim, ki lahko s pravilnimi odločitvami 
pretrgajo negativno spiralo. 
 
 

- udeležba pri vseh  sestankih in razgovorih. Za vse odločitve, ki zadevajo organizacijo 
ali podjetje je dobro, če vključimo podrejene ali njihove predstavnike, ki jih seveda 
sami izvolijo oziroma določijo. 

 
 
- Varuh pravic delavcev, kateremu podrejeni zaupajo pritožbe, želje, vprašanja in realne 

povratne informacije. Le-ta jih vsebinsko nespremenjene posreduje vodstvu. 
Konkretno bi lahko bil to član sindikata ali delavskega sveta. 

 
Najboljša formula za komunikacijo podrejeni – nadrejeni pa je razvoj dobre navade 
poslušanja.  Pa ne samo poslušanja sogovornika, ampak slišanja. Zelo priporočljiva so tudi 
skupna srečanja, kosila, igre ali če hočete skupni športni dnevi, kjer se v sproščenem ozračju 
razblinijo predsodki in pregrade med podrejenimi in nadrejenimi. 
 
 

3. medsebojna komunikacija 
 

Ta oblika komuniciranja je namenjena za koordinacijo dela, ki pripomore k čimhitrejšemu 
dosegu skupnega cilja.  S širjenjem in večanjem organizacije se razveja tudi komunikacija.  
 Če je bila vertikalna komunikacija povezana s strukturo in načinom organizacije, je 
horizontalna komunikacija pogojena z osebami in obnašanjem. Kot sem že omenil, pa 
vertikalna komunikacija v veliki večini primerov prekrije in zasenči horizontalno. Vedeti 
moramo, da je tudi horizontalna komunikacija za dosego cilja ravno tako pomembna, le da se 
velikokrat meša z  zasebnimi sporočili, tako da se še v tem segmentu nekoliko zamegli. 
Skupinsko horizontalno komunikacijo se največkrat uporablja za reševanje težav in podajanje 
informacij. Zlasti če gre za finančne primanjkljaje in nesoglasja med oddelki. 
(Luthans 1992) 
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II. ZGODOVINA IN NOVEJŠI PRISTOPI K VARNOSTI PRI DELU  
 
V zgodovini so se spreminjali pogledi na varnost pri delu. Do 19. stoletja varnosti in zdravju 
pri delu niso posvečali velike pozornosti. Varovanje je bilo prepuščeno posamezniku, in če si 
se poškodoval pri delu,  je veljalo pravilo, da si bil pač neroda, ki ne zna delati. Res je, da v 
tistem času še ni bila razvita tehnologija in je večino poškodb povzročilo enostavno ročno 
orodje ali pa zdrsi in padci.  Toda tudi kolikor poškodb je bilo, jih je bilo preveč. Z razvojem 
tehnologije  pa se je povečevalo tudi število nezgod pri delu.  Pojavila se je potreba po 
zagotavljanju varnosti.  Tako so nekako do leta 1930  vsa prizadevanja za izboljšanje varnosti 
in zdravja pri delu usmerili v tehnično varovanje. Pri tem so uveljavljali vedno nove in nove 
patente za tehnično varovanje strojev. Vse analize delovnih nezgod so temeljile zgolj na 
tehničnih pomanjkljivostih in napakah strojev in naprav.  Drugo pomembno obdobje je bilo 
od začetka druge svetovne vojne pa nekako do leta 1980.  To je bilo obdobje pristopa k 
delovnim nezgodam in poklicnimi obolenji s stališča človeškega faktorja. Prišli so do 
spoznanja, da samo tehnično varovanje ne zagotavlja varnosti. Vključili so delavca in ga 
postavili na zmagovalni oder pri vzrokih za delovne nezgode. Trdili so, da je človeško 
ravnanje vzrok skoraj vsem delovnim nesrečam, ter s tem poškodbam, materialnim in 
poslovnim izgubam. Vzrok so  iskali skoraj izključno v neposrednih delavčevih napakah. Zato 
je  potrebno  s pravo in primerno  komunikacijo odpraviti vzroke človeških napak 
Zelo pogosto slišimo vodilne delavce, ki razlagajo organizacijske probleme z besedami: to je 
problem komunikacije. Le ti so stalno frustrirani in prepričani, da projekti propadajo, ker 
desna roka ne ve, kaj dela leva.  
 
Zmožnost uspešnega komuniciranja  je v veliki meri uspeh vodilnih. Vse menedžerske 
odločitve in uspešnost so odvisne od uspešne komunikacije med podrejenimi in vodilnimi 
delavci. Za motiviranje zaposlenih , morajo vodilni predstaviti cilje  in jih poučiti kako 
opravljati delo na pravilen način. In kako dosežemo primerno komunikacijo? Če se 
pogovarjamo o neposredni komunikaciji moramo težiti k dosegu štirih ciljev: 
 
1.► najprej pritegniti pozornost človeka s katerim želimo komunicirati.  
 
2.►drugi , da smo gotovi, da ljudje katerim pošiljamo sporočilo, le to razumejo na način, kot 

ga razumemo sami. 
 
3.►tretji cilj je  želja vplivati na druge, da sprejmejo našo informacijo, ki jim jo posredujemo 

kot dejstvo in, da ne pustimo dvoma o verodostojnosti. 
 
4.► in zadnji, četrti, da si ljudje informacijo zapomnijo. 
 
 
 
 
1.1 Pozornost  je onemogočena, če je sprejemnik informacije preobremenjen s številom 

sprejetih informacij v kratkem časovnem intervalu. Za kakovosten sprejem informacije je 
majhna možnost, če se pojavljajo motilni šumi in toni, kot so vmesni telefonski klici, 
tipkanje tajnice, prižgan  radijski aparat…. Tako mora oseba, s katero govorimo, 
tekmovati z motilnimi šumi iz okolice.  

 



 23 

 
1.2 Formalne komunikacijske poti. Vseh informacij, ki so obrnjene » navzgor«, ne more 

sprejeti samo en vodilni delavec, ampak mora informacija potekati od podrejenega do 
nadrejenega ,ta zopet k nadrejenemu…Tako se količina informacij zmanjšuje. Na vrh pa 
pridejo le najpomembnejše informacije. Problem pri tem je, da se informacije filtrirajo na 
vmesnih «sitih« in po potrebi tudi prilagajajo.  
 To se dogaja zlasti pri podrejenih, ki imajo apetite po napredovanju in svojim nadrejenim 
podajajo le olepšane informacije. Vodilni, ki na vrhu piramide določajo strategijo, pa se 
zaradi teh filtrov in prilagoditev napačno odločijo v škodo vseh v podjetju. 
 

1.3 Neformalne komunikacijske poti. Pogovori z vratarji. Pogovori ob kavi, kjer se marsikaj 
izve o stanju v podjetju. Znano je, da podjetja in zaposleni, ki so geografsko v centru 
sprejmejo in tudi oddajo neprimerno več neformalnih informacij kot na periferiji. 
Skupine so pomemben dejavnik delovanja organizacije. Vodilni v podjetjih se večidel 
zavedajo formalnih komunikacijskih poti in skupin. Neformalne pa zanemarjajo oziroma 
jim ne posvečajo dovolj pozornosti.  Zato je pomembno , da se le ti zavedajo, da v vsaki 
organizaciji obstajajo tudi neformalne skupine in poti, ki oblikujejo mnenja in stališča ter 
predstavljajo ključni element o zunanji podobi organizacije. Neformalna in formalna 
komunikacija se navezuje na  točko (f), I-2 Osnovne oblike komunikacije, te diplomske 
naloge. 

 
1.4 Sporočilo sam sebi 

-Informacija s katero želimo pritegniti sogovornika mora biti nova. Od nastanka razloga 
za informacijo do podajanja mora tako miniti čim krajši čas. 
-Informacija se mora čim bolj dotikati oz. mora zadevati naslovnika osebno. 
- način podajanja informacije mora biti čustven in energičen. 
 

2.    Razumevanje 
V tesni povezavi s komunikacijo in psihologijo  je  izraz  Organizational behavior – 
organizacijsko vedenje.  To pomeni razumevanje, predvidevanje in kontroliranje  humanega 
vedenja v organizaciji, ki predstavlja  vir za vodstveni pristop. Sestavljeno je iz miselnega ter 
podzavednega obnašanja in komunikacije z zunanjim svetom. Mislimo to, kar dojemamo. In 
prav dojemanje je bistvo miselnega procesa, saj slišimo smo to,  kar hočemo slišati in ne kar 
nam je nekdo v resnici povedal. Tudi vidimo le to, kar hočemo videti ali smo navajeni videti 
in ne tega, kar je v resnici pred našimi očmi. Na področju komunikacije ima velik pomen prav 
pravilna kontrola in izražanje naših zaznav in dejanj. Dojemanje, motivacijo, mišljenje in 
druge notranje dejavnike se povezuje v osebnost. Poleg tega je osebnost odvisna tudi od 
okolja, v katerem oseba živi in dela, kulture in socializacije. Prav zato  se osebnost lahko 
spreminja in usmerja. Zato moramo strmeti k temu, da se delavec s pravilnim odnosom do 
dela prilagodi na delovno okolje. To pomeni pravilno in pozitivno razlaganje delovnega 
okolja. S tem je seveda pogojeno tudi zadovoljstvo z delom, ki je zadovoljno stanje 
podzavesti.  To stanje pa izhaja iz ocene dela ali delovnih izkušenj. Na oceno pa vsekakor 
vplivajo samo delo, plača, vodstvo, delovna skupina, možnost napredovanja in delovni pogoji. 
(LUTHANS -  1992 ) 
Tu lahko razčistimo moje opažanje v namenu in cilju moje seminarske naloge, da sem se v 
nekaterih delovnih sredinah počutil prijetno, spet drugih skrajno neprijetno. 
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2.1.1 Za dosego pravilnega razumevanja sporočila moramo uporabljati tudi mimiko obraza in 
kretnje, ki naredijo besedno sporočilo bolj jasno, to nam v marsikaterem primeru 
odstrani dvom o pravilnem razumevanju. 

 
2.1.2 Uporaba žargona kot sredstva za hitrejše in natančnejše sporazumevanje je dovoljeno le 

znotraj delovne skupine, v kateri vsak natančno ve, kaj posamezna beseda pomeni. 
 
2.1.3 Nejasna uporaba besed, ki imajo več pomenov, ni zaželena. Pomen je treba obrazložiti 

ali v kontekstu opisati. 
 
2.1.4 Nenamerna združitev pomenov besed. Izogibajmo se besedam, ki imajo lahko dvojni 

pomen in jih nekateri razumejo tako, drugi drugače. 
 
2.2    Zaznavanje 
2.2.1 Ponavadi slišimo to, kar hočemo slišati in ne to, kar je bilo v resnici sporočeno. Zato je 

tu pomembno, kako posamezno informacijo podamo oz. predamo naprej. 
 
2.2.2 Vsiljevanje novih informacij v že prej formirane predstave omogoči, da sprejemnik 

morda popolnoma drugače razume podano informacijo. 
 
2.2.3 Razlikovanje glede na vero, spol in starost. Starejši posrednik informacije ima  ponavadi  

večjo verjetnost, da bo le ta sprejeta, kot če informacijo poda mlada oseba ali oseba iz 
stigmatiziranih skupin. 

 
2.2.4 Projekcija. Pri sprejemanju in oddajanju informacij igra pomembno vlogo tudi 

projekcija. Se pravi, da sprejemnik pripisuje svoje slabe lastnosti prejemniku oz. 
sogovorniku 

 
2.2.5 Poenostavljanje. Posrednik informacije jo le to prilagodil s tem, da: 
         a) izpusti detajle, ter jo tako hitreje posreduje, ob tem pa se lahko spremeni bistvo 
         b) zaradi zanimivosti informacijo priredi v bolj dramatično od izvirnika 
 
2.3  Priložnost za odziv 
 
2.3.1 Opogumiti je potrebno sogovornika, da sam spregovori, saj le tako vidimo ali pravilno 

razume informacijo, ki mu jo podajamo. Včasih se moramo s svojim govorom za krajši 
čas zaustaviti. 

 
2.3.2 Med razlago ne prekinjamo, da bi povedali, da se z nečim ne strinjamo. To storimo, ko 

nam sogovornik predstavi idejo kot celoto. 
 
2.3.3 Aktivno poslušanje – to pomeni, da se postavimo v vlogo pripovedovalca, kar nam 

omogoči, da pravilno razumemo njegova občutja in s tem tudi natančnejši pomen 
povedanega. 

 
2.3.4. Če se odzovemo na informacijo, profesionalno nikoli ne  moraliziramo in se do 

sogovornika ne obnašamo kot do svojega  šoloobveznega otroka. 
 
2.3.5 S podrejenimi delavci se ne pogovarjamo v visoko strokovnem jeziku s pretirano 

uporabo tujk. 
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2.3.6 Odziv je primeren po koncu pogovora in sicer na način, da strnjeno povemo podajalcu 

informacije, kaj smo v pogovoru razumeli in glavne točke naših nalog. 
  
3. Sprejem resničnosti informacije 
 
3.1 Zelo pomembno je, kdo podaja informacijo. Ljudje zaupajo  strokovnjakom. Isto 

informacijo lahko poda ugleden strokovnjak v podjetju ali nekvalificiran delavec, vendar 
bodo poslušalci veliko bolj verjeli uglednemu strokovnjaku, ki ima avtoriteto. 
Zaupanje je drug razlog sprejema resničnosti informacije. Zaupanje pa se ustvari s      
preteklimi deli. Če so se informacije, ki jih je določena oseba podala, izkazale za resnične 
bodo ljudje tudi v prihodnosti zaupali tej osebi. 
Drugi razlog za sprejem informacije kot resnične je statusni  položaj osebe, ki jo podaja. 
Delavci direktorjevo informacijo sprejmejo kot resnično, čeprav imajo o isti informaciji, 
ki jo v javnost da snažilka, pomisleke. 
 

3.2 Obrambna komunikacija 
- osebno obravnavanje sporočila. Vsako slabo informacijo pogledamo z druge pozitivne 

strani in povemo, kaj je pri tem kljub slabi novici dobro. 
- Ko je nova informacija neskladna s prejemnikovim prepričanjem, jo enostavno 

presliši, zapre časopis… 
- Hitro pozabi neskladno informacijo. 
- V spominu jo sprejemnik izloči in »zamrzne«. 

 
 
 
 
 
      In še nekaj nasvetov za neobrambno komunikacijo. 

- discipliniranje in karanje podrejenih se opravi na samem, tako da sodelavci tega ne 
slišijo. 

- Graja na bo usmerjena na dejanja in ne na osebo. 
- Za grajo uporabite zgolj dejstva in uradne evidence, izogibajte se govoricam o tem in 

onem, ki naj bi to ali ono storil. 
- Ne začnite pogovora, ko ste v afektu ali jezni. Počakajte nekaj trenutkov in trezno 

premislite, kaj in kako boste govorili. Maščuje se vam lahko vsaka prehitro  in 
nepremišljeno izrečena beseda. 

- Vedno poslušajte tudi drugo plat zgodbe.  
 

 3.3  Dvom v resničnost informacije pa je prisoten tudi, če so delavci nepravično obravnavani 
v delavski sredini( kot oseba, strokovno znanje, možnost napredovanja…). Zato osebe 
ki so tako obravnavane, avtomatsko mislijo, da je tudi podana informacija nepravična 
oz. neresnična. 

 
 
4. Hramba informacij – pomnjenje 
 
4.1. Preden delamo zaključke, je primerno, da  vključimo še občinstvo oz. delavce. Tako 

izvemo kako  javnost oz. delavci razumejo podano informacijo, tako si jo bodo lažje 
zapomnili. 
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4.2.  Enostranske negativne informacije podajamo postopno, po delčkih in jih argumentiramo 

ter predstavimo s slabe in tudi dobre plati, tako je pomnjenje boljše. 
 
4.3    Bolje si zapomnimo  ustne informacije, ker med podajanjem le te lahko dobimo 

povratno informacijo. Tako si zapomnimo dvosmerno komunikacijo. Ustno podajanje 
slabe informacije je tudi primernejše, ker intenziteto lahko prilagajamo odzivu 
naslovnika. Vsekakor pa moramo informacijo dokončati. Na daljši rok, pa je boljša 
pisna informacija, katere nosilec je papir ali drug nosilni  medij. Tako se informacijo po 
daljšem času zlahka obnovi in ne izzveni.  

 
4.4   Povedano enkrat ali ponavljanje? 
        Če govorimo generalno, je bolje večkrat ponoviti, saj si tako lažje zapomnimo in se stvar 

oz. informacija usede v podzavest. Sistem nenehnega ponavljanja lahko vidimo tudi pri 
oglaševalskih agencijah za oglaševanje raznih izdelkov. In ta princip lahko prenesemo 
na naše področje. Lahko se  zgodi, da se nekateri počutijo užaljene in ponižane, če 
venomer ponavljamo pomembne sklepe…, vendar že stari rek pravi, da je ponavljanje 
mati modrosti. 

 
Za komunikacijo  morata biti prisotni najmanj dve osebi.  V neposredni komunikaciji to 

pomeni, da komuniciramo v skupinah. Poznamo tri oblike skupin v organizacijah. 
 
►Vodilne skupine ali strukture, v katere so vključeni zaposleni in vodstveni kader, ki daje 

naloge in nadzira izvajanje del. 
 
►Skupine, ki so ustanovljene za pripravo, izvajanje in dokončanje nekega dela ali projekta.  
Člani delajo skupaj, ni pa nujno, da so odgovorni istemu nadrejenemu.  
 

►Neformalne skupine. Te se pojavljajo v delovnih skupinah glede na interese članov. Tako 
se lahko oblikujejo skupine mladih delavcev, odbor VZD, ki se zavzemajo za varnost pri 
delu .. 
 
V praksi vedno nastane razkorak med potencialno mogočo produktivnostjo  in  dejansko 
produktivnostjo. To pomeni, da z večanjem števila članov v skupini, posameznikov 
prispevek k skupnemu rezultatu pada. In kako spodbudimo povečanje prispevka 
posameznika? Obstajajo tri pristopi, ki so neposredno povezani s komunikacijo. 
 
1. direktno podajanje informacij na delovnem mestu. Bolj izkušen delavec in/ali bolj 
izobražen oz. razgledan, podaja informacijo sodelavcu, ki te formacije s pridom uporabi 
za količinsko, varnejše bolj kakovostno opravljanje dela. Po drugi strani tudi  neizkušen 
delavec opazuje način opravljanja dela pri bolj izkušenih, ker ve, da je to dobro zanj. 
 
2. Indirektni vpliv na  prispevek imajo tudi medsebojni odnosi v skupini. Pogovori, 
pripravljenost na pomoč in odprtost veliko pripomorejo k večjemu zadovoljstvu z delom 
in s tem na prispevek posameznika k skupnemu rezultatu dela. 
 
3. Trud, ki ga posameznik vloži v delo, je odvisen tudi od psiholoških dejavnikov, kot je 
na primer: delo, ki ga delavec opravlja opazuje nadrejeni, sodelavci.., Vendar je tu 
potrebno razlikovati dve vrsti del. Pretežno rutinska dela, kjer se prispevek poveča, in 
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dela, ki zahtevajo kreativnost, visoko zahtevno miselno delo, kjer se prispevek k 
skupnemu rezultatu zmanjša. 
 
Pravila skupinskega obnašanja, ki niso napisana,  pomembno vplivajo za delovna 
področja in razpoloženje. 
V skupini, kjer se razpravlja, se nikakor ne usedemo in naslonimo nazaj na sedež,  ter v 
tišini samo poslušamo - to izdaja nezainteresiranost take osebe do predstavljenih idej in 
nazorov. 
V skupini za razbitje monotonije lahko uporabimo tudi nekaj primernih šal.  Skupina, kjer 
se ne uporabi  nobena šala,  kmalu propade. 
Proizvodnja oz. prispevek posameznika k skupnemu cilju, je odvisen tudi od psihičnega 
stanja osebe. To pomeni, da član dela v mejah v katerih delajo ostali člani. Ne preveč in 
ne premalo. Ali če hočemo ne preveč in ne premalo varno in zdravo. To povprečnost 
narekujejo ostali sodelavci, ki izstopajočega hitro odkrijejo in izrinejo. 
 

      II/ A NESOGLASJA V SKUPINI 
 
Če pogledamo nesoglasja s tradicionalnega zornega kota, so le-ta v  delovni skupini 
skrajno neprimerna dejanja, ki jih je treba z vsemi sredstvi preprečevati. Rezultati  
nesoglasji naj bi bili izključno zmanjšanje obsega opravljenega dela, stres in frustracije, ki 
nastanejo zaradi blokade poti, ki vodi do želenega cilja. 
Sodobnejši pogled na nesoglasja pa odkriva poleg slabih, tudi vse več dobrih lastnosti.  
Nesoglasje je generator za nove ideje in predloge. Pri tem pa prisili vodje, da iščejo 
vzroke za nesoglasja in spreminjajo obnašanje skupine. Tako se prilagajajo novonastalim 
razmeram in ciljem. Kot druga dobra lastnost nesoglasij se pokaže v pogovoru, čeprav 
ostrem. S tem se izognemo zahrbtnemu delovanju oseb, kar je lahko zelo neprijetno. 
 In tretji razlog je energija in čas, ki ga porabimo za preprečevanje vseh nesoglasij. Vsak 
delavec je svoja in edinstvena osebnost. Tako ima vsak pravico, do svojega pogleda in 
mnenja. V večji skupini se nikakor  ne bodo vsi strinjali s sprejeto odločitvijo, pa naj bo še 
tako optimalna. 
Če nesoglasji ni, je v skupini nekaj narobe! 
In kaj so vzroki za nesoglasja v delovnih skupinah? 
Najpogosteje je to organizacija dela med  različnimi oddelki. Tu pride do izraza predvsem 
delo, ki je odvisno od predhodno opravljenega dela drugega ali drugih članov skupine.  
Ravno tako pride do koordinacijskih nesoglasij, če dela več oseb na isti stvari različna 
dela. Primanjkuje pa časa in/ali prostora.  
Do nesoglasij med skupinami ali člani v skupini pa pride tudi, ko niso natančno definirane 
naloge posameznikov ali posameznih skupin. Še večja nesoglasja in nevarnosti nastanejo, 
ko se naloge posameznikov ali skupin prekrivajo. Teh nalog ne izvede nihče, ker  se en 
posameznik ali skupina zanaša na drugega, ki pa tudi iz istega vzroka dela ali naloge ne 
opravi. In čeprav sta bila za nalogo zadolžena oba jo nihče ne opravi.  
Nesoglasja so lahko tudi posledica razlik v delovni orientaciji. Raziskovalno delo je 
gotovo orientirano na daljši rok, kot proizvodnja, zato tudi rezultatov ne moremo enako 
vrednotiti. 
Drugi vir nesoglasij pa je tekmovanje za vire potrebne za dosego svojega cilja. 
Kot vir je tu mogoče razumeti marsikaj. Potrošniki, uporabniki, odjemalci.. pa s svojimi 
omejenimi možnostmi ( finančne, kvalitativne in kvantitativne) izbirajo najprimernejše. 
Poznamo  še tekmovanja na nalogah, ki proizvedejo nesoglasja. Na primer, če sta dve 
skupini ali osebi zadolženi za dosego istega cilja, recimo zmanjšanje stroškov.  Prva oseba 
ali skupina je zadolžena za povečanje proizvodnje, druga pa za zmanjševanje stroškov na 
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enoto proizvoda. In ker cilj ni bil dosežen ti dve skupini prideta v konflikt in medsebojno 
obtoževanje. 
 

 
Ker v svojem delu obravnavam komunikacijo v podjetjih, se bom osredotočil na konflikte v 
podjetjih. Le te lahko razdelimo na konflikte ter prepire, ki so nadaljevanje oz. višja stopnja 
konfliktov in nazadnje agresivno vedenje. 
 
Konflikti so lahko med osebami ali v osebi, se pravi delavcu samem ter med skupinami ali 
znotraj ene skupine. Konflikte v podjetju razdelimo na dva pola. Na eni strani so nezavedni, 
iracionalni, ki podjetju škodijo in se krepijo. Na drugi strani pa so odkriti, prepoznavni in 
zavedni, ki podjetju koristijo ter hkrati sami slabijo.  Vzroki za konflikte so različni.  
Največkrat so to različna in popačena prepričanja, frustriranost in različno vrednotenje, 
konfliktni odnosi in čustvovanje ter konfliktna osebnost nagnjena k agresivnosti. Konflikte 
lahko obravnavamo tudi kot komunikacijske probleme.  To  je  nejasna komunikacijska raven, 
prikriti boj za moč in pozicijo, komunikacija ob nepravem času, različni interesi in čustveni 
pomeni ter  nesposobnost enoznačnega izražanja čustev. 
Za reševanje konfliktov v podjetju niso pomembni vzroki, ampak način ravnanja ob 
konfliktih. Proti njim se ne bojujemo, ampak se potrudimo, da v dani situaciji prav ravnamo. 
Zato moramo poznati vzroke za konflikte. Vzroke zanje  moramo iskati v odnosu do 
konfliktne vsebine in ne v sami konfliktni osebi. Medosebni konflikti se v grobem razdelijo 
na tri dele in sicer:   

- notranji konflikti – različna stališča, prepričanja in vrednotenja. 
- komunikacijski konflikti – medsebojno nerazumevanje, nezaupanje. 
- osebni – oseba je že  po  naravi bolj konfliktna. 

Ravnanje v konfliktu je zelo pomembno za razvoj osebnosti in še posebej za celovit razvoj 
podjetja.  Poznamo organizacije in osebe, se pravi delavce v organizacijah, ki rešujejo 
konflikte na štiri načine, ki so najbolj običajni. 
 

1. Oseba vztraja pri svojem in nikakor ne odstopi od svojih stališč, čeprav ima argumente 
za to. Tako podjetje vse slabše posluje, nezadovoljstvo zaposlenih se povečuje, kot se 
povečuje tudi število in resnost delovnih nezgod. Vsak stoji za svojim obzidjem in 
kritično ocenjuje vse naokrog. 

 
2. Prilagajanje. Tako podjetje posluje na način jaz dobivam ti izgubljaš. Delavci se z 

vsem strinjajo in nimajo pripomb. To je stanje navzven – navznoter pa se velikokrat 
ne strinjajo in to nestrinjanje se kopiči v delavcih, od katerih tako ne moremo 
pričakovati neke nadpovprečne angažiranosti. Seveda je mogoča tudi obrnjena slika, 
da se podjetje prilagaja delavcu. Delavec dobiva podjetje izgublja. Vendar  tako 
podjetje zelo hitro in z gotovostjo propade. 

 
3. Kompromis. To je deljenje pol na pol. Pol damo prav podjetju pol delavcu. Toda v 

prilagajanju je vsaj podjetje dobivalo pri kompromisu pa oba partnerja izgubljata. 
 
4. Edini pravi način za razrešitev konflikta je sodelovanje, kjer oba ; podjetje in delavec 

pridobivata. Do tega cilja vodi asertivno vedenje . Asertivno vedenje pomeni 
prilagojeno agresivno vedenje, s tem da nikakor ne škodujemo drugim. To pa se 
doseže s spoštovanjem tujih potreb, zaupanjem, aktivnim poslušanjem, sprejemanju 
novosti s komunikacijo »jaz« ter izogibanjem položaju zmaga – poraz ter sprejemanju 
konfrontacij. 
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Prepiri v podjetju so višja stopnja konfliktov in komunikacija, nam lahko pomaga razreševati 
nesoglasja ali pa nam jih naredi še bolj nejasna in zapletena.  
Avtentičen prepir, ki je pošten, obojestransko neposreden, jasen in vezan na sedanjost je 
uspešen, dober in konstruktiven. Takšni prepiri se zgodijo zaradi resničnih razlogov ob 
medsebojnem spoštovanju. Prepir ima aktivno vsebino in je dobronameren z jasnim 
komuniciranjem. In kakšne posledice lahko pričakujemo od koristnega prepira? Gotovo je to 
večje medsebojno zaupanje, čustvena bližina in poznavanje, ter manjši občutek prizadetosti in 
manjši strah pred novimi prepiri. Takšen prepir prinese tudi večjo sproščenost in občutek 
lastne vrednosti. S komunikacijskega vidika je dober prepir v ločevanju vsebine in odnosa, 
iskrenosti, popolni in jasni verbalizaciji, konstruktivnosti in uporabi sporočila »jaz«. 
Bistvene značilnosti slabega prepira pa so zlonamerna napadanja. Napad na osebo in ne na 
dejanje. Medosebni odnosi so togi in fiksirani, nespoštljivi. Nadalje je tu žaljenje in 
omadeževanje sogovornika. Pri tem  prevladuje čustvenost in iracionalnost.  Brajša P. v 
svojem delu Managarska komunikologija predstavlja deset nasvetov za dober prepir 
 

- dovolite različna mnenja, 
- pazite na svoje besede, 
- ne prepustite se besu, 
- dovolite govoriti partnerju, 
- iščite skupne točke, v katerih se strinjate, 
- priznajte svoje napake, 
- prepričajte partnerja, da boste razmislili o njegovem predlogu, 
- zahvalite se partnerju za njegovo zanimanje za vas in vaše probleme,  
- poiščite pomoč in nasvete, 
- preložite razpravo in razmislite o problemu. 
 

Slab in destruktiven prepir vključuje ravno nasprotna dejanja in poteze, katerih sedaj ne bom 
našteval. Vsekakor se moramo truditi za prepir iz katerega bomo potegnili nekaj dobrega. 
 
Agresivnost  - v komunikacijskem pomenu se razdeli in stopnjuje na pasivnost, asertivnost, 
agresivnost in nasilnost. Tudi  agresivnost ima dve plati medalje in sicer dobro in slabo. 
Konstruktivno agresivni delavci zahtevajo in dajejo informacije, se med seboj spoštujejo in ne 
prizadenejo sogovornikov oz. partnerjev v odnosu. Agresijo usmerjajo na skupni problem.  
Ravno nasprotna je destruktivna agresija. 
Edina pot za prenehanje z agresivnim vedenjem je odstranitev čustvene napetosti, kar pa ni 
vedno lahko. Bolj zahrbtna in škodljiva od odkrite je prikrita agresija, ki se kaže v 
moraliziranju, psihičnem posiljevanju, nenehnem izzivanju krize, podpiranje šibkosti, 
čustveno umikanje…. Za to vrsto agresije je značilno iztirjanje sogovornika oz. partnerja v 
odnosu. 
 

(Brajša –1994) 
 
Tu lahko bolj natančno pogledamo še stres na delovnem mestu. Po Luthans-ovi definiciji je to 
prilagojen odgovor na zunanjo motnjo, ki povzroči fizične , psihološke in vedenjske 
spremembe na osebi. Zavedati se moramo, da je stres povzročitelj ali vsaj sopovzročitelj 
mnogih bolezni kot so srčna obolenja, rana na želodcu, artritis in morda tudi rak. Tu so še 
psihične težave, ki se kažejo  v spremembi razpoloženja, samospoštovanja, nezadovoljstva pri 
delu, zamere in nesposobnost odločanja. Nazadnje pa lahko vpliva tudi na vedenjske vzorce. 
To se kaže v večjem številu nezgod, upočasnjeno premikanje, obračanje in miselna odsotnost. 
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TARČA STRESA 
 
Legenda:  
1…    Organizacijski vplivi na stres. To so delovni procesi, pogoji dela, organizacija 
poslovanja, slaba komunikacija, pomanjkanje povratnih informacij… 
2…  Skupinski stresni dejavniki.  Tu se kaže predvsem pomanjkanje pripadnosti skupini in 
skupinske povezanosti. Premalo posluha za socialne probleme ter notranji, medosebni in 
medskupinski konflikti. 
3….  Individualni stres. Družina, delo poklic, okolje v katerem živimo, družba v tem 
okolju…. Vse to najbolj vpliva na stres na delu. 
4….. stres na delovnem mestu. 
 
(LUTHANS 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

Vpliv zunaj organizacije 
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II/B SOCIOTEHNIŠKI PRISTOP 
 
Po letu 1980  je nastopilo obdobje obravnavanja varnosti in zdravja pri delu, ki v bolj ali manj 
spremenjeni in prilagojeni obliki velja še danes. To je pristop s sociotehniškega vidika. 
Omenjeni novejši pristop  upošteva interakcijo med človekom in tehniko. Tako ne upošteva 
zgolj tehničnega ali samo človeškega faktorja pri delovnih nezgodah, ampak se ukvarja tudi s 
pomembnim vidikom komunikacije med tehničnimi in delavčevimi dejavniki, ki so ali lahko 
pripeljejo do delovne nezgode. Pri tem imamo v družbi ali organizaciji vedno neke 
potencialne faktorje, ki lahko privedejo do nezgode. Naša naloga je diagnosticirati tiste znake 
v  delovnem procesu, ki so visoko rizični za tehnični sistem. Patogene faktorje lahko 
identificiramo proaktivno -  se pravi preventivno ali/ in retroaktivno – to pomeni 
predvidevanje na podlagi dogodkov, ki so se zgodili zaradi enakih ali podobnih znakov.  Te 
patogene faktorje pa lahko razdelimo na dva načina in sicer: 
 
1. Na osnovi delavčeve narave. Vsak delavec je namreč podvržen temu, da je občasno 
nepazljiv, nemotiviran in nezainteresiran, tako da z mislimi ni pri delu in s tem se poveča 
verjetnost napake. 
 
2.  Na osnovi strategije organizacije , ki je hierarhično vodena. Komunikacija teče od 
najvišjega vrha, ki ga predstavlja vodstvo organizacije. Nato pride do področnih managerjev, 
kateri so odgovorni za predpogoje za delo. Naprej do delavcev, ki delo opravljajo. Nazadnje 
pridemo do zaščite pred nezgodami.  V primeru napačne odločitve najvišjega vodstva se 
napačna odločitev prenese navzdol na področne vodje , ki zagotavljajo in kontrolirajo 
napačne predpogoje za delo ( delovna sila in material). Nato vse preide na nevarno izvedbeno 
delovno  aktivnost -  kar iz latentne pomanjkljivosti proizvede aktivno pomanjkljivost. Tu pa 
se preko napačne zaščite delavca ali odsotnosti zaščite zgodi delovna nezgoda. 
Zato je prav, da služba za varnost in zdravje pri delu povsod tesno sodeluje in komunicira tudi 
z najvišjo ravnjo odločanja v podjetju in prepreči oz. omili napačne odločitve, ki se po 
hierarhični lestvici prenesejo in pomnožijo, ter na koncu povzročijo delovno nezgodo. 
Nevarna dejanja, oblikujejo in spodbudijo zmotne odločitve tistih, ki so časovno in prostorsko 
oddaljeni od vmesnikov človek – stroj. (J.Reason 1993– Managing the Management Risk). 
 Vprašanje je, kje v sistemu neustrezne in pomanjkljive odločitve prehajajo v nevarna dejanja 
in te prebijejo sistemsko obrambo? Kako je mogoče te prikrite odpovedi prepoznati, preden se 
spremenijo v nezgodo, ter kako z izničenjem učinkov, neuspehov, odloženih dejanj preprečiti 
možne poti njihovega nastanka? 
 
 Reason je  uporabil analogijo. Skrite odpovedi v tehničnih sistemih so analogne stalnim 
patogenim dejavnikom v človeškem telesu (dejavniki ki povzročajo bolezen). Le ti v 
kombinaciji z lokalnimi sprožilci (npr. stresom..), povzročijo bolezen.  Podobno kot srčno-
žilne bolezni tudi nezgode nimajo samo enega vzroka. Nezgode nastanejo zaradi neugodne 
sestave več dejavnikov, ki je vsak zase nujni, ne pa tudi zadostni pogoj za preboj sistemskih 
obramb. Naša naloga je torej prepoznati tiste znake v delavni sredini, ki so za sistem visoko 
tvegani. Znake pa lahko ugotavljamo proaktivno ali retroaktivno. 
( J. Reason – 1993) 
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- verjetnost nezgode je funkcija številnih patogenih dejavnikov v sistemu; 
- bolj kot je sistem zapleten in nepregleden, več patogenih dejavnikov je v tem sistemu; 
- v enostavnejših , nezaščitenih sistemih , lahko do nezgode pripelje manjše število 

patogenih faktorjev; 
- višji kot je položaj osebe v vodilni strukturi, večja je verjetnost za ustvarjanje 

patogenih faktorjev;  
- lokalni sprožilci so nepredvidljivi; 
- skrite, patogene dejavnike je mogoče prepoznavati , če sta na razpolago ustrezen 

dostop in sistemsko znanje; 
- raziskovalci naj bi odkrivali diagnostične in organizacijske znake, ki dajejo splošno 

sliko o varnostnem stanju zelo nevarnih tehničnih sistemov; 
- trud, ki je usmerjen v prepoznavo in odpravljanje patogenih faktorjev, bo po vsej 

verjetnosti prinesel več ter širše koristi za varnost, kot zgolj zmanjševanje aktivnih 
odpovedi. 

 
Patogeni dejavniki vstopajo v sistem bodisi preko človeških dejanj ( vsak član organizacije je 
kdaj pa kdaj nepozoren, nemotiviran,…) ali pa se širijo z vrha po strukturi navzdol. 
 
 
Funkcije obrambe pred patogenimi dejavniki in nezgodami: 

- ustvarjanje razumevanja in zavedanja lokalnih tveganj; 
- jasni napotki o varnem obratovanju; 
- priprava preplahov in opozoril v primeru neposredne nevarnosti; 
- vzpostavljanje varnega stanja sistema v razmerah, ki niso normalne; 
- postavljanje varnostnih ovir med grožnje in verjetne izgube; 
- zadrževanje in odstranjevanje nevarnosti, če se izognejo oviram; 
- priprava sredstev za umik in reševanje, če zadrževanje nevarnosti ne uspe. 
-  

   ( Reason – 1997) 
 
 
Takšen pristop je doživel tudi nekaj kritik glede nejasnosti pojmov, spoznanja skritih 
odpovedi  ter podobnosti s teorijo nagnjenosti k nezgodi. J. Reason je skušal s sodelavci 
oblikovati model osnovnih strukturnih elementov proizvodnega sistema, ki so sami po sebi 
benigni, ampak nanje negativno delujejo patogeni dejavniki. Model nakazuje tudi smer teh 
vplivov. Osnovni elementi proizvodnega sistema so vodje na najvišji ravni odločanja, 
upravljavci proizvodnih linij, predpogoji za delo, proizvodne dejavnosti in zaščita pred 
nezgodami.  
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II – C TVEGANJE 
 
Tveganje se je sedaj pojavilo kot osrednji izziv komunikaciji. Tveganje v tehniki pomeni 
zmnožek največje verjetne škode in verjetnost nastanka tega dogodka. Pri tem pa za različne 
vrste nevarnosti dodamo različne korekcijske faktorje. Je nadalje tudi logična kombinacija 
stopnja izpostavljenosti in škodljivosti za človeški organizem. In to tveganje je potrebno 
oceniti. Tako smo prišli do ene izmed definicij ocene tveganja . 
To je znanstveni proces ocenjevanja nasprotnih učinkov, povzročenih s stvarmi, aktivnostmi, 
življenjskim stilom ali naravnim pojavom ( Fundation for American Communications and 
National Sea Grant College Program). Ocena poteka po korakih, ki so bolj ali manj 
nezanesljivi, zato tudi končni izdelek včasih ne ustreza dejanskemu stanju. 
 
V zvezi s komunikacijo pa nas bolj zanima odziv ljudi, ki jih konkretno tveganje zadeva. 
Čustveni odziv na tveganje je ogorčenje. To ima na širši krog ljudi vpletenih v tveganje večji 
vpliv, kot pa informacije in pojasnila strokovnjakov.  
Ogorčenje povzročijo komponente, kot so : strah, jeza ali frustracije. Tveganja katerim smo 
podvrženi neodvisno od naše volje ( neprostovoljna tveganja), pogosto povzročijo ogorčenje, 
ki preprečuje učinkovito reševanje nastalega problema. Stalna ali prostovoljna tveganja pa 
vodijo v apatijo in nezainteresiranost za zmanjšanje tveganja. Ogorčenje temelji na psihološki 
potrebi po prepoznavi in soočenju z nevarnostjo, preden se najde skupna sprejemljiva rešitev. 
Uradniki velikokrat ne prepoznajo osnove za ogorčenje in tako napetost med njimi in 
prizadetimi ljudmi samo še narašča. Poročila, pojasnila in pogovori pomagajo občinstvu 
razumeti in kontrolirati tveganje. 
Poročevalec (kot bom imenoval osebo, ki razlaga, pojasnjuje in odgovarja občinstvu) z 
informacijami omogoči poslušalcem, da ocenijo tveganje v zvezi s slišanim ali videnim, 
novonastalim tveganjem. Pri tem poročevalec večkrat uporablja tudi primerjave tveganj. 
Nikoli si ne sme privoščiti primerjave neprostovoljnih in na drugi strani prostovoljnih tveganj. 
Prav tako ne sme primerjati danega tveganja s tveganjem, katerega intenziteta je manjša, 
vendar večja verjetnost nastanka. Najbolj uspešna je primerjava podobnih tveganj. To je 
primerjava s tveganji, ki obravnavano tveganje lahko nadomestijo ali pa s privilegiji, ki jih le 
to prinaša. 
V zvezi s tveganji se velikokrat pojavi pojem koncentracije snovi. Le te ljudem velikokrat nič 
ne povedo, ker si ne znajo razložiti velikosti promila ali ppm (part per million). To jim na 
primer enostavno ponazorimo s primerjavo ene minute v dveh letih ali pa en cent proti 
10000€. 
Dobra stvar današnjega časa je vedno večja in stalna medijska pokritost tveganj. Mediji 
pomagajo ustvariti ljudem prioritetno lestvico tveganj ter določeno tveganje pravilno uvrstiti 
nanjo. Žal pa tudi mediji ne poročajo vedno objektivno in pravočasno. 
(http://www.facsnet.org/report_tools/guides_primers/risk/) 
 
Zanimiva je tudi definicija   nesreče. V slovenskem jeziku ni razlike med nesrečo povzročeno 
s strani človeka ali pa naravne nesreče. Nasprotno temu je v angleškem jeziku točno 
definirano »disaster«, ki pomeni naravno nesrečo, »accident« pa je nesreča povzročeno zaradi 
človeškega dejanja. Čeprav v zadnjem času tudi v slovenskem pogovornem jeziku 
uporabljamo besedi » nesreča« in »nezgoda« preneseno iz tehnike. Varnostna terminologija 
obravnava nesrečo kot  neljubi dogodek povzročen s strani naravnih sil, nezgoda pa naj bi 
pomenila nezaželen dogodek povzročen oz. sprožen s strani človeškega dejanja. 
 
Poznano je Heinrichovo  pravilo, ki pravi, da se na vsakih 300 nevarnih dogodkov  zgodi 29 
lažjih oz. težjih poškodb in ena smrtna nezgoda pri delu.  Tako lahko vidimo, da moramo z 
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uspešno komunikacijo, ki preprečiti ogromno število nevarnih dogodkov preiti k dejstvu, da 
smo  preprečili nekaj poškodb ali smrtno nezgodo v proizvodnem procesu. To pa je en 
važnejših ciljev in poslanstvo službe za varnost in zdravje pri delu. 
Splošne zahteve v sistemu komunikacije pri varnosti in zdravju pri delu postavlja tudi BS 
OHSAS 18001. Zadnja izdaja standarda iz leta 2007 v točki 4.4.3. postavlja konkretne 
zahteve po komunikaciji 
 

Zahteva standarda Praktični pomen 
Vzpostavitev postopka za notranje komuniciranje 
med različnimi nivoji in funkcijami v podjetju. 

Tudi če vam trdijo, da se komuniciranje na 
področju varnosti in zdravja pri delu učinkovito 
izvaja, jim ne verjemite. Iz praktičnih izkušenj 
vemo, da je to garaško delo in nikoli končana 
zgodba. V veliko primerih pa naletimo celo na 
prvi prepad med dokumenti in razumevanjem ter 
zavedanjem ljudi. 

Vzpostavitev postopka komuniciranja z 
zunanjimi izvajalci in drugimi obiskovalci, ki 
vstopajo v procese podjetja. 

Po zahtevah standarda je potrebno primerno in 
učinkovito vključiti tudi ostale akterje, ki niso 
redno zaposleni v podjetju, vendar igrajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti in 
zdravja. 

Vzpostavitev postopka za komuniciranje z 
relevantnimi zunanjimi zainteresiranimi 
strankami. 

Področje varnosti in zdravja pri delu presega 
notranje interese podjetja. Posega v širšo 
družbeno skupnost. Prepoznati je potrebno s kom 
in na kakšen način je potrebno in koristno 
komunicirati tudi izven podjetja. 

Vzpostavitev postopka za primerno sodelovanje 
delavcev pri prepoznavanju nevarnosti, 
ocenjevanju tveganj ter določanju primernih 
ukrepov. 

Zaposleni morajo biti vključeni v prepoznavanje 
nevarnosti in določanje ukrepov, saj procese v 
katerih delajo, najbolje poznajo. Če je 
vzpostavljeno primerno sodelovanje med delavci, 
stroko in vodji, bo motivacija večja. Večina 
podjetji do sedaj tega mehanizma ni uporabila. 
Vprašamo se lahko kakšno vlogo v teh primerih 
igrajo izdelane Ocene tveganj? 

Vzpostavitev postopka za primerno sodelovanje 
delavcev pri raziskovanju incidentov (poškodb, 
skoraj dogodkov in nevarnih situacij). 

Ko se zgodi neljubi dogodek imamo na voljo dve 
možnosti. Lahko si oddahnemo in nadaljujemo z 
enako prakso ali pa naredimo vse, da bo možnost 
nastanka podobnega dogodka naslednjič 
minimalna. Da pri tem procesu sodelujejo 
zaposleni je edino smiselno. 

Vzpostavitev postopka za vključevanje delavcev 
v postavljanje in pregledovanje politike in ciljev 
na področju varnosti in zdravja. 

Čigavi so cilji, ki jih podjetja postavljajo na 
področju varnosti in zdravja pri delu? Cilji 
morajo biti merljivi, lahko razumljivi in 
ambiciozni. Cilji morajo biti postavljeni za 
različne ravni v podjetju ( npr. na nivoju podjetja, 
na nivoju enot…) Zagotoviti je potrebno 
sodelovanje zaposlenih pri določanju in 
spremljanju ciljev. 

Vzpostavitev postopka za posvetovanje z delavci 
v primeru sprememb , ki zadevajo področje 
varnosti in zdravja. 

Kadar v podjetju uvedemo spremembe, moramo 
poskrbeti, da jih vpleteni dobro razumejo. 
Spremembe so lahko: zamenjava tehnologije, 
stroja, postopka dela, zamenjavo materialov…. 

 (Bitenc – 2008) 
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Naštete zahteve so v nekaterih primerih drastične, saj je potrebno spremeniti miselnost in 
delovanje množice delavcev in njihovih nadrejenih. Zato je potrebno spremembe uvajati 
postopoma in jih utrjevati. Delovnemu prebivalstvu morajo novosti « preiti v navado«. 
 
 
Praktične oblike komuniciranja v organizaciji na temo varnosti in zdravja pri delu. 
 

- najmanj enkrat mesečno varnostni sestanek.     
                                                                               – vodstvo organizacije, 

                                                                                   - strokovni delavci s področja varnosti in 
zdravja, 

                                                                                      - predstavniki delavcev ( zaup. VZD ali  
svet delavcev ( SD)), 

- mesečni sestanki vodstva s SD. 
                                                    - Odgovorne osebe (VZD, kadri..), 
                                                    - direktorji, 
                                                     - predstavniki delavcev, 
- tedenska presoja varnosti. 
                                               - vodstvo tovarne, 
                                               - strokovni delavec VZD, 
                                               - predstavnik delavcev, 
 
- dnevne izmenjave informacij o poteku dela (nevarnostih). 
                                                  - predstavnik strokovne službe VZD, 
                                                  - neposredni vodja proizvodnega procesa.. 
 
 
 
 

V preteklosti je organizacija slonela na birokraciji in specializiranosti hierarhije.  
Sociotehniški pristop je povzročil spremembo, saj moderne organizacije strmijo k 
zagotavljanju in vzdrževanju delovne klime, ki promovira iskanje moči ter politike 
organizacije. Seveda je potrebno iskati pozitivno – socialno moč. Negativno – osebno moč pa 
izolirati. Vodenje ni več centralizirano, ampak decentralizirano in razdeljeno v samostojne 
oddelke, ki se lažje prilagajajo hitrim spremembam na tržišču, na katerem se srečujemo z 
globalizacijo, hitrimi spremembami in informacijskim bumom. To pa lahko dosežemo z 
načrtnim treningom, kakovostno in pravočasno povratno informacijo ter skupinskim delom. 
Učinkovito prilagajanje se poskuša v zadnjem času uvesti tudi z nekaterimi novimi tehnikami, 
ki pa so še v povojih. 
(LUTHANS – 1992) 
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II – D   NAČIN PODAJANJA INFORMACIJ O TVEGANJIH PRIZADETI 
JAVNOSTI 
 
O  slednjem se lahko veliko naučimo od Petra M. Sandman-a, ki vodi različne seminarje o 
komunikaciji. Eden pomembnejših je komuniciranje z javnostjo o nevarnostih in razlago 
podatkov. Pomembna je pravilna komunikacija, ki ljudem razloži, da nevarnost sicer obstaja, 
vendar je majhna – seveda mora biti nevarnost tudi v resnici majhna. Občinstvo, katerega se 
nevarnost oz. tveganje dotika, ponavadi ni tehnično izobraženo, zato moramo pojasniti 
tehnični vidik tveganja skozi netehničnega.  
Preden začnemo s pojasnjevanjem, moramo obvladati in umiriti ogorčenje in napade jeze. 
Tako pri osebi, ki tveganja pojasnjuje, kot pri občinstvu. Poudariti velja načelo odkritosti in 
resnice. Nikakor ne smemo nič skrivati in zamegljevati. Dejstva je treba jasno predstaviti. Ko 
so ljudje soočeni s tveganjem, podatki in številke ne poslabšujejo, niti ne izboljšujejo stanja 
komunikacije in dojemanja. Ljudi moramo pritegniti, da jih bodo naše informacije zanimale. 
To najlaže storimo tako, da jim damo priložnost soodločanja o osnovi za to informacijo. 
Damo jim možnost izbire. Zavedati se moramo, da ljudi bolj zanima zdravje in zdravi 
življenjski pogoji, kot pa tehnika in tehnične karakteristike vira tveganja. Prav tako jih bolj 
zanima jakost in ne verjetnost neljubega dogodka. Se pravi, najbolj jih zanima največja 
možna škoda, ki se lahko pripeti. Ljudje se tudi bolj oprimejo javnega mnenja, kot pa mnenja 
tega in tega strokovnjaka. Zato je prav, da informiramo čim širšo množico, katere se tveganje 
dotika. Ljudi tudi bolj zanima, kaj bomo glede tveganja storili, kot pa dejstvo, da so sedaj 
sami v nevarnosti.  
Vsekakor je za pojasnjevanje tveganj potrebna priprava. Le ta naj obsega vse kar bo navedeno 
v točki III. Poleg tega pa je potrebno občinstvo predhodno prositi za vprašanja, ki jih imajo v 
zvezi s pojasnjevanjem. Tako se izognemo živčnosti pojasnjevalca, ki si lahko pripravi 
odgovore, kot tudi nervozi občinstva. Posamezni član svoje vprašanje  v nasprotnem primeru 
premleva  naprej in nazaj, tako da  drugih pomembnih dejstev sploh ne sliši. Ob tem 
premlevanju pa čaka na primeren trenutek, da pojasnjevalca vpraša, kar ga želi vprašati. Prav 
je, da ta vprašanja zapišemo in na začetku pojasnjevanja pokažemo ter povemo, da bomo 
nanje odgovorili v kontekstu ostalega pojasnjevanja.  
Druga pomembna stopnica k uspehu pa je jasno napisan in definiran načrt pojasnjevanja z 
vsemi točkami, ki jih namerava pojasnjevalec obdelati. Prav je, da si obdelane točke  
označujemo. Tako v vsakem trenutku vemo za časovno in vsebinsko usklajenost z  
razpoložljivim časom. 
 
   Pravilen potek razlage tveganj, ki se lahko prenese tudi v druge oblike komuniciranja z 
javnostjo je sledeč: 
 
1. Motivacija. 
     A. Zmanjšajte posploševanje. 
     B. Delitev moči. 
     C. Razmislite, kaj ljudi zanima in kaj želijo izvedeti. 
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2. Poenostavljanje. 
      A. Uporabljajte enostaven jezik. Mnogo tehnično izobraženih ljudi verjame, da enostaven 

in zanimiv jezik pomeni netočno podajanje informacije. Na to mišljenje ima velik 
vpliv  izobraževanje, ki temelji na zapletenih in izmaličenih besednih sestavih. 

      B. Enostavna in nazorna grafična predstava. 
      C. Enostavnost vsebine. 
 
 3.  Orientacija. 
      A. Povejte ljudem, kje smo in kam gremo. 
      B. Primerjave nevarnosti uporabljajte skrajno previdno. 
      C. Ne govorite več kot sami veste. 
           1. Pojasnite negotovost. 
           2. Pravilen odnos. 
 
Razlaga točke 2A. 

1. Če je beseda v razlagi ali predstavitvi napisana zato, da ljudi prepriča o nečem, jo je 
potrebno odstraniti. 

2. Če je potrebno besedo pojasniti, jo najprej pojasnite in nato odstranite iz nadaljnjega 
teksta.  

3. Če se morate naučiti oziroma poročati v žargonu, vpeljite  pojem pred ta izraz. 
4. Ko med razgovorom ali predavanjem vlada velika napetost, uporabljajte manj 

žargona. 
5. Prosite poslušalce, da vas ustavijo, če ne razumejo žargona, ki ga uporabljate in to 

takoj. Le tako lahko občinstvo kakovostno spremlja pogovor ali predavanje. 
6. Ohranite enostavno strukturo stavkov. Pri tem se vsekakor izogibajte oštevilčevanju 

stavkov. 
7. Prosite osebo, ki ni tehnično izobražena, da predavanje ali razlago prebere, preden je 

dana v javnost. Ali pa naj posluša predavanje. Če vse razume, je takšen izdelek 
primeren za javnost. 

8. Preverite berljivost svojega izdelka. 
9. Opozorite občinstvo na težjo vsebino. 
10. Bodite posebno previdni pri besedah, ki imajo drugačen pomen v tehniki, kot pa je 

njihov običajni pomen. 
 
Razlaga točke 2B 
Na predstavitvenih diapozitivih ali »power-point« predstavitvah na eno sliko ne pišite več kot 
pet alinej s primernim številom podatkov. Če predstavljate podatke, vedno napišite, kaj ti 
podatki pomenijo. 

1. Osredotočite se na eno točko v grafični predstavitvi. 
2. Zaključke podajte na grafiki in ne posebej. 
3. Če je grafični prikaz zapleten in poln podatkov, uporabljajte stopenjsko grafiko. 
4. Osredotočite se na stolpčne diagrame in krožne izseke. Ta dva grafična prikaza sta 

najbolj razumljiva tudi  publiki, ki se ne spozna na tehnične pojme. Seveda pa 
podatkov ni pametno podajati vnaprej , ker le ti občinstvo samo zbegajo in 
obremenijo, tako, da ne sledijo več rdeči niti predstavitve. 

5. Kot razlagalec grafike stojte pred grafiko in jo glejte skupaj z občinstvom. Nikakor ni 
primerno stati za grafiko, ker to psihološko deluje, kot da nasprotujete temu, kar 
prikazujete. 

6. Uporabljajte barve za boljšo predstavo. Toda  upoštevajte, da so nekateri barvno slepi 
in ne razlikujejo določenih barv. 
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Razlaga točke 2C 

1. Držite se svojega »voznega reda« in glavnih točk.  To pa pomeni sledenje vsebini, ki 
jo  ljudem želite povedati, vsebino, ki jo občinstvo hoče izvedeti in to, kar lahko 
razjasnite. 

2. Uporabljajte tri dele razlage, predavanja ali razprave. Najprej je kratek povzetek, nato 
čista vsebina in na koncu viri, iz katerih ste črpali. 

 
3. V predstavitev vključite samo detajle, ki so potrebni za razjasnitev glavnih točk.  

Detajle vključite tudi v prid verodostojnosti v nadaljevanju predstavitve. Tako ne 
izpuščajte detajlov, ki bi v nadaljevanju predstavitve pomenili nasprotovanje vaši 
glavni točki. 

4. Varčujte z netehničnimi informacijami in balastom, katerega poslušalci že poznajo. 
5. Uporabite zgodbo ali pa prispodobe, da si občinstvo lažje zapomni, ter verjame 

podatkom. 
6. Poosebite informacijo. Govorite v prvi osebi in večkrat uporabite besedo »jaz«. To 

omogoča  večji izraz čustev. Izrazite prizadetost, če vas napadajo ter javnost umirite in 
prosite za spoštljiv odnos. V primeru, da igrate na karto  neosebno podane informacije, 
občinstva ne morete preslepiti, da informacijo jemlje kot objekt. Zato je bolje, da 
podajate  informacije z določeno mero osebnosti. 

7. Preverite, če vas občinstvo razume.  Morda jih je strah, ali jim je zgolj nerodno 
pokazati, da ne razumejo. Vprašajte jih, in publika vam bo povedala. 

 
Razlaga točke  3A -  Orientacija 

1. - Opominjajte ljudi, kje ste s predstavitvijo v strukturi in času.  
- Prepričajte se, da poslušalci vedo, kdaj so navedki podatkov in kdaj je navedkov 
konec,  ter obrazložite, zakaj jim podatke navajate. 
- Prepričajte se, da poslušalci vedo, da so vaši argumenti logični. 
- Prepričajte se, da poslušalci vedo, kje smo v strukturi predstavitve in časovnem 
okviru. 
- Razložiti morate razloge za pomembnost podatkov in ne uporabljajte zgolj 
predstavitve  podatkov. 

     2.   Uporabljajte grafični organizator predstavitve, tako da ljudje tudi vidijo, kje ste s    
predstavitvijo. 

3.  Uporabljajte induktivno sklepanje. To pomeni, da delate z zaključki in šele neto 
navajate  podatke.  

4.   Razlikujte glavne in pomožne točke. Tako postane struktura jasna in pregledna. 
5.   Preizkusite svojo razlago proti človeškim predstavam in idejam. Zato je prav, če skozi 

kratke razgovore pred predstavitvijo izveste, kaj si občinstvo misli o stvari, ki jo 
razlagate. 

6. Priznajte predsodke, ki jih imate do katerekoli stvari, ki se dotika  predstavitve. Tako se 
izognete  dvoumnosti. 

7. Uporabite meje zaupanja.  Ne zgolj v vaši statistiki, pač pa tudi v vašem govoru in 
predstavitvi. 

8. Uporabljajte več razlogov za stanje in manj dokazov, ker imamo ljudje težave s 
številkami. V večini primerov razlag tveganj je preveč podatkov in številk ter 
premalo razlogov za takšno stanje. 

9. Uporabljajte primere, anekdote, primerjave, citate ter neštevilčne podatke, ki pomagajo 
ljudem razumeti bistvo vaše predstavitve. 
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Razlaga točke  3B – primerjava tveganj. 
Pri primerjavi tveganj morate biti izredno pazljivi. Če tega ne obvladate, je bolje, da se 
primerjavam izognete. Primerjava je smiselna samo, če je resnost tveganja manjša in 
verjetnost večja in nikakor ne obratno. Primerjava pomaga ljudem pri predstavi. Če 
poveste, da je neko tveganje večje od drugega in manjše od tretjega ljudem pomagate 
uvrstiti v predalček lastne lestvice sprejemljivosti. 
 
 
Razlaga točke  3C - 1 Negotovost. 
1. Ne čakajte da boste soočeni z vprašanji glede vaše negotovosti. Priznajte negotovost 

takoj na začetku predstavitve. 
2. Določite omejitve negotovosti. Predvidite verjetnost resničnosti in nato določite 

območje. Pogledati morate srednjo vrednost posameznih verjetnosti, skrajne pa 
izločite iz vašega predvidevanja. 

3. Priznajte in občinstvu razložite, da določene stvari trdite z večjo gotovostjo od drugih. 
4. Vedno razložite, kaj delate oz. boste delali, da zmanjšate  negotovosti. 
5. Če je preostala negotovost zelo majhna ali pa je to negotovost v prihodnosti težko 

zmanjšati, to jasno povejte. Ne obljubljajte nekaj za kar veste, da je nedosegljivo. 
6. Pojasnite načelo konzervativnosti. Čeprav ste negotovi, so meje določene in smo 

vedno na varni strani tveganja. 
7. Pojasnite vse ocene s katerimi razpolagate. Tudi naravovarstvene in ne zgolj svojih. 
8. Ne skrivajte se za negotovostjo. Če je novica slaba, jo povejte  in se ne skrivajte za 

besedami, da je negotovo, da je tveganje veliko. To je neefektivno in sramotno. 
9. Ne predstavite negotovosti, če so poti za odgovor na vprašanje, ki ga lahko kasneje z 

gotovostjo predstavite. 
10. Nikoli ne recite, da ni podatka o tem in onem, če niste naredili preizkusa o tej 

možnosti. 
11. Napor, ki ga vložite v odpravljanje negotovosti je manj pomemben od zagotovila 

primernega varnostnega ukrepa. 
12. Ljudje se velikokrat ne strinjajo z negotovostjo in to upoštevajte. 
13. Vključite občinstvo, ki je vpleteno v negotovost, da pomagajo le to zmanjšati. Morda 

so med njimi tudi strokovnjaki, ki določena področja dobro obvladajo. 
 
Razlaga točke  3C – 2 Primeren odnos. 
Dajte ljudem več orientacije na vašo strukturo in manj na to, kaj naj si o vsebini mislijo. 
Pomembno je, da pustite ljudi svobodne v odločanju in ustvarjanju mnenja. 
Če tveganja ne pojasnjujete z osebno noto in ne izražate lastnega vrednotenja, vas 
občinstvo izloči. 
1. Ali se resnično trudite pojasniti realen obseg tveganja, brez zamegljevanja in 

vsiljevanja vašega  mnenja? 
2. Če ste ob sprejemanju konca primerjave tveganja zaskrbljeni, ali je bila primerjava 

uspešna ali ne? To pomeni, da po vsej verjetnosti ni bila uspešna. 
3. Ali vaša primerjava zgleda kot poskus prepričevanja občinstva o sprejemljivosti 

tveganja? 
4. Ali je vaša primerjava domača, zbadljiva ali smešna? 
5. Ali vaša primerjava zgleda, kot da sami sebi strežete? 
6. Kakšna je povezava med vami in občinstvom? Kako občutljiva je situacija in kako 

oprezni ste bili pri izbiri primerjave? 
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7. Če tehtate in pričakujete, da bo občinstvo zavrnilo ali zamerilo primerjavo, zakaj jo 
potem sploh uporabljate? Če lahko že nagonsko slutite, da primerjava ne bo delovala 
je ne uporabite. 

 (SANDMAN P. - http://www.psandman.com/videos.htm) 
 
 
 
 
V.T.Corello in F.W.Allen sta predstavila 7 GLAVNIH PRAVIL VARNOSTNE 
KOMUNIKACIJE. 
 
1. SPREJMI IN VKLJUČI OBČINSTVO  kot legitimnega partnerja. Osnovni cilj varnostne 
komunikacije bi morala biti informirana javnost, ki je vključena, zainteresirana, 
razumevajoča, razmišljujoča, usmerjena k rešitvam in sodelujoča. 
 
2. NAČRTUJ PREVIDNO IN OVREDNOTI REZULTATE. Enotne publike ni, so samo 
različna občinstva, vsako s svojimi interesi, potrebami, skrbmi, prednostmi in organizacijo. 
Različni cilji varnostne komunikacije, občinstvo in mediji zahtevajo različne strategije 
varnostne komunikacije. 
 
3. PRISLUHNI SPECIFIČNIM SKRBEM DOLOČENE JAVNOSTI. Če ljudi ne poslušaš, 
zaman pričakuješ, da te bodo poslušali oni. Komunikacija je dvosmeren proces. Ljudje so bolj 
zaskrbljeni glede vprašanj zaupanja, kredibilnosti, nadzora, kompetentnosti, prostovoljstva in 
sočutje, kot glede statističnih podatkov o smrtnosti in kvantitativne ocene tveganja. 
 
4. BODI ODKRIT, POŠTEN, ODPRT. Če odgovora ne veš, to priznaj. Kasneje posreduj 
pravilen odgovor. Priznaj napake. Zaupanje in kredibilnost je lahko izgubiti, a težko povrniti. 
 
5. KOORDINIRAJ IN SODELUJ  z drugimi verodostojnimi strokovnjaki in lokalnimi 
predstavniki. Skupaj lažje in bolj kakovostno podajate informacije o varnosti in tveganju. 
 
6. SPOZNAJ POTREBE MEDIJEV, ki so tvoji sodelavci za posredovanje informacij. Zelo 
pomembno vlogo igrajo pri izdajanju programov in ocenah rezultatov. Bodi odprt in dostopen 
reporterjem. Zagotoviti moraš informacije, ki so prilagojene potrebam različnih medijev ( npr. 
grafi in drugi vizualni efekti za TV, fotografije za lokalni časopis,..). Mediji so ponavadi bolj 
zainteresirani za politiko kot za tveganje, bolj za enostavnost kot kompleksnost, bolj za 
nevarnost kot za varnost. 
 
7. GOVORI JASNO IN S STRASTJO. Tehnični jezik in žargon predstavljata ovire za 
uspešno komunikacijo. Uporabljaj enostaven jezik. Vedno poskusi vključiti razpravo na 
določeno temo. Ljudem povej, česar ne moreš narediti. Obljubi le, kar lahko storiš in drži 
obljubo. 
 
Ne glede na to, kako dobro posreduješ informacije o tveganju, vsi ne bodo nikoli zadovoljni. 
Če so ljudje uspešno motivirani, so sposobni dokaj razumeti kompleksno informacijo o 
tveganju, tudi če se ne strinjajo s teboj. 
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III. IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV ZA VARNO DELO 
 
 V današnjem času je izobraževanje in posledično izobraženost udeležencev v smislu varnega 
dela , požarnega varstva in varovanja okolja v proizvodnem procesu zelo pomembna.  
 
Čas, ko so v določenem proizvodnem obratu leta in leta izdelovali določen izdelek brez 
vsakršnih sprememb, so za vedno minili. Proizvodni programi se vedno hitreje spreminjajo in 
prilagajajo tržišču. S tem pa se spreminja  in prilagaja tudi tehnologija izdelave izdelkov. 
Spreminjajo se stroji in naprave ter surovine, če se osredotočimo zgolj na proizvodnjo. 
Posledično se spreminjajo tudi obremenitve udeležencev v proizvodnem procesu. Spreminjajo 
se škodljivi vplivi na človeka in okolje.  Poleg tega se vsakodnevno pojavljajo nova spoznanja 
o delovanju človeškega telesa in določanju  meja  med škodljivim in neškodljivim vplivom 
delovnega okolja na organizem.  
Zaradi teh dejavnikov je izobraževanje iz varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja 
okolja za delavce, delodajalce in celotno družbo zelo pomembno. 
Zakonska osnova za izobraževanje je v  24. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu 
(ZVZD) Uradni list RS št. 56/99 , ki se glasi: 
 »Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega 
razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za 
delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.  
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, 
ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove 
oblike in vrste nevarnosti.  
Preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo preverja delodajalec na 
delovnem mestu.  
Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za 
varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, kjer iz ocene tveganja izhaja večja 
nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare in za tiste delavce, ki delajo na delovnih mestih, 
kjer so poškodbe pri delu in zdravstvene okvare pogostejše.  
Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let.  
Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi uskladitev programa 
usposabljanja s posebnostmi delovnega mesta glede na oblike in vrste nevarnosti. Inšpektor za 
delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi tudi preizkus teoretične in 
praktične usposobljenosti za varno delo.  
Delodajalec, pri katerem opravljajo delo delavci drugega delodajalca mora zagotoviti, da ti 
delavci prejmejo ustrezna navodila glede varnostnih in zdravstvenih tveganj pri delu.  
Delodajalec mora zagotoviti ustrezne oblike usposabljanja članov sveta delavcev oziroma 
delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.  
Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in za delavce 
brezplačno« 
 
Iz tega člena izhaja obveznost delodajalca za izobraževanje  in usposabljanje za varno delo, 
preverjanje znanja delavcev (vsaj  na vsaki dve leti)  ter pristojnost  inšpekcijskega organa, 
izobraževanje delavskega sveta in pogodbenikov ter čas in stroške izobraževanja za slušatelje. 
In kaj če  teh določb delodajalec ne upošteva? 
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 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) Uradni list RS št. 56/99 v 13., 14., 15. in 16. 
odstavku 56. člena določa globo v višini 1250 € za pravno osebo; 
 

- če ne usposablja delavcev za varno opravljanje dela ali ne prilagaja in po potrebi obnavlja 
ter spreminja vsebine usposabljanja (prvi in drugi odstavek 24. člena), 

 
- če ne preverja teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo na delovnem mestu 

(tretji odstavek 24. člena),  
 
- če ne določi obveznih občasnih preizkusov teoretične in praktične usposobljenosti za varno 

delo ali ne spoštuje predpisanega roka (četrti in peti odstavek 24. člena),  
 
- če ne zagotovi usposabljanja delavcev v njihovem delovnem času in za delavce brezplačno 

ali če ne zagotovi ustreznih oblik usposabljanja članov sveta delavcev oziroma delavskega 
zaupnika za varnost in zdravje pri delu (osmi in deveti odstavek 24. člena).  

 
Vendar je zagrožena denarna kazen  le motiv za izobraževanje pri  delodajalcih, ki ne vidijo 
drugega smisla v izobraževanju za varno delo, požarno varstvo in varovanje okolja. In prav 
tem delodajalce bom ob predstavitvi izobraževanja skušal preusmeriti pogled  iz grozečega  
56. člena, Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) Uradni list RS št. 56/99, na dejansko 
nevarnost, ki jo v večini primerov sploh ne vidijo. Največkrat takšni zamahnejo z roko in 
rečejo, » nam se to ne more zgoditi«. Ali pa » mi delamo varno in nimamo nobenih nevarnosti 
v proizvodnji«, čeprav so morali vsi izdelati in podpisati z zakonom predpisano izjavo o 
varnosti z oceno tveganja. Pri njih je očitno to drag, mrtev dokument, ki služi zgolj 
zadostovanju zakonodaji. 
 
Izobraževanje in s tem učenje je v psihologiji definirano kot zmožnost, da spremenimo svoje 
vedenje na podlagi izkušenj. Učenje temelji na spominu, s tem ko naučeno ohranimo za 
prihodnjo uporabo. Vsakemu učenju so skupne faze procesa: 

- prva faza ; osvajanje gradiva in snovi ali pridobivanje nove dejavnosti 
- druga faza ; ohranjanje ali  zadrževanje vsebin 
- tretja faza ; obnavljanje naučenega 

 
 
Pri izobraževanju se srečamo z učnim trikotnikom. Prvi dejavnik je oseba, ki se uči, delavec 
oz. udeleženec izobraževanja, drugi dejavnik pa je učna snov. Poleg udeleženca izobraževanja 
in učne snovi obstaja še tretji dejavnik in to je predavatelj. 
 
Udeleženec izobraževanja je oseba oz. razlog, zaradi katere je izobraževanje organizirano. Če 
gledamo na učni proces s stališča udeleženca v njem opazimo dve vrsti razmerja: razmerje 
udeleženca do učne snovi ter razmerje udeleženca do predavatelja.  
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Učna snov učinkuje na udeleženca , ga aktivira, budi v njem zanimanje, ga vzpodbuja, da se 
potrudi razumeti snov. Snov učinkuje tudi na čustveno območje udeleženca . Udeleženca vodi 
k temu, da vrednoti in si gradi lasten odnos do določenih vrednot, kar vrednota varnosti 
nedvomno je. Vsak udeleženec osvaja snov na poseben, njemu lasten način, v skladu s 
svojimi sposobnostmi in individualnim predznanjem. Zato je tudi rezultat izobraževanja 
različen. Lažje je spoznati razmerje med udeležencem in predavateljem.  Predavatelj 
vzpodbuja in motivira udeleženca, pomaga pri osvajanju učne snovi, vodi učni proces. 
Predavatelj poučuje udeležence izobraževanja. Če pa razmerje med predavateljem in 
udeležencem opazujemo s širšega zornega kota spoznamo, da predavatelj udeležence tudi 
vzgaja.  
Pri razmerju med udeležencem in predavateljem  ne gre za  enostransko vplivanje. 
Udeleženec ni pasivni objekt, prilagojen za sprejemanje predavateljevih vplivov. Zato je prav, 
da kot strokovni delavci za varnost in zdravje dajo zgled in so prvi med enakimi, ko gre za 
zagotavljanje varnosti. Kot primer lahko navedem banalni primer  - ko gre za nošenje zaščitne 
čelade na gradbišču. Če pride na gradbišče delavec strokovne službe za varnost in zdravje pri 
delu v spremstvu delovodje, kjer je obvezno nošenje zaščitne čelade brez zaščitnih čelad, je 
zaman predavati delavcem o pomenu nošenja varnostne čelade in se truditi z varnim delom.  
Delavec za varnost in zdravje pri delu bo izgubil avtoriteto in jo zlepa ne bo več pridobil. 
Strokovni delavec brez avtoritete pa je le lutka v podjetju, ki jo nihče ne upošteva. 
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III. 1 TEORETIČNO IZOBRAŽEVANJE IN PREIZKUS  ZNANJA 
 
Predavateljeva priprava na izobraževanje 
Kot za vsako delo, se je potrebno tudi za poučevanje o varnosti in zdravju ter požarni varnosti 
in varovanju okolja pripraviti.  Smisel priprave je priprava potrebnih uvodnih operacij 
spoznavnega, psihološkega, organizacijskega in tehničnega značaja. Od teh priprav bo 
odvisno poučevanje. Priprava za poučevanje je stalen proces, ki poteka hkrati s poučevanjem 
in je vključen v predavateljevo delo, česar pri mnogih drugih poklicih ne srečamo.  Pripravo 
je mogoče prikazati z več zornih kotov:  
 

-   andragoški vidik, ki  zajema izbiro metodike poučevanja; strokovni ali vsebinski vidik in   
organizacijsko tehnični vidik 
 

-    Vsebinski vidik priprave zajema seznanitev z vsebino, ki se bo pri predavanju 
obravnavala. Ni vseeno ali za varno delo usposabljamo delavce v pisarni ali delavce, ki 
celoten delovni dan delajo na višini. 

  
 
– Organizacijsko tehnični vidik priprave zajema pripravo tehničnih pripomočkov ( 

računalnik s projektorjem in programom prilagojenim slušateljem, delovne mape, 
slikovno gradivo) . Posamezne teme se lahko podkrepi s primeri iz podjetja, kjer 
predavamo, saj to deluje bolj osebno. Poleg tega ima takšen način tudi večji učinek. Zato 
pripravimo najnovejše primere v »PowerPoint« obliki. 

 
 
–  Predavateljeva čustvena inteligentnost je pri tem izrazito zaželena lastnost. To lastnost je 

uvedel  ameriški psiholog Daniel Goleman, ki je združil dva pola duševnosti: razumsko 
in čustveno plat. V praksi to pomeni, da predavatelj kontrolira svoja čustva, ter jih 
primerno izraža oz. dojema.  

 
 

PET  MINUTNI VODIČ ZA USPEŠEN JAVNI NASTOP 
 
V primeru, ko smo nepričakovano postavljeni pred občinstvo, nam lahko sledeči vodič 
pomaga, da uspešno izpeljemo svoj nastop. 
 
1. minuta – SITUACIJA IN OBČINSTVO 
- oglej si tarčno publiko in premisli, kaj dejansko vedo / mislijo o temi tvojega nastopa; 
- pojasni vsebino predavanja: kaj naj bi si občinstvo mislilo / vedelo, po koncu tvoje 
predstavitve; 
 
2. minuta – KAKO BOŠ PRIŠEL SKOZI ( predavanje) 
- bodi tak, kot si; sproščen, odprt, pošten, zaupanja vreden; ne boj se pokazati nekaj 
človeškost in čustev; 
- razmisli o tvojem nastopu kot priložnosti razložiti vsebino in pomagati ljudem, da si 
ustvarijo lastno mnenje; 
- bodi zavzet in iskren; najverjetneje si precejšen del svojega poklicnega življenja posvetil 
prav situacijam, kot je ta; s svojim načinom obnašanja in jezikom pokaži, kako pomembno se 
ti to zdi; 



 45 

- bodi pozoren in odziven na to, kar rečejo poslušalci; spoštuj različna mnenja in poglede , ne 
glede na to, kako napačna se ti zdijo; tvoj namen je, pomagati poslušalcem razumeti bistvo in 
odločiti se v njihovo korist; 
 
3. minuta – KAJ BOŠ POVEDAL 
- odloči se za ključno sporočilo, ki ga želiš povedati; razloži ga kot prijateljem, ki sovražijo 
pokroviteljstvo, vendar o vsebini ne vedo ničesar; 
- svoj nastop vadi na glas in ga skrajšaj, kolikor je mogoče; če te bodo snemali, poskusi 
ključno sporočilo povedati v enem dihu in ga redno ponovljaj; 
- vsebino nastopa poskušaj navezati na lastne izkušnje, tako bo občinstvo vedelo, da 
sočustvuješ z njimi; 
- pokaži svojo kompetentnost in zavzetost do vsebine in do skrbi občinstva – jasno pokaži, da 
jih jemlješ resno; 
- poudarjaj prednosti , z besedami, s katerimi se publika lahko poistoveti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. minuta – RAZLAGA KOČLJIVIH VPRAŠANJ IN ČUSTVENO PODAJANJE 
ARGUMENTOV      
- ostani miren in pozitivno naravnan – ne dovoli, da postaneš defenziven ali agresiven, 
enostavno in jasno ponavljaj svoja stališča, z namenom, dosiči najboljši rezultat; 
- vsako vprašanje in izziv uporabi kot priložnost, da pokažeš poslušalcem, da spoštuješ 
njihovo prepričanje; pokaži, da je tvoj namen pomagati; 
 
5. minuta – ZAKLJUČEK    
- sprosti se in poskrbi, da se počutiš udobno, nekajkrat globoko vdihni in se osredotoči na 
ključno sporočilo. 
(N.Baker,C.Bowen) 
 
 

Vsa naprezanja pa so zaman, če med predavateljem in slušateljem ne vlada primeren odnos. 
Tako se mora predavatelj varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva zavedati, da niso 
slušatelji na predavanju zaradi njega, ampak velja obratna definicija. Predavatelj je na 
predavanju zaradi slušateljev.  To pomeni, da se mora predavatelj maksimalno prilagoditi 
slušateljem. Končno je tudi uspeh poučevanja odvisen od osebnosti in zainteresiranosti 
predavatelja. V praksi zakonodajna zahteva  pomeni, da delavec, ki ne zamenja delovnega 
mesta in se to  ne spreminja, posluša predavanje in se praktično uvaja v varno opravljanje dela 
samo na začetku svoje kariere. To pa vsekakor ni dovolj. 
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Ustavimo se še pri slušateljih. 
Naš cilj je, da slušatelji podano snov v kar največji meri sprejmejo, jo absorbirajo. Uspešnost  
pa je odvisna od motivacije, sposobnosti, predhodnega znanja in dejavnikov osebnosti. 
Motivacija predstavlja najpomembnejši dejavnik uspešnega učenja. Posameznika lahko 
motiviramo za učenje s pohvalami, nagradami, ocenami, povečanjem ugleda, napredovanjem. 
Motivacija je lahko  tudi denarna kazen ali prekinitev delovnega razmerje, če delavec ne 
izpolnjuje obveznosti. 
Sposobnosti so pomemben del učenja. Intelektualne sposobnosti posameznika so tiste, ki pri 
enaki motiviranosti prinesejo večji učinek. Zato je prav, da  skupini slušateljev s pretežno 
nižjo stopnjo izobrazbe – z vsem spoštovanjem, poskušamo dvigniti raven motivacije. 
 V praksi to pomeni, da poleg primerov iz delovne sredine v kateri predavamo,  povemo 
kakšno šalo ali pa  kakšno lastno smešno prigodo povezano z varnostjo in zdravjem pri delu 
ali požarnim varstvom. 
Predhodno znanje vsekakor vpliva na uspešnost dojemanja in sprejemanja ter s tem učenja 
novih vsebin varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Bolj kot je predhodno znanje 
široko in bogato, lažje in kakovostnejše je sprejemanje novih vsebin. 
Osebnostne lastnosti, kot so koncentracija, vztrajnost, natančnost, pozornost … vplivajo na 
učenje v smeri uspešnosti, v nasprotni smeri pa so tu bolezen, izčrpanost, utrujenost.  
 
Teoretično je število slušateljev predavanja o varstvu pri delu in požarnem varstvu omejeno 
zgolj z velikostjo prostora in tehničnimi zmožnostmi ( ozvočenje, dovolj velika projekcija..) 
Toda to ni več komunikacija, saj v tem primeru govori le predavatelj. Udeleženci  nimajo  
možnosti vključevanja v proces, zato jim mogoče tudi marsikatera stvar ostane nerazjasnjena.   
Uspešno poučevanje iz varnosti in zdravja pri delu, ter požarnega varstva je mogoče izvesti z 
udeleženci, katerih skupno število ne presega dvajset. Število je odvisno od teme poučevanja, 
strukture slušateljev, kakor tudi splošnega počutja in družbeno – socialne klime v podjetju. 
Kot primer lahko navedem, da se za poučevanje varnega dela v pisarnah ali na delovnih 
mestih, kjer ni posebnih nevarnosti, lahko poučuje večje število ljudi, kot za delo na delovnih 
mestih s povečano nevarnostjo. Struktura je pomembna v smislu mladosti, neizkušenosti, 
ženske – moški. Najuspešnejše so mešane skupine, v katerih je manjše število mladih 
neizkušenih delavcev, katerim se med poučevanjem posebej posvetimo. Če imamo na 
razpolago dovolj slušateljev, pa je najuspešnejša metoda izobraževanja in preizkus znanja 
mladih neizkušenih delavcev v posebni skupini. Omenjenim moramo podrobneje razložiti 
določene postopke in zahteve, zato naj bi bilo tudi izobraževanje podrobnejše in časovno 
daljše, kot pri skupini z izkušenimi delavci. Skupine pa naj bodo z manjšim številom 
udeležencev. 
 
Število udeležencev izobraževanja glede na splošno počutje in družbeno-socialno klimo v 
podjetju pa  je odvisno od  dneva v tednu ( v torek ali sredo imamo lahko večje število 
slušateljev kot v petek, ko so vsi nemirni in naveličani ter z mislimi na vikend dnevih). Dobro 
je tudi, če se poučevanju izogibamo v dneh okoli plačilnega dne, saj so nekateri na 
poučevanju pretirano veseli, večina pa jih je apatičnih. Če že organiziramo izobraževanje v 
tem terminu, zmanjšamo število slušateljev oz. udeležencev. Izobraževanja velikega števila 
slušateljev  v dneh, ko je nizek pritisk, deževno ali megleno vreme, je bistveno manj uspešno. 
Seveda pa ne moremo vedno prosto izbirati najprimernejših terminov in včasih so taki pogoji 
neizogibni. 
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Učinek izobraževanja lahko razdelimo na dva dela. Prvi del je prepoznavanje – pasivna 
oblika, kjer prepoznamo naučeno, in priklic – aktivna oblika, kjer obnovimo naučeno. 
Pozabljanje je poseben del učenja, saj vsega kar smo se naučili, ne moremo ohraniti. 
Pozabljanje tako pomeni izgubo, da obnovimo neko naučeno vsebino. Pozabljeno je to, česar 
ne moremo več obnoviti. K pozabljanju pa pripomorejo še: čas, slabljenje spominskih sledi 
 ( starost, bolezen..), interferenca učnih procesov ( hkratno učenje več vsebin).  
Pri tem velja poudariti, da je najslabša kombinacija hkratno učenje podobnih vsebin (npr. 
Varstvo pri delu in požarno varstvo ter strokovni izpit za poklicnega gasilca….), potlačevanje 
izkušenj ( potlačevanje neprijetnih izkušenj zaradi ohranjanja ravnotežja). 
Rezultati izobraževanja pa so navade, spretnosti in znanja. Navade so ustaljene dejavnosti 
delavca na področju motorike, mišljenja, učenja, prilagoditve. Nastajajo zaradi večkratnega 
ponavljanja določenih dejavnosti do te mere, da dejavnosti postanejo avtomatizirane.  
Delo iz navade delamo brez miselne kontrole, kar nam prihrani čas in energijo. Spretnosti so 
višja raven in so sestavljene navade, ki jih posameznik izvaja v določenih situacijah. Poznamo 
različne spretnosti glede na področja, na  katerih se pojavljajo. V našem primeru so 
najpomembnejše spretnosti na področju poklica, telesne spretnosti.. O znanju pa govorimo, ko 
zna delavec   uporabiti pojme, opise, opredelitve, sklepe in pomene besed ter besednih zvez.  
To pomeni tudi, da zna delavec isto misel predstaviti na različne načine. Tedaj govorimo o 
tem, da delavec oz. slušatelj razume vsebino. 
 
Poučevanje se zaključi s pisnim in kasneje še praktičnim preizkusom znanja. V 24. členu 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) Uradni list RS št. 56/99 je določeno, da mora 
delavec, ki dela na delovnih mestih s povečano nevarnostjo, opravljati preizkuse iz varnosti in 
zdravja pri delu ter požarnega varstva vsaj s periodiko dveh let. V smislu  varnega in zdravega 
dela pa je smiselno, da omenjeni delavci poslušajo tudi predavanja oz. se izobražujejo. Četudi 
se tehnologija in delovno mesto ne spreminja, se vedno lahko delavec kaj novega nauči in tudi 
predavatelj dobi povratno informacijo od izkušenih delavcev. Zopet se ustavljamo oz. 
vračamo k uspešni dvosmerni komunikaciji. 
 
Ob bok klasičnemu teoretičnemu  izobraževanju in preverjanju znanja se počasi postavlja 
elektronsko izobraževanje delavcev za varno delo ter požarno varnost. V času mojega 
opravljanja obvezne prakse v družbi Adria Airways d.d. se je uvajal sistem izobraževanja in  
preverjanja znanja preko interne računalniške mreže. Spoznavali smo dobre in slabe strani  
alternativnega načina  širjenja varnostnih obzorji delavcev.  Največja prednost te vrste 
izobraževanja je čas. Družba se nahaja na več lokacijah. Čas potovanja, organiziranje več 
predavanj in preverjanje znanja za majhno število slušateljev, iztrganje delavcev iz delovnega 
procesa ob »nepravem« času pri klasičnem izobraževanju in preverjanju znanja, pomeni  
veliko izgubo dragocenega časa in nejevoljo slušateljev. Ta nejevolja se velikokrat kaže tudi 
na predavanjih, kjer so slušatelji primorani ob točno določenem času poslušati točno določeno 
snov. Pri računalniškem izobraževanju oz. preverjanju znanja pa se delavec usede za 
računalnik, ko ima čas in voljo nekaj novega izvedeti s področja varnosti in zdravja pri delu, 
oziroma obnoviti in poglobiti svoje znanje. Praktično to zgleda tako, da se delavec osebno 
prijavi v računalniško mrežo. Računalnik mu glede na tipično delovno mesto, na katerem 
delavec opravlja delo, določi sklope vprašanj  in iz teh sklopov naključno izbere določeno 
število vprašanj. Ta vprašanja delavec v določenem časovnem roku reši in pošlje strokovni 
službi za varnost pri delu. Pravilno rešena vprašanja pomenijo uspešno opravljen preizkus in 
se avtomatsko vnesejo v personalno mapo delavca.  
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Težava je v tem, da ljudje delamo po liniji najmanjšega upora in četudi bi bilo predavanje v 
elektronski obliki na medmrežju, bi ga redki prebrali pred izpolnjevanjem testa. Zato je 
potrebno nekatere teste tudi ponoviti.  
Drug problem nastane zaradi tipičnega odpora do izobraževanja in učenja. Nekateri, 
predvsem starejši delavci, bi naredili karkoli da se izognejo izobraževanju. Tako se v 
aplikacijo preverjanja znanja prijavijo in reševanje, v zameno za druge bonitete, prepustijo 
sodelavcu, kateri reši teste za večji del oddelka. Tako je pravno-formalno zadeva urejena.  
Problem pa je, da  omenjeni delavci o varstvu pri delu, požarnem varstvu in varovanju okolja 
vedo bolj malo. In to se seveda dogaja na delovnih mestih s povečano nevarnostjo za 
poškodbe in poklicna obolenja.  Poudariti velja, da imajo delavci preko elektronske povezave 
možnost kadarkoli dati pobude, postaviti vprašanja…, službi za varnost in zdravje pri delu. To 
pa se v praksi redkokdaj zgodi. 
 
Elektronsko teoretično izobraževanje pa vsekakor ni primerno za izobraževanje delavcev ob 
nastopu službe, spremembi delovnega mesta, spremembi tehnologije dela. Tu je še vedno 
najuspešnejše klasično izobraževanje. 
 
 
 
III.2  PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Po uspešno opravljenem teoretičnem izobraževanju novih delavcev ali delavcev ob 
spremembi tehnologije, spremembi delovnega mesta…, je potrebno opraviti še praktično 
usposabljanje na delovnem mestu. To običajno opravijo nadrejeni delavci oddelka, kjer bo 
bodoči delavec delal. Ti morajo biti dobro seznanjeni s postopkom dela na dotičem delovnem 
mestu ter nevarnostmi, ki se pojavljajo na tem delovnem mestu ter pravilnim načinom 
podajanja znanja bodočemu delavcu. Zato je potrebno vodilne, s strani službe za varnost in 
zdravje pri delu, posebej  izobraževati, da lahko s  pomočjo svojega tehnološkega in 
andragoškega znanja uspešno uvedejo delavca v varno praktično delo na določenem 
delovnem mestu.  
Cilj usposabljanja na konkretnem delovnem mestu je v prvi vrsti namenjen večji varnosti in 
zadovoljstvu pri delu. Nezanemarljiv cilj pa je tudi povečanje produktivnosti in možnost 
napredovanja. Novi oz. bodoči delavec naj bi razvil značilne psihomotorične spretnosti, kar 
ima za posledico:  
 

- malo napak oziroma odsotnost napak pri delu; 
- minimalna energijska potrošnja, kar zmanjšuje utrujenost delavca; 
- hitrost izvajanja gibov ter povezanost, ki je bistvena za varno opravljanje dela; 
- avtomatizacija gibov. 
 
Omenjeno praktično izobraževanje se, kot je že bilo omenjeno, izvaja na konkretnem 
delovne m mestu. Drugo možnost predstavlja izobraževanje v posebnih izobraževalnih 
centrih, kjer so postavljena tipična delovna mesta in se tu delavec praktično brez motečih 
faktorjev uvede v varno delo. 
 
Poznanih je več metod praktičnega izobraževanja. Prva med njimi je globalna metoda. 
Delo se praktično pokaže od začetka do konca, nato bodoči delavec ponavlja operacije ob 
inštruktorjevi razlagi nevarnosti. Metoda je primerna za enostavna dela brez večjih 
izstopajočih nevarnostih. 
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Druga metoda je parcialna metoda. Pri tej metodi najprej pokažemo prvi del delovnih  
operacij, bodoči delavec jih ponavlja in osvoji, nato drugi del in tako do zadnjega dela. 
Bodoči delavec se dokaj hitro nauči del, vendar nastane problem povezovanja delov in 
celovit pogled na problem varnosti in zdravja na tem delovnem mestu, ki se s parcelacijo 
ne da predstaviti.  
 
 
Zadnja metoda pa je kombinirana ali progresivna metoda. Ta metoda je primerna za 
zapletene proizvodne procese . Je tudi najbolj dolgotrajna, vendar daje dobre rezultate. 
Delovni proces se kot pri parcialni metodi razdeli na več smiselno zaključenih faz. Bodoči 
delavec po demonstraciji mentorja ponavlja prvo fazo proizvodnega procesa, nato drugo 
fazo, v tretjem koraku vadi in ponavlja obe fazi skupaj, v četrtem koraku  doda še tretjo 
fazo in tako nadaljuje, dokler v ponavljanje ne vključi vseh faz proizvodnega procesa.  
 
Faze praktičnega usposabljanja naj bi zajele sledeče točke: 
 
1. Razlaga. Posamezen delovni proces je potrebno razložiti na licu mesta. Razložiti je 

potrebno tehnični in tehnološki način dela. Ni dovolj da razložimo npr. samo 
delovanje stroja, na katerem bo bodoči delavec delal (vhodne in izhodne faze,  
varnostne napotke , ter pravilen način dela). Pogledati moramo širše. Varnost delavca 
se začne že veliko pred tem strojem ( lahko že ob sprejemu surovine v proizvodni 
obrat) in konča daleč za strojem ( mogoče celo pri odpremi izdelkov na tržišče). 

 
2. Demonstracija ali prikaz. Inštruktor oz. nadrejeni delavec, ki je zadolžen za uvajanje 

v novo delo, praktično pokaže način izvedbe. Pri tem posebno pozornost posveti 
nevarnim gibom ali opravilom pri posamezni operaciji in na te gibe obvezno opozori 
bodočega delavca. Pri tem pa z vidika ergonomije opozori in priporoči najugodnejše 
gibe. S tem bo bodoči delavec privarčeval ogromno energije. Iz delovnega procesa  ne 
bo prihajal izmučen in z bolečinami v mišicah, ampak zadovoljen, saj bo delovni 
proces prijeten in učinkovit.  

 
 
3. Imitacija ali posnemanje. Inštruktor nadzoruje izvajanje dela v proizvodnji, ali 

drugem delovnem mestu v realnih pogojih dela. Bodočega delavca na tem delovnem 
mestu popravlja in mu predlaga izboljšave. Po končani imitaciji je delavca obvezno 
potrebno pohvaliti in izpostaviti njegove dobre  lastnosti , vrline in opravljeno delo. 
Pohvala je vedno dobrodošla za dvig motivacije. S pohvalo pa po drugi strani ne 
smemo pretiravati in hvaliti vse povprek, ker le ta izgubi svojo težo. 

 
4. Ponavljanje. To je zadnja faza praktičnega usposabljanja. Ponavljanje je mati 

modrosti, se glasi stari rek. In če smo uspešno opravili vse štiri faze praktičnega 
usposabljanja, bo bodoči delavec delal varno zase in okolico. 
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IV. TEMELJNA PODROČJA VARNOSTI PRI DELU 
 
Varnostni inženir mora v procesu izobraževanja delavcev obdelati vsa osnovna področja 
dela in delavcem poleg navedb tudi razložiti nevarnosti. Temelj pa je strokovno znanje, ki 
ga bom obdelal v tej točki. V točki so zajete nevarnosti, ki jih srečamo skoraj v vsakem 
podjetju in na večini delovnih mest. 
V praksi je najučinkovitejša in najvarnejša izvedba dela, ko so sprejeti težki in specifični 
cilji, ter ko imamo realne povratne informacije o napredovanju in usmeritvi k želenemu 
cilju 
 
IV. 1  TEHNIČNA VARNOST 
 
Tehnična varnost je v delovnih procesih bistvena, saj je ena izmed treh prvin sodobnega 
obravnavanja varnosti pri delu. Tehnična varnost se nanaša na stroje in varnostne 
komponente.  
 
IV. 1-1  STROJI IN NAPRAVE 
 
Razčistimo, kaj beseda stroj sploh predstavlja. Po standardu SIST EN 292-1 je to skupek 
povezanih delov ali komponent, od katerih se vsaj en giblje , z ustreznimi stikali za vklop, 
krmiljenjem in energetskimi inštalacijami  itd. , povezanimi v celoto za določeno uporabo, 
kot so za predelavo, obdelavo, premikanje ali pakiranje materiala. Izraz stroj zajema tudi 
skupek strojev , nameščenih in vodenih tako, da delujejo kot celota. In že tu se srečamo s 
komunikacijo. To je komunikacijo operaterja s strojem.  
Prav je, da operater pozna osnovne zakonitosti komuniciranja s strojem. Pa naj bo to 
komuniciranje s pomočjo električnega toka, pnevmatike ali hidravlike. Delavca zanima, 
kaj se zgodi v » črni škatli« ko premakne komandno ročico. Tu je zametek varnosti in to 
moramo delavcu povedati ter  razložiti način delovanja, da razume in se bo v morebitni 
kritični situaciji prav odzval.  In pomen besede »varnostna komponenta«? To je 
komponenta, ki se uporablja za izvajanje varnostne funkcije, na trg pa je dana neodvisno. 
Hkrati je to komponenta, ki ni nujna za delovanje stroja, ali jo je mogoče nadomestiti z 
navadno komponento, da stroj deluje ter komponenta, katere okvara ali motnja delovanja 
ogroža varnost oseb (Pravilnik o varnosti strojev, Ur. list št. 75/2008  z dne 22.08.2008). 
Tu se srečamo še z enim pojmom, ki je definiran v standardu SIST EN 292. To je pojem 
 » varnost stroja«. Le ta je definirana kot lastnost stroja, da opravlja svojo funkcijo in da 
se ga lahko transportira, instalira, nastavlja, vzdržuje, demontira in zavrže v razmerah 
namenske uporabe, ki so določene v navodilih za ta stroj, ne da bi povzročil poškodbe ali 
zdravstvene okvare.  
Cilj strategije tehničnega  varovanja je odstranitev vseh nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe 
strojev in naprav. Sekundarni cilj pa je zmanjšanje škodljivih posledic morebitnih 
preostalih nevarnostih. Varovalna sredstva morajo zadoščati več zahtevam. 
- Tehnična varovalna sredstva morajo biti v skladu z kupčevo zakonodajo 
- Ujemati se morajo z varnostno kulturo kupčeve države ali regije, industrijske panoge 
- So v podporo ciljem kupčeve varnostne politike 
- Se pri njihovi končni obliki upošteva ergonomska načela 
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Bistvene zahteve za tehnično varnost so navedene v Pravilniku o varnosti strojev, Ur. 
list št. 75/2008  z dne 22.08.2008, ki je bil izdan na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah 
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. list št. 59/1999 in 23.07.1999 in  št. 99/2004 
z dne 10.09.2004).  
Pravilnik je usklajen z direktivo 2006/42 ES, s čemer je zagotovljen prost pretok strojev, 
ki izpolnjujejo zahteve tega pravilnika v  EU.  Dokazilo, da izpolnjujejo zahteve 
pravilnika je nalepljena standardizirana nalepka z oznako » CE« ter  
spremljajoča ES-izjavo o skladnosti. 
 
Vsak stroj na ozemlju Republike Slovenije, ki je dan na trg, mora biti opremljen s to 
oznako. ES- izjava o skladnosti mora biti napisana v enem izmed uradnih jezikov EU. 
Navodila za uporabo pa v slovenskem jeziku. Če so navodila v slovenski jezik prevedena, 
morajo biti poleg prevoda tudi originalna navodila. 
 

 

PRILOGA I Pravilnika o varnosti strojev 
 
BISTVENE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE ZAHTEVE, POVEZANE Z 
NAČRTOVANJEM IN IZDELAVO STROJEV 

 
 1. BISTVENE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE ZAHTEVE 
 
  Splošne opombe:  načela vključevanja varnosti, materiali in proizvodi, osvetlitev, 
načrtovanje strojev, ki olajšuje njihovo upravljanje, ergonomija, upravljalna mesta, sedež 
Krmilni sistemi: varnost in zanesljivost krmilnih sistemov, krmilne naprave, zagon,ustavitev, 
izbira načina krmiljenja ali obratovanja, izpad oskrbe z energijo 
Varovanje pred mehanskimi nevarnostmi in sicer zaradi tveganja : izgube stabilnosti,  
loma med obratovanjem, zaradi padajočih ali izvrženih predmetov, zaradi površin, robov in 
kotov, povezano s kombiniranimi stroji,  povezano s spremembami razmer obratovanja, 
povezano z gibajočimi se deli ter izbira zaščite, zaradi nenadzorovanega gibanja 
Zahtevane značilnosti varoval in varovanje naprav: splošne zahteve, posebne zahteve za 
varovala, posebne zahteve za varovalne naprave 
Tveganje zaradi drugih nevarnosti: električno napajanje, statična elektrika, napajanje z 
energijo, ki ni električna energija, napake pri vgradnji, ekstremne temperature, požar, 
eksplozija, hrup, tresljaji, sevanja ( zunanja, laserska), emisije nevarnih materialov in snovi,  
tveganje ujetja v stroj, tveganje zdrsa, spotika ali padca in  nevarnosti strele 
Vzdrževanje: vzdrževanje stroja, dostop do upravljalnih in servisnih mest, izolacija virov 
energije, posredovanje upravljavca, čiščenje notranjih delov 
Informacije: informacije in opozorila na stroju, informacije in informacijske naprave 
opozorilne naprave, opozorilo o preostalih tveganjih, označevanje strojev, navodila  
 
 2.  DODATNE BISTVENE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE ZAHTEVE PRI 
DOLOČENIH VRSTAH STROJEV 
 
Stroji za predelavo živil in stroji za kozmetične ali farmacevtske proizvode, prenosni ročni ali 
ročno vodeni stroji, stroji za obdelavo lesa in materialov s podobnimi fizikalnimi lastnostmi 
 
3.  DODATNE BISTVENE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE ZAHTEVE ZA 
ODPRAVO NEVARNOSTI ZARADI PREMIČNOSTI STROJEV 
Delovna mesta: voznikovo mesto, sedeži, mesta drugih oseb  
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Krmilni sistemi: krmilne naprave, zagon/premikanje, funkcija vožnje, premikanje stroja, ki 
ga upravlja pešec, odpoved krmilnega tokokroga 
 
Varovanje pred mehanskimi nevarnostmi: nenadzorovani premiki, gibajoči se deli 
prenosa, 
prevračanje in prevrnitev,  padajoči predmeti, vlečne naprave, sredstva za dostop, prenos moči 
med strojem z lastnim pogonom (ali vlačilcem) in gnanim strojem, 
Varovanje pred drugimi nevarnostmi: akumulatorji, požar, emisije nevarnih snovi 
Informacije in označevanje: znaki, signali in opozorila, označevanje, navodila 
 
 4.  DODATNE BISTVENE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE ZAHTEVE ZA 
ODPRAVO NEVARNOSTI ZARADI POSTOPKOV DVIGANJA 
Zaščita pred mehanskimi nevarnostmi ter ustrezanje namenu 
Zahteve za stroje, pri katerih vir energije ni ročna sila: krmiljenje premikov, nadzor 
obremenitve, naprave, vodene z vrvmi 
 Informacije in oznake: verige, vrvi in oprtnice dvižni pripomočki, dvižni stroji 
Navodila :dvižni pripomočki, dvižni stroji 
 
 5.  DODATNE BISTVENE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE IN ZAHTEVE PRI 
STROJIH, NAMENJENIH ZA DELO POD ZEMLJO 
Tveganja zaradi pomanjkanja stabilnosti, gibanje, krmilne naprave, ustavitev,  požar, 
izpušne emisije 
 
  6.  DODATNE BISTVENE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE ZAHTEVE PRI 
STROJIH, KI PREDSTAVLJAJO POSEBNE NEVARNOSTI ZARADI DVIGANJA OSEB 
Splošno: mehanska trdnost, nadzor obremenitve pri strojih, ki jih ne poganja 
človeška sila 
Krmilne naprave 
Tveganje za osebe v/na nosilcu: tveganje zaradi premikov nosilca, tveganje padca oseb z 
nosilca, tveganje zaradi padca predmetov na nosilec 
Stroji, ki delujejo med stalnimi etažami: tveganje za osebe v ali na nosilcu, krmiljenje na 
etažah, dostop do nosilca, označevanje 
 

PRILOGA 2 
IZJAVE 
Izjave: ES-izjava o skladnosti strojev , izjava o vgradnji delno dokončanih strojev 
 Skrbništvo izvirne ES-izjave  
 

PRILOGA 3 
Oznaka CE po standardu 

 
 

PRILOGA 4 
 

VRSTE STROJEV, PRI KATERIH MORA BITI UPORABLJEN EDEN IZMED 
POSTOPKOV IZ 13. ČLENA  PRAVILNIKA O VARNOSTI STROJEV 
 
 Krožne žage (z enim ali več orodji) za obdelavo, skobeljniki za površinsko poravnavo lesa, z 
ročnim podajanjem, debelinski skobeljniki za enostransko obdelavo lesa, tračne žage z ročnim 
nameščanjem ali odstranjevanjem, kombinirani stroji tipov, navedenih od 1. do 4. točke,  
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stroji za izdelovanje čepov in utorov, navpični mizni frezalniki, prenosne verižne žage za 
obdelavo lesa.  
Stiskalnice,stroji za brizgalno ulivanje ali oblikovno stiskanje plastike ali gume, stroji za dela 
pod zemljo. Tovornjaki z ročnim natovarjanjem, odstranljive naprave za mehanski prenos, 
varovala odstranljivih naprav za mehanski prenos, dvigala za servisiranje vozil. 
 Naprave za dviganje oseb ali oseb in blaga, prenosni pritrjevani in drugi udarni stroji z 
naboji, varovalne naprave, pomična zaporna varovala s pogonom. Logične enote za 
zagotavljanje varnostnih funkcij, varovalne konstrukcije za primer prevrnitve in 
varovalne konstrukcije pred padajočimi predmeti. 
 

PRILOGA 5 
 

OKVIRNI SEZNAM VARNOSTNIH KOMPONENT IZ TOČKE C) DRUGEGA 
ODSTAVKA 3. ČLENA PRAVILNIKA O VARNOSTI STROJEV 
                                                          

PRILOGA 6 
 

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE DELNO DOKONČANEGA STROJA 
 

PRILOGA 7 
 

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA STROJE 
-Tehnična dokumentacija obsega naslednje: splošen opis stroja, sestavno risbo stroja in risbe 
krmilnih tokokrogov, podrobne risbe s priloženimi vsemi izračuni, dokumentacijo o oceni 
tveganja, uporabljene standarde, vsa tehnična poročila ,izvod navodil za stroj, izvod ES-izjave 
o skladnosti 
 -Tehnična dokumentacija iz prve točke mora biti na voljo pristojnim inšpektoratom 
Republike Slovenije vsaj deset let po datumu proizvodnje 
 
                                                        PRILOGA 8 
 
UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI Z NOTRANJIM PREVERJANJEM PROIZVODNJE 
STROJEV 
 
                                                        PRILOGA 9 
 
ES-PREGLED TIPA 
   ES-pregled tipa je postopek, v katerem priglašeni organ ugotovi in potrdi, da reprezentativni 
vzorec stroja iz Priloge 4 izpolnjuje določbe pravilnika o varnosti strojev. 
 
                                                       PRILOGA 10 
 
POPOLNO ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
   Ta priloga opisuje ugotavljanje skladnosti strojev iz Priloge 4, proizvedenih z uporabo 
sistema za popolno zagotavljanje kakovosti in opisuje postopek, po katerem priglašeni organ 
ocenjuje in odobri sistem kakovosti in spremlja njegovo uporabo. 
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    PRILOGA 11 
 
MINIMALNA MERILA, KI JIH MORA UPOŠTEVATI REPUBLIKA SLOVENIJA ZA 
PRIGLASITEV ORGANOV 
 
Tehniška varnost je izredno široko delovno področje. Zato se moramo osredotočiti na 
nevarnosti, ki pretijo delavcem oz. slušateljem predavanja in preizkusa znanja. Prilagoditi se 
moramo perečim nevarnostim v konkretnem podjetju in celo ožje, zgolj na nevarnosti v 
oddelku, kjer dela večina slušateljev. 
 S tem hočem povedati, da moramo npr. delavcem, ki vzdržujejo električne daljnovode 
temeljito poučiti o nevarnostih pri delu na višini in nevarnostih električnega toka za telo, kar 
tajnice njihovega oddelka niti malo ne bo zanimalo. Vseeno pa se lahko dotaknemo nekaj 
osnovnih in najpogostejših nevarnosti, ki jih skuša eliminirati  tehniška varnost.  
 
*Rotacijsko gibanje: Tu so osnova gladke in negladke gredi, katere po možnosti zaščitimo z 
okrovom. Sledijo nevarnosti nasproti se vrtečih valjev, kjer se tudi poslužujemo varoval. Zelo 
pogosta je preteča nevarnost aksialnih ali radialnih ventilatorjev, kjer  je primerna uporaba 
mrežastih varoval. Zobnike v oprijemu je potrebno zaščititi v celoti, medtem ko kolesa z 
naperami zapolnimo ali uporabimo sklopko. Pogosta so brusna kolesa, ki se jih zapre v ohišje 
označi smer vrtenja ter doda zaslon.  
 
*rezila: tračne brusilne mize, kjer je izpostavljen le nujno potreben del traku, rezila tračnih 
žag – uporaba nastavljivega varovala; 
 
*translatorno premični deli strojev, vsaj 0,45 m prostora, kjer obstaja možnost stiska delavca; 
 
*škarjaste dvižne mize – varnostna razdalja in letev ter varnostna zavesa; 
 
* uporaba motornih žag – dvoročni vklop, mirujoča veriga v prostem teku; 
 
*dvigala – lifti, uporaba varnostnih stikal in prostor za umik vzdrževalca: 
 
*tekoči trakovi – nevarno je zapiralno gibanje, obvezna zaščita: 
 
*jermenski in verižni pogoni – uporaba varoval v največji možni meri; 
 
*akumulatorji energije – pnevmatika, hidravlika; 
 
*parni kotli in cevovodi – opekline in visok tlak; 
 
*bremenska nosilna sredstva – zvočni signal, obremenitev , postavitev na podnožja; 
 
*varjenje, plamensko rezanje – nevarnost opeklin in poškodba oči. 
 
Pri večjem delu mehansko – tehničnih nevarnosti vidimo, da se lahko za varovanje uporabi 
različna varovala. Tehnika varovanja predvideva dva glavna pristopa in sicer;  
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- varovala ali fizične pregrade: mehanska varovala, zaporna varovala – ob aktivaciji gre 
stroj v varni  položaj; 

- varnostne naprave: zadrževalna krmilna naprava, dvoročni vklop, zaznavala 
prisotnosti, teleskopsko končno stikalo. 

Tako se pri tehničnem varovanju vedno uporablja varovanje z visoko integriteto. Uporaba 
varovanja  z znižano integriteto pa se uporablja le v primerih, ko drugo tehnično ni izvedljivo 
ali ko so razlog nesorazmerno veliki finančni stroški. 
 
Poleg strogo tehničnih vzrokov za delovne nezgode in poškodbe ter obolenja na 
delovnem mestu je tu še primerno delovno okolje, kamor spada ustrezna razsvetljava, 
prezračevanje, prah oz. aerosoli in hrup. 
 
IV. 1-2 RAZSVETLJAVA 
Razsvetljava je pomemben faktor varnosti. Ob tem pa je tudi pomemben dejavnik povečane 
produktivnosti. Tako se lahko služba varnosti in zdravja pri delu nasloni na vodilne, ki 
odločajo o investicijah, ravno skozi  dejstvo povečane produktivnosti delavcev.  
Fotoreceptorji v človeškem očesu se imenujejo paličnice in čepki in se nahajajo v mrežnici. 
Človeško oko ima povprečno sedem milijonov čepkov, ki ločijo barve in so občutljive na 
svetlobo in okoli stotrideset tisoč paličnic, ki ne ločijo barv, ampak so odgovorne za 
zaznavanje jakosti svetlobe  in so razporejene ob robu mrežnice. Uporabljamo jih ob 
zmanjšani svetlobi.  Človeško oko ima vidno polje v horizontali okoli 190° in vertikali 130°. 
Oči so tudi zelo prilagodljive - z njimi zaznamo svetlosti manjše od 10-6cd/m2 , medtem ko 
znaša dnevna svetloba okoli 103 cd/m2  .Pomembna lastnost naših oči je ostrina vida. Ostrina 
vida 1 pomeni, da na razdalji petih metrov ločimo predmete, ki so med seboj oddaljeni 3 mm. 
Za delo na delovnih mestih s povečano nevarnostjo je zelo pomemben globinski vid. 
Globinski vid je sposobnost razločiti razdaljo med dvema različno oddaljenima predmetoma, 
in je pri gledanju z obema očesoma neverjetno dober. Na razdalji 1 m povprečno razlikujemo  
razliko do 0,4 mm, na razdalji 100 m razlikujemo razliko do 3,7 m. Pri razdalji opazovanja 
večji od 1300 m pa se globinski vid izgubi.  
Svetloba vpliva tudi na krvni obtok, menjavo snovi v celicah in tvorjenje encimov.  
Če smo na svetlobi, nam v krvi pade koncentracija določene vrste belih krvničk 
(eozinofilcev), s tem pa se poveča naša “pripravljenost za akcijo, delo ali beg”.  
To dokazuje, da smo ljudje dnevna bitja in da lahko naše telo optimalno deluje le pri ustrezni 
svetlobi. Najbolj pomembna je svetloba, ki pride od opazovanega predmeta in nam omogoča 
ustrezno in dovolj hitro zaznavanja in s tem kvalitetno delo brez napak in nevarnosti.  
Ker pa smo ljudje dnevna bitja, je pomembna tudi svetloba, ki stimulira naše delovanje.  
Oči nimajo povezave samo s centrom za vid, ampak tudi z drugimi deli možganov.  
Fotoreceptorji, ki so povezani s tem delom možganov, se nahajajo na robu mrežnice, torej so 
ustrezno stimulirani pri svetlobi, ki prihaja od strani.  
Zato ni dovolj, če je ustrezno osvetljeno le delovno mesto, osvetljena mora biti tudi njegova 
okolica.  
Zaznavanje informacij preko oči in posledično svetlobe ima dobre strani, vendar tudi nekaj 
motilnih faktorjev kot so bleščanje, senčnost, odsev, dvojna svetloba, utripanje.  
Vpliv svetlobe na delo pa je presenetljiv, saj so nekatere raziskave podale osupljive rezultate 
Storilnost pri delu v  fini-montaži (Frawley Corp.), se po dvigu osvetljenosti s 500 lx na 1500 
lx, v povprečju poveča za 28%.  
Pri montaži majhnih delov (Douglas Aircraft – letalska industrija) se število napak po 
povečanju osvetljenosti s 1000 lx na 4000 lx zmanjša za 90%.  
Pri obdelavi kovin (Metwood Co.) se po povečanju osvetljenosti s 300 lx na 2000 lx 
izgubljeni čas zaradi delovnih nezgod zmanjša za 52%.  
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Informacije, ki jih sprejemamo  preko oči, so v tesni povezavi s svetlobo. Zato pri njej   
vsekakor ne smemo varčevati. Lahko in priporočljivo pa je varčevati pri porabljeni energiji za 
dosego želene osvetljenosti. 
( BIZJAK – 2006/07) 
Osvetljenost se meri na delovni površini na kateri se opravlja delo. Vrednosti osvetljenosti, 
barvne reprodukcije in dopustnega bleščanja so navedene v standardu SIST EN 12464.  Za 
pisarniške prostore, hodnike, sanitarije…ki jih imajo vsa podjetja ne glede na dejavnost, ki jo 
opravlja, le-te znašajo: 
 

Vrsta prostora, naloge, dela Em v lx UGRL Ra 

odlaganje, kopiranje ipd. 300 19 80 
pisanje, tipkanje, branje, obdelava podatkov 500 19 80 
tehnično risanje 750 16 80 
delovne postaje CAD (računalniško podprto 
projektiranje 500 19 80 
konferenčne in sejne sobe 500 19 80 
recepcije - sprejemnice 300 22 80 
arhivi 200 25 80 
komunikacijske površine in hodniki 100 28 40 
stopnišča, tekoče stopnice, premični trakovi 150 25 40 
nakladalne rampe, nakladalne ploščadi 150 25 40 

prostori za odmore, prva pomoč, sanitarije 
kantine 200 22 80 
prostori za odmore 100 22 80 
prostori za rekreacijo 300 22 80 
garderobe, umivalnice, kopalnice, stranišča 200 25 80 
sanitarni prostori 500 19 80 
prostori za medicinsko oskrbo 500 16 80 
nadzorni prostori in prostori za krmiljenje 
prostori za tehnične obrate in stikalne naprave 200 25 60 
prostor za telex, poštni prostori in centrale 500 19 80 
skladiščni prostori in hladilnice    
pakiranje in odprema 300 25 60 
hodniki - brez prometa oseb 20   40 
hodniki - s prometom oseb 150 22 60 
 
1. vrednosti osvetljenosti po standardu SIST EN 12464 

 
 
Legenda: Em v lx  povprečna vzdrževana osvetljenost v lx 
               UGRL Mejna vrednost dopustnega bleščanja* 
               Ra Zahtevana stopnja barvne reprodukcijske stopnje* 
 
* 
vrednosti UGRL in Ra se uporabljajo predvsem pri projektiranju razsvetljave (le v izjemnih 
primerih vrednosti tudi mersko preverimo) 
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IV. 1-3  PREZRAČEVANJE 
Prezračevanje ni samo odpiranje oken in vrat za fizično izmenjavo količine zraka, ampak je 
prezračevanje  oz. mikroklima širšega pomena. Sem spadajo še: 
temperatura, temperatura globus termometra ter temperatura sevanja na delovnem mestu, 
relativna vlažnost in gibanje zraka. Pri tem je seveda potrebno upoštevati tudi izolativnost 
obleke, metabolični razred aktivnosti, indeks udobja, delež populacije nezadovoljnih in 
stopnjo obremenitve delavca. Vse te parametre se meri in preračunava, ter jih primerja z 
dopustnimi vrednostmi iz zakonodaje ali priporočil ter standardov. Poudariti je potrebno, da je 
počutje glede mikroklime individualno odvisna od človeka do človeka, se pravi od delavca do 
delavca. Pomembno pri mikroklimi je merilo PPD – merilo za odstotek ljudi, ki s stanjem 
okolja oz. mikroklime niso zadovoljni. To dejansko pomeni, da v stanju najbolj ugodnih 
razmer obstoji 5% ljudi, ki nikoli ne bodo zadovoljni s kakršnimi koli pogoji v okolju. 
Zadovoljni pa moramo biti, če je nezadovoljnih  do 10 – 12%. V kolikor je ta procent višji, 
moramo razmisliti o vzrokih za nezadovoljstvo in seveda odpravo le teh. 
 
 
IV. 1-4 PRAH OZ. AEROSOLI  NA DELOVNEM MESTU IN NJIHOVA 
ŠKODLJIVOST 
Zrak je čedalje bolj onesnažen. Zelo veliko vlogo pa ima onesnaženost zraka na delovnem 
mestu, ki nastane kot posledica raznih obdelav in  predelav materiala. Pri tem nastaja inertni 
prah, ki je najmanj škodljiv. Bolj škodljivi so alergogeni,  kancerogeni, fibrogeni, mutageni in 
teratogeni prahovi. Prah si ponavadi predstavljamo kot viden oblak, ki povzroči kihanje, ko 
nas doseže. Vendar pa najbolj škodljivega prahu, ki prodre vse do pljučnih mešičkov,  niti ne 
vidimo. Prahovi škodljivo delujejo na zgornje in spodnje dihalne poti ter na povezavo 
zgornjih in spodnjih dihal. Velikokrat se niti ne zavedamo, kaj ti mikrometrski delci 
povzročijo v našem telesu. Pred prašnim delovnim okoljem se zavarujemo  podobno , kot 
pred vsemi škodljivostmi, če predvidevamo, da je delavec na tem delovnem mestu 
nenadomestljiv s strojem ali napravo.  Najprej je tu  sprememba tehnologije, pri kateri ne 
nastajajo prašni – škodljivi delci (npr. skobljanje namesto brušenja). Drugi ukrep je izoliranje 
vira nastanka prahu pred ostalim okoljem (npr. nepredušno zaprto območje, kjer nastaja prah 
ali druga škodljivost, ter primerno odsesavanje) . Tretji ukrep je preprečitev direktnega stika 
delavca s prašnim okoljem (fizična pregrada in odsesavanje). Četrti ukrep je izoliranje 
delavca od prašnega okolja (npr. komandna kabina z izolirano izmenjavo zraka). Peti ukrep je 
uporaba osebne varovalne opreme. V tem primeru so to  protiprašni filtri , maske in izolirni 
dihalni aparati.  
 
 
IV-1-5 HRUP 
Hrup v naravnem in življenjskem okolju je definiran kot: vsak zvok, ki v naravnem in 
življenjskem okolju povzroča nemir, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju in počutju 
ali škodljivo vpliva na okolje. Ljudje smo različni in enaka raven hrupa nekoga moti, drugega 
ne moti. Človeški organizem je najbolj občutljiv za frekvence od 1-3 kHz. 
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu  Ur.l. RS, 
št. 17/2006 (18/2006 popr.) določa tri ravni izpostavljenosti  hrupu: 
1. mejna vrednost: L(EX,8h) = 87 dB(A) s špicami 140 dB(C) glede na referenčni tlak 20 
µPa; 
2. zg. opozorilna vrednost. : L(EX,8h) = 85 dB(A) z špicami 137 dB(C) glede na referenčni 
tlak 20 µPa; 
3. spodnja opozorilna vrednost. : L(EX,8h) = 80 dB(A) z špicami 135 dB(C) glede na 
referenčni tlak 20 µPa. 
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Pomembno je, da se upošteva mejna vrednost z  redukcijo hrupa zaradi uporabe osebne 
varovalne opreme. Za opozorilne vrednosti pa velja, da se učinka redukcije ne sme upoštevati. 
 
Vrstni red omejevanja hrupa je sledeč. Najprej je potrebno hrup odstraniti. Druga stopnja je 
izolacija vira, tretja prekinitev povezave med delavcem in virom hrupa ter po možnosti 
zmanjšanje časa prisotnosti v hrupnem prostoru in šele na zadnjem mestu, ko smo vse druge 
možnosti izčrpali, pride osebna varovalna oprema. Torej zelo podobno kot pri prahu. Osebna 
varovalna oprema mora biti na razpolago delavcem, ko hrup : L(EX,8h) presega spodnjo 
opozorilno vrednost.  
 
Največje dopustne ekvivalentne ravni hrupa, ki še dovoljujejo nemoteno delo za posamezna 
opravila: 
 
 
 
Vrsta opravil L(EX,8h) 

dB(A) * 
L(EX,8h) 
dB(A)** 

Najzahtevnejše mentalno delo 45 40 
Pretežno mentalno delo, zahteva po visoki koncentraciji 
in ustvarjalnem mišljenju, sejne dvorane, pouk, zdr. 
posegi in pregledi, raziskave,  znanstveno delo, 
telefonske centrale ter zahtevna pisarniška dela 

55 45 

enostavna pisarniška dela, prodaja, zahtevno krmiljenje 
sistemov, zahtevna montaža in  pretežno fizična dela,  

65 55 

Manj zahtevno krmiljenje sistemov, manj zahtevna 
fizična dela z zbranostjo in pazljivostjo 

70 60 

Rutinska, fizična dela, ki zahtevajo slušno spremljanje 
okolice 

80 75 

Nosečnice 80 55 
 
* velja za splošni hrup na delovnem mestu zaradi proizvodnih virov v okolici DM 
** velja za hrup na delovnem mestu zaradi neproizvodnih virov ( promet, klima…) 
 
         LAeq,Te = 10 log(1/Te∫0

Te((pa(t)/p0)
2dt) 

Ekvivalentna raven hrupa Laeq,Te je časovno povprečna raven zvočnega tlaka tekom časovnega 
intervala Te  izražena v dB(A) 
-pa(t) je trenutna A vrednotena raven zvočnega tlaka v Pa (Pascalih), ki mu je izpostavljen 
delavec 
- P0  je referenčni zvočni tlak (20 µPa) 
- t je čas 
- Te je dnevno trajanje osebne izpostavljenosti delavca hrupu 
- T0 je enak 8h ali 28800 sekund 
 
Pri ocenjevanju motenja se upošteva ekvivalentna raven hrupa v času delovanja proizvodnega 
oz. neproizvodnega vira. 
 (Vir: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu  Ur.l. 

RS, št. 17/2006 (18/2006 popr.) 
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IV. 1-6 DELO NA VIŠINI 
 
Delovna mesta, pri katerih obstaja možnost padcev v globino, morajo biti zavarovana pred 
padcem v globino. To pa v praksi pomeni: 
 

- Na prehodih in poteh nad ter ob vodi in snoveh, v katerih obstaja možnost utopitve – 
neodvisno od višine delovnega mesta 

 
- Nad višino enega metra od tal na stopniščih, rampah, prehodih ter delovnih mestih ob 

strojih 
 
- Nad višino dveh metrov od tal na vseh drugih delovnih mestih 
 

Te določbe pa ne veljajo, če so delavci  posebej izurjeni za delo na višini. Vsekakor pa je 
dovoljeno opravljati delo na takih  delovnih mestih samo ob izvedbi ustreznih ukrepov za 
varovanje vseh delavcev. 
Najpogosteje je potrebno delo na višini zavarovati pred padcem v globino z varnostno ograjo 
višine 1 meter, ki mora biti izdelana iz primernega materiala. Razmik in velikost stebričkov 
ter drugih elementov mora biti takšna, da ograja  na oprijemu zdrži horizontalno obremenitev 
300N/m. Minimalna razdalja horizontalnih elementov ograje je 0,47m. Na dnu varnostne 
ograje mora biti narejen polni rob, višine 0,15m, česar pa ni potrebno postavljati na 
stopniščih, rampah in poševnih prehodih. Alternativa  kolenskemu varovanju iz polnega 
materiala je uporaba mreže z odprtinami maksimalne velikosti  0.02 x 0,02 metra po vsej 
višini ograje. Za večje dolžine in obremenitve, ter ograje na velikih višinah  je potrebno 
izdelati statične izračune. V primeru potrebe po odstranitvi ograje pa morajo biti delavci 
ustrezno privezani z varnostnimi pasovi. Dela se opravlja pod nadzorom določene strokovne 
osebe.  
Velikokrat pa se opravlja dela, zlasti vzdrževalna, na lestvah. Skoraj bi se upal trditi, da ni 
podjetja, v katerem se določena dela ne bi opravljalo tudi na lestvah. Prenosne lestve morajo 
biti izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131, ter pred uporabo pregledane. 
Predpogoj za uporabo je seveda brezhibnost. 
 
 Lestve morajo biti pri uporabi postavljene tako, da ne morejo zdrsniti, se prelomiti ali 
prevrniti. Prenosne  naslonske (enokrake) lestve, ki jih delavci uporabljajo za dostope na 
zidne robove, odre, odprtine v tleh, jame…. morajo biti ustrezne dolžine. Segati morajo 
najmanj en meter preko mesta naslanjanja. Kot naslanjanja naj znaša med 65° in 75°. 
Naslanjanje lestve na kline ( na vogalih zgradb ali drogov ) ni dovoljena.  S pomočjo lestev se 
lahko opravlja le kratkotrajna dela , pri katerih ni potreben  večji upor delavca, ter se pri tem 
uporablja le lažja ročna orodja in manjše količine materiala, tako da ni s tem povzročena 
dodatna nevarnost za zdravje delavcev. Delavec mora pri delu z obema nogama stati na isti 
prečki. Brez privezovanja z varnostnim pasom je dovoljeno opravljati dela  do višine 3 m. 
Največja dovoljena višina prenosnih naslonskih lestev, na katerih se opravlja delo je 8 
metrov, čeprav je maksimalna višina dvokrakih (A) letev na katerih se opravlja delo, 
maksimalno 3 metre.  
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Primer vprašalnika za delo na višini, ki ga izpolnjuje delavec 
 
 
 
1. Ali je na mobilni dvižni platformi obvezno privezovanje z varnostnim pasom? 
 

a) Da, vedno 
b) ni določeno, je pa priporočljivo 
c) ne, saj je privezovanje le izguba dragocenega časa 

 
2. Za delo na višini se šteje delo katero se opravlja več kot 1 meter nad 
 
     a) morsko gladino, v času plime 
     b) postavljeno lestvijo, odrom …, kjer delamo 
     c) najnižjo točko, kamor lahko s tega delovnega mesta pademo 
 
 
3. Med premikanjem delovnega odra mora biti le ta  
 
     a) blokiran, na njem pa je lahko le en delavec 
     b) popolnoma prazen brez ljudi, orodja ali delovnega materiala na njem 
      c) ni določeno, saj se delovnih odrov praviloma ne premika 
 
4. Premični delovni odri – med delom na njih 
     a) morajo biti zavarovani pred premikanjem s pomočjo  zavor, cokel ali dviga na podpri 
     b) se lahko premikajo, s pogojem da sta vsaj 2 sodelavca, ki premikata oder 
     c) ni posebnih zahtev glede premikanja odrov med opravljanjem dela na njem 
 
 
5. Ali lahko z začasnimi, priročnimi predmeti na podu delovnega odra  povišamo 

delovno višino? 
      a) ne, v nobenem primeru 
      b) da, vendar le v izjemnih primerih ( maks. čas uporabe 5 minut do višine maks. 0,2 

metra) lahko 
      c) do višine 3 metrov ni določeno, višje pa delovne višine ne smemo poviševati 
 
 
6. Prenosne lestve , ki morajo biti izdelane po standardu SIST EN 131 se sme 

uporabljati le za    kratkotrajna dela, pri katerih ni potreben večji upor delavca. 
Kako se pravilno stoji na lestvah? 

  
a) z dominantno nogo stojim klin niže, kot z nedominantno 
b) z obema nogama moramo stati na istem klinu 
c) stojimo tako kot nam je lažje, saj s tem prilagajamo delovno višino 
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7. Največja dovoljena višina enokrake lestve je 8m, dvokrake ( A –lestve) pa 3 metre. Ali 
se je potrebno privezovati na lestvah, ko  na njih opravljamo delo? 

 
a) Da, vedno 
b) da, vendar je obvezno samo za delo na višini nad 3 metre 
c) ne, ni potrebno 
 

8. Kot naslanjanja enokrake letve mora znašati  65◦do 75° glede na vodoravnico. Ali je 
enokrako lestev dovoljeno naslanjati na vogal ali drog? 

 
    a) ne, ker obstaja nevarnost vzvoja in prevrnitve 
    b) da, če je predhodno preverjena trdnost naslonskega materiala oz. predmeta 
     c) naslon je dovoljen na kovinske vogale ali drogove 
 
9. Delo na višini je poleg možnosti padca nevarno tudi zaradi možnosti padanja 

predmetov ali orodja z odra. Kaj moramo storiti pred delom? 
 

    a)  vse orodje, materiali in deli morajo biti na višini privezani 
    b) delovni odri morajo biti čisti in brezhibni, na njih pa ne sme biti več kot 100 kg orodja, 

materiala, delov… 
    c) delovni odri morajo biti čisti in brezhibni, na njih pa ne sme biti nič, razen nujno 

potrebnega orodja in materiala 
 
 

10. Za delo na višini je določen posebni del obdobnega ali predhodnega zdravniškega 
pregleda. Če zdravnik ugotovi, da nismo sposobni za delo na višini in to omejitev 
vpiše v zdravniško spričevalo, smo dolžni 

     a) o tem obvestiti delodajalca in neposredno nadrejenega, da nas ne razporeja na dela na 
višini 

      b) omejitev lahko zamolčimo, ker bomo v nasprotnem primeru imeli nižjo plačo in nas 
lahko odpustijo z dela 

       c) tega zdravnik medicine dela in športa nikoli ne ugotavlja 
 

 
 

Vprašanje 
d. na viš. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

odgovor a c b a a b b a c a 
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IV-2  ČLOVEK KOT VIR ZA NEZGODE 
 
Človeka in s tem delavca, kot ključnega elementa ne-varnega dela,  si v kontekstu 
komunikacije lahko ogledamo še s psihološke plati. Pri tem nam je v veliko pomoč avtor  J. 
Reason, ki je napisal veliko uporabne literature na tem področju. Razvila se je veja 
psihologije, ki proučuje vedenje delavcev, vzroke in posledice posameznih dejanj. 
Poimenovali so jo Industrijska psihologija. Vendar pa ima tudi slednja pomanjkljivosti. Lahko 
definira način reagiranja ali mišljenja posameznika v določeni situaciji. Zelo težko pa 
predvidi interakcijo med sodelavci  ali povezavo stroj – človek v večjem obsegu.  In prav to je 
komunikacija. Človeška napaka pa se navzven lahko kaže kot sistemska ali individualna 
napaka. Reason je logično sistemsko opredelil napake po obliki. 
 
 Oblika napake 
 Ne 

→ 
Neprostovoljno 
Nenamensko dejanje 

Ali je bilo 
dejanje 
namerno 

Ne 
→ 

Ali je bilo 
želeno          ↕ 

 
  Da    ↓ 

 Da 
→ 

Spontano ali pomožno 
dejanje 

Ali je bilo 
dejanje 
planirano 

 
Ne 
→ 

Nenamerno 
dejanje 

 
→ 

Spodrsljaji 
Padci, zdrsi 

Da   ↓ 
Ali je dejanje 
doseglo 
pričakovani 
učinek 

 
Ne 
→ 

Namerno dejanje, toda s  
napako 

NEUSPELO 

da    ↓ 
 
Uspelo dejanje  

 
Št.2 logična sistemska opredelitev napak 
 (Reason – 1990) 
 
 
 
Iz tabele je jasno razvidno, da človeška volja in hotenja določajo tip napak. Glavna ločnica je 
v namenu. Namen pa je tudi iz pravnega vidika odločujoč faktor, ki odloča o krivdi za 
dogodek. Zato moramo jasno razločevati napake, ki se pojavijo že v samem snovanju dejanja 
in v nobenem primeru ne pripeljejo do želenega cilja, ki je v našem primeru varno in zdravo 
delo. To lahko vidimo, če  zgornjo razpredelnico pogledamo z druge strani. Na drugi strani pa 
so spodrsljaji, zdrsi.., pri katerih je pot do cilja pravilna, vendar nas je na tej poti en ali več 
elementov  preusmeril in tako nismo dosegli želenega cilja.  
Ker namerna in planirana dejanja za povzročitev delovnih nezgod sodijo v službo odkrivanja 
in preganjanja kaznivih dejanj in prekrškov, se osredotočimo na nenamerna dejanja, katera na 
srečo prevladujejo. Da preprečimo takšne nezgode in obolenja, ki izvirajo iz napak, je prav, 
da jih kar najhitreje identificiramo in popravimo.  
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Seveda je prav če jih odpravljamo, vendar je človeška narava pač takšna, da bo človek vedno 
naredil napako. V določenih situacijah večje ter pogosteje – kar je zlasti značilno za delo pod 
stresom. 
 V drugih situacijah bolj poredko in manjše, vendar nič manj nevarne. Zato večji del svoje 
energije in pozornosti usmerimo v čimprejšnje odkrivanje ter popravo napak. 
 
Odkrivanje napak lahko razdelimo na več con. Najpogostejša in najučinkovitejša je 
samoodkrivanje napak. To pomeni, da na podlagi izkušenj, znanja, spretnosti…, izboljšujemo 
svoje delo in navade in odkrijemo več napak, ob hkratnem zmanjševanju le teh.  Tu smo 
lahko učinkoviti na več področjih. Tako na področju odkrivanja napak v izvedbi aktivnosti, 
načrtovanju, reševanju problema, govornih napak… Skratka spoznajmo sebe, in spoznali 
bomo poti po katerih se nam najlažje izmuzne napaka, ki lahko privede do delovne nezgode. 
Že sam položaj telesa je velikokrat indikator za bližajočo se nevšečnost. Vzravnano ali nazaj 
nagnjeno telo delavca s prekrižanimi rokami je znak nedovzetnosti za sugestije, pa naj si bo v 
komunikaciji s človekom ali strojem. 
Vrnimo se k samoodkrivanju napak.  Le to poteka na treh ravneh. Na prvi je to podzavestno 
odkrivanje napak, ki  jih odkrijemo, še preden dejanje resnično izvedemo. Vsak človek lahko 
to opazi tudi pri sebi.Recimo, ko usta prehitijo razum in že v času govorjenja popravljamo 
besedo, ki je v danem trenutku in okoliščinah primernejša. Po statističnih raziskavah naj bi 
bilo teh kar 60% od vseh nenamernih dejanj – napak. Druga stopnja je odkrivanje s pomočjo 
pravil, ki so postala rutina. Podzavestno vemo, da je nekaj narobe v delu izvedene aktivnosti 
in ta notranji vzgon nam omogoča, da napako hitro odkrijemo in jo tudi popravimo. Od vseh 
samoodkritih napak, naj bi na drugi stopnji odkrili okoli tretjine vseh odkritih napak.  Zadnje 
mesto zaseda odkrivanje napak s pomočjo znanja in vedenja. Tretja stopnja je tudi najbolj 
zamudna. Ostane nam še okoli 10% napak, ki jih lahko pripišemo tej stopnji. Vendar pa se z 
vajo in delom odkrivanje napak venomer pomika v višje stopnje. Če izurjen delavec v 
najboljši kondiciji odkrije več  kot 80% vseh napak podzavestno, se lahko pri vajencu 
odstotek drastično pomakne navzdol, tudi pod 40%.  To pa pomeni, da je odstotek skupno 
odkritih napak veliko manjši pri vajencu, ki mora vložiti neizmerno več truda in znanja v 
odkrivanje in popravo le teh. 
 
Druga cona odkrivanja napak temelji na odkrivanju napak s strani drugih ljudi. Tudi sami 
lahko v vsakodnevnem življenju vidimo, da nekaterih očitnih nepravilnosti ne opazimo. 
Enostavno jih spregledamo, medtem ko jih nekdo drug takoj opazi. Morda smo na napako 
podzavestno pozabili in je ne prepoznamo. Ali pa smo se na takšno stanje že navadili in je za 
nas takšno stanje, v položaju «okvarjeno« , normalno.  Morda pa vztrajamo na naši začrtani 
poti in ne popustimo ter rinemo z glavo skozi zid, čeprav bi nam samo malo zamaknjena pot 
odprla vrata. Odkrivanje napak s strani drugih pa je lahko dvorezni meč. Delo pod pritiskom 
in stalnim »gledanjem pod prste« lahko ustvari pogoje za še večje in številnejše napake. 
Občasna kontrola pa je pri določenih tipih ljudi in določenih poklicih zaželena, saj s tem 
dvigamo motivacijo in  produktivnost ter kakovost. 
 
Zadnja cona odkrivanja pa je odkrivanje s pomočjo strojne in strojno informacijske 
tehnologije. Pri tem delu obstaja šest načinov odkrivanja in/ali preprečevanja napak. 

1. Sistem ne izvrši nerealnega ukaza operaterja, če pred tem ni bila pravilno izvršena 
predhodna stopnja delovnega procesa. Stroj s tem, ko prepreči nepravilno delovanje, 
ne dopusti izvedbe napake. 
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2. Opozori nas na morebitno napako. Preko podatkovnega vmesnika med človekom in 
obdelovalnim delom stroja, operaterju sporoči, da nek parameter ni v mejah tolerance. 
To je lahko svetlobni, zvočni ali mehanski znak, lahko pa se pojavi tudi na zaslonu kot 
grafično ali opisno sporočilo. Opozorilo je le signal operaterju in samo po sebi ne 
prepreči napake. Je le pomoč delavcu. 

3. Neodzivnost v primeru napačnega ukaza. Stroj se postavi v varno stanje in ne izvrši 
nobene operacije, četudi mu je bil dan ukaz.  Napačen ukaz je namreč preko senzorjev 
in krmilja vezan na močnostno vejo stroja, ki jo ne aktivira. 

4. Samopoprava. Sistem enostavnega popravljanja lahko vidimo že pri uporabi  
Microsoft Office – Word, pri vsakem osebnem računalniku. Definirane največ krat 
napisane napake nam sam sistem popravi z zamenjavo besed, velikih začetnic… V 
takšni obliki, vendar na višji ravni se tudi stroji izogibajo napakam. 

5. Poziv k razložitvi ukaza. Stroj oz. programska oprema - sistem se uči in nam ob 
pravilni obrazložitvi dovoli nadaljevanje. Sodobni stroji nam pri ponovljenem enakem 
ukazu prepoznajo zaporedja in ukaz izvršijo, brez zahteve po obrazložitvi. 

6. Učenje sistema. Sistem prepoznava nedavno opravljene funkcije v podobnih razmerah 
in funkcije ponavlja. Seveda noben stroj ni sposoben razmišljati na način človeškega 
mišljenja, ampak samo zelo hitro primerja dano situacijo z vnaprej določenimi 
možnostmi odločanja.  

Nevarno delo povzroči več vrst nepravilnosti v proizvodnem procesu. V prvi stopnji se razdeli 
na hotene in nehotene aktivnosti. Nehotene se nadalje razdeli na zdrse in spodrsljaje. Zdrsi so 
posledica premajhne pozornosti, spodrsljaji pa so posledica spominskih napak ali 
nepravilnosti. 
Hotene nepravilnosti pa so napake in prekrški. Napake so nepravilnosti, ki jih naredimo 
zavestno, v dobri veri da bo delo opravljeno brezhibno, medtem ko so prekrški zavedno 
nepravilno opravljena dela z namenom nekomu ali nečemu škodovati. 
 
S tehnološkim razvojem se je razvijala tudi verjetnost nastanka napak. Delavec nima več 
neposrednega stika s strojem oz. obdelovalnim orodjem, če za primer vzamemo obdelovalno 
industrijo. Operater preko ekrana spremlja parametre obdelave in z izvršilnimi funkcijami 
pošilja ukaze na računalnik. Ta računalnik je povezan z računalnikom obdelovalnega stroja. 
Na stroju se nahaja obdelovalno orodje in senzorji, ki pošiljajo podatke preko strojnega in 
operaterjevega  računalnika nazaj do operaterjevih možganov. V tem zapletenem sistemu pa 
je lahko veliko patogenih faktorjev, ki ob zunanjem impulzu povzročijo delovno nezgodo. V 
večini primerov pa ta impulz sproži delavec sam. Sprejeti moramo dejstvo, da je človek 
zapleteno bitje in ta bo vedno delal napake.  Večina ljudi in s tem delavcev, ki povzročijo 
nezgode niso nevedni, nepoučeni, ampak ob svojih dejanjih ne razmišljajo o posledicah.  
Zato ne smemo vseh razpoložljivih sil usmeriti v preprečevanje človeških napak, ampak v čim 
hitrejše odkritje in sanacijo le teh., s tem da se . S stalnim izobraževanjem in predvidevanjem 
vseh mogočih scenarijev morebiti preprečimo popolno presenečenje. 
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Št. 3 delovna nezgoda                                                                 legenda:  l.p.   – latentna 

pomanjkljivost   
(Reason – 1990) 
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Okno priložnosti za nastanek nezgode kot dopolnilo prejšnje sheme. Ko se luknje prekrijejo, 
nezgoda švigne na plan in poti nazaj ni več. 
 
 

 
Št. 4   Pot priložnosti za nezgodo 
 
(Reason – 1990) 
 
 
J. Reason navaja nekaj napotkov, kako se izognemo zdrsom in spodrsljajem pri opravljanju 
dela. 
- Veliko število varnostnih stopenj, ki se ponavljajo dajejo priložnost, da se enemu ali večim 
izognemo. 
- veliko informacij na posamezni varnostni stopnji daje večjo možnost, da se kateri izognemo. 
- proceduralne stopnje, ki niso direktno vezane na področje, ki ga obravnavamo, so v veliki 
nevarnosti, da se jim izognemo. 
- pozornost moramo posvetiti tudi navodilom s petimi ali več točkami,  saj so druga, tretja in 
četrta ( sredinske alineje), v veliki nevarnosti da se jih pozabi. 
- pisna navodila – pozorni moramo biti na zadnje vrstice, katere lahko nehote prekrijemo in s 
tem spremenimo pomen navodil. 
- kjer in ko se dela pod časovnim pritiskom, se zadnjo stopnjo procesa ponavadi spregleda ali 
se jo naredi površno, saj se že pripravlja ponovna prva stopnja procesa.  
- najvažnejše priporočilo pa je; vedno in povsod napiši kaj in kako se dela. 
 
 
 
 
 

Latentne pomanjkljivosti 
v vodstvu 
 

Nevarna izvedba dela 

Obrambe v globini 
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IV-2-1 ERGONOMIJA 
 
Ergonomija je veda o prilagajanju delovnih sredstev delavcu. 
V preteklosti se je moral delavec prilagajati izdelanemu orodju, napravam in strojem. Danes 
vemo, da je osnova zdravega dela in zadovoljnega delavca prav delo s delovnimi sredstvi, ki 
so prilagojeni posamezniku in njegovim meram. Ergonomija povezuje več znanstvenih 
področji, ki jih usmerja v enoten cilj – uspešno in humano delo. 
 
 Za uspešno in humano oblikovano delo je zato  potrebno: 

- Temeljito poznavanje človeka in njegovih možnostih izvedbe dela, kar zahteva 
sodelovanje med psihofiziologi, zdravniki medicine dela, antropologi in biomehaniki. 

- Poznavanje delovnega mesta in metod dela, kar zahteva sodelovanje inženirja 
konstruktorja in tehnologa 

- Zagotoviti normalno okolje in zanesljivosti pri delu in z varnostnimi inženirji 
zagotoviti, da ne pride do negativnih vplivov 

- Oblikovati delo tako, da bo prilagojeno človeku, kar lahko zagotovimo s strokovnjaki 
s področja študije dela, ki bodo pri oblikovanju dela uporabljali ergonomska načela. 
( A. Polajnar – Oblikovanje dela in delovnih mest – za delo v praksi 2007) 

Ergonomija je zelo povezana s komunikacijo. Komunikacijo s svojim nadrejenim, 
tehnologom ali pooblaščenim zdravnikom. Delavec mora podajati svoje predloge in 
omenjenim razkriti svoja opažanja glede obremenjenosti delov telesa pri delu, saj ima tako 
delavec možnost sooblikovati svoje delovno mesto po svojem okusu. Gibi  in položaj delavca 
morajo biti čim bolj naravni, brez prisiljenih drž. Tako bomo utrujenost zmanjšali na 
minimalno raven ob maksimalni produktivnosti. Seveda na produktivnost vpliva še veliko 
drugih faktorjev. Predpogoj pa je ergonomsko oblikovano delovno mesto.  
Človek je bitje, ki nekatere delovne gibe izvaja lažje druge težje. Nekateri položaji mu bolj 
ustrezajo od drugih. Zato so v finski jeklarski industriji za analizo telesnih položajev izdelali 
ocenjevalno metodo OWAS (Ovaco (ime jeklarne) Working Analysing System). Kasneje je 
doživela še modifikacijo in danes je usklajena s karakteristikami položajev v Ocenjevalni 
analizi delovnega mesta. OWAS metoda je primerna za proučevanje predvsem statičnih 
položajev in drž telesa. Delovni položaji in drže so razdeljeni v štiri vzorce drže 
torakolumbalne hrbtenice, pet vzorcev drže cervikalne hrbtenice, štirih vzorce drže zgornjih 
udov, tri vzorce drže rok ter 7 vzorcev drže spodnjih udov. Tabela vsebuje še dva gibalna 
vzorca in tri vzorce uporov.  Delovni položaj se snema naključno in beleži položaje. Za 
natančnejše določanje položajev, le te beležimo dalj časa ter po možnosti z več različnimi 
delavci na delovnem mestu. Delavci  ne vedo za beleženje položajev. Nato se izračuna 
povprečje trajanja posameznega položaja, v povprečnem delovnem času. Končno se 
izmerjene in izračunane vrednosti primerja z dopustnimi, ki so v ocenjevalni preglednici za 
izvedbo ukrepov. Ukrepi so lahko sledeči: 

- ukrepi niso potrebni. 
- ukrepi ergonomske ureditve delovnega mesta so potrebni v doglednem času. 
- ukrepi so potrebni takoj. 
- potrebno je natančnejša raziskava. 
-  

(A. Polajnar – Oblikovanje dela in delovnih mest –  2000 str. 171) 
 
 
Po pridobljenih podatkih se naše delo šele začne. Izstopajoče prekoračitve trajanja dovoljenih 
položajev analiziramo in strnemo v skupino. 
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 Od tu lahko naprej s pomočjo pooblaščenega zdravnika, tehnologa in konstruktorja izluščimo 
srž problema in v okviru možnosti problem odstranimo oz. ga zmanjšamo. 
 
 
Najpogostejši izzivi, ki ne glede na specifiko posameznega delovnega mesta zadevajo 
ergonomsko oblikovno delovno mesto so : 

- nagib pogleda, ki je za sedeče delo 38° in stoječe 30°, 
- vidni kot in ostrina vida ali visus V=1/(arc tg d/D), ter vidne obremenitve, 
- že prej omenjena in opisana metoda OWAS, 
- določanje delovnih višin, višin sedenja in področje seganja, 
- z dinamičnimi in statičnimi obremenitvami preko mikroklimatskih pogojev, hrupa, 

metabolizma, vidnih obremenitev in obremenitev dihal ter monotonije lahko 
izračunamo koeficient, ki pomeni dodatek časa k efektivnemu času delu zaradi 
neustreznih delovnih pogojev. 

 
V vsakem delovnem procesu je prisotno tudi sedenje za mizo ali stoječe delo. Če sicer ne pa 
sedimo za mizo takrat , ko jemo malico. In že hoja do jedilnice ali bližnje restavracije je v 
kombinaciji z nekaj raztezanja in par počepi  idealna priložnost za aktivni počitek. Znano je 
dejstvo, da je počitek  najintenzivnejši v prvih petih do desetih minutah po končanem delu.  
 
 
In že sedimo pred svojim zasluženim obrokom hrane. Ali se kdaj vprašate, če sedimo v skladu 
z minimalno potrošnjo energije, kar je dokaz za ergonomsko najugodnejši položaj telesa? 
Velikokrat stoli in mize niso narejeni po naših merah. V zadnjem času pa se prav zaradi 
ergonomskih zahtev na tržišču pojavljajo nastavljive mize in stoli.  
 Na sledečih dveh skicah sta predstavljeni tipični delovni mesti stoje in sede s podanimi  
dimenzijami.  
 

              
                     (5 )                                                                   ( 6) 
 
št. 5  in 6 razmerja razponov  na sedečem in stoječem delovnem mestu 
 
 (Polajnar – 2007) 
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Na spodnji skici so predstavljeni dosegi , najožje, ožje in širše področje dela za mizo, ki ga 
več ali manj vsi opravljamo tako v profesionalnem kot zasebnem življenju. 
 

 
(7) 

št. 7 presek prijemalnega prostora v višini ravnine mize 
 

(Polajnar – 2007) 
 

Z oblikovanjem dela in prilagajanjem dela človeku je tesno povezana tudi organizacija dela in 
s tem zadovoljstvo delavcev.  
 
 
 
Nekaj tipičnih vprašanj za delavce v pisarnah – preverjanje znanja iz VPD – ergonomija 
 
1.  Delo s slikovnim zasloni je obremenjujoče za oči. Pravilen način dela z računalniškim 

zaslonom je: 
 

a) Nastavimo najbolj oster kontrast in zmanjšamo osvetljenost pisarne in okolice 
računalniškega zaslona. 

b) Povečamo splošno osvetljenost pisarne ( naravna in umetna svetloba) in 
uporabljamo zaslone z visoko frekvenco osveževanja slike. 

c) Zmanjšamo osvetljenost  pisarne in dodamo lokalno razsvetljavo v okolico zaslona 
in tipkovnice, uporabljamo zaslone z nizko frekvenco osveževanja slike. 

 
2. Najprimernejša postavitev pisalne mize v pisarni je sledeča: 
           
          a) Miza je postavljena prečno na okno, tako da naravna svetloba pada na delovno mesto 

z leve, zgornje strani. V globini pisarne imamo močnejše vire umetne svetlobe. 
          b) Mizo postavimo tako, da je frontalno obrnjena proti oknu, bleščanje pa preprečimo s 

senčili, ki so za sončno svetlobo neprepustna. 
          c) V pisarnah je najučinkovitejša umetna svetloba, zato po možnosti okna v največji 

možni meri zastremo, mizo pa postavimo glede na ostalo razporeditev pohištva. 
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3. Pred delom za pisalno mizo moramo pravilno nastaviti stol na katerem bomo sedeli. 
         a) Naslon postavimo v najbolj zvrnjen položaj, višino in naklon sedala pa tako, da ima 

kar največja površina  nog oporo. 
         b) Stoli so že tovarniško optimalno nastavljeni. Nastavljajo jih le osebe večje od 2 

metra. 
         c) Naslon postavimo v položaj, ki omogoča blago podporo hrbtenici pri delu,  višino in 

naklon sedala pa tako, da ima kar največja površina  nog oporo. 
 
4. Odmori med delom. Kateri so najbolj učinkoviti? 
      a) Več krajših odmorov (cca 3 min) – aktivnih – vstanemo, odpremo okno, naredimo par   

počepov……. 
      b) Več krajših odmorov (cca 3 min) – pasivnih -  se udobno zleknemo na pisarniškem  

stolu in zapremo oči….. 
      c) Najbolj učinkovit je odmor namenjen za malico, ki bi ga morali še podaljšati za 10 

minut. 
 
5. Pravilno dviganje težji bremen je pomembno zaradi možnih poškodb hrbtenice. 
 

a) Breme dvignemo tako, da se sklonimo, breme primemo z iztegnjenimi rokami in 
poravnamo hrbtenico v navpični položaj. 

b) Sklonimo se k bremenu, ga dvignemo z rokami do prsnega koša in se poravnamo do 
navpičnega položaja. 

c) K bremenu počepnemo, ga primemo in s pomočjo nog ter s poravnano hrbtenico 
vstanemo do navpičnega položaja. 

 
 
 
6. Namestitev tipkovnice in računalniškega zaslona na pisalni mizi 
 
     a) Zaslon namestimo na taki oddaljenosti, da lahko z enim pogledom zajamemo aktivni 

del, tipkovnico pa rahlo dvignjeno s prednjim delom. Uporabljamo oporo za zapestje 
za računalniško miško. 

     b) Zaslon namestimo kar najbližje očem, da bolje vidimo vsebino, tipkovnico in 
računalniško miško pa  čim dlje , tako da imamo prostor na mizi še za  potrebno 
literaturo. 

     c)  Zaslon namestimo kar najdlje od oči, da se izognemo nevarnemu sevanju , tipkovnico 
pa rahlo dvignjeno s prednjim delom. Uporabljamo oporo za zapestje za računalniško 
miško. 

 
 
7. Pogoste bolečine v vratu in ramenskem obroču  ter pekoče oči po končanem delovniku 

so lahko posledica: 
 

a) nepravilnih delovnih višin in oddaljenosti ( fiksnih in nastavljenih) 
b) predolgega delovnika 
c) vse te spremembe so posledica staranja organizma 
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8. Temperatura in relativna vlažnost v pisarniških prostorih je pomemben dejavnik 

dobrega počutja. Kakšna naj bo temperatura in vlažnost v pisarniških prostorih? 
 

a) temperatura 15-18°C in vlažnost  Rh 45- 70% 
b) temperatura 18 - 24°C in vlažnost Rh 45- 70% 
c) temperatura 23 - 27°C in vlažnost Rh 20-45% 
 
 
 
 

9. Vpliv hrupa je pomemben za zbrano mentalno delo in naj ne bi presegel 55 dB(A). 
Raven hrupa v pisarni zmanjšamo če: 
 

a) Je pisarna čimbolj prazna in imamo zaprta okna ter vrata. 
b) Je pisarna primerno in razgibano opremljena, mehkejši materiali bolj dušijo zvočno 
valovanje. 
c) Hrupa do 80dB ni potrebno zmanjševati, ker je le nad 80 dB škodljiv in moteč. 

 
 
10. S povečanjem osvetljenosti delovnega mesta dosežemo: 
 

a) Večjo porabo električnega toka in s tem stroškov poslovanja ter manjšo učinkovitost. 
b) Zaradi bleščanja je storilnost manjša, pogosteša se obolenja oči. 
c) Storilnost in natančnost opravljenega dela  se poveča . 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
b a c a c a a b b c 
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IV-2-2 MEDICINA DELA IN PRVA POMOČ 
 
Medicina dela se ukvarja z najrazličnejšimi škodljivostmi za delavce v delovnem področju. 
Vsak poklic ima svoje škodljivosti in nevarnosti, ki se razlikujejo glede na izvor, trajanje 
škodljivost… Medtem, ko se večina škodljivosti z napredkom tehnologije zmanjšuje, pa stres 
na delovnem mestu  vztrajno narašča. Tako naraščajo tudi težave, ki so  posledica stresorjev.  
Stres v tehniki pomeni obremenitev, napetost materiala tik pred zlomom. In ta izraz je 
kanadski zdravnik Hans SELYE prenesel na človeka. Stres predstavlja notranjo napetost, ki 
nas omejuje in zavira. Tako je stres odgovor organizma na zaznano pretečo nevarnost. 
Razlikujemo akutni in kronični stres. In kako prepoznamo, da smo oz. da je nekdo pod 
trenutnim stresom? 
Zenice se razširijo ( midriaza), pulz naraste, mišice drgetajo in organizem se pripravi na 
povečane napore. In ravno to nas ob ponavljajočih stresih izčrpava. Drugi zanesljivi znaki 
stresa so še potenje dlani rok, pogosta potreba po uriniranju, jecljanje, hripavost in tesnoba, 
težave s spanjem, utrujenost…. In kje se skrivajo vzroki za stres?  
V današnjem času vedno bolj hitimo in si odmerjamo čas do sekunde natančno. Bodisi na 
delu, se pravi v službi ali doma,  med počitkom ter rekreacijo.  Zahteve in odgovornosti so 
vedno večje. Temu se  pridružujejo  vedno slabše klimatske razmere v okolju, kjer živimo. Pa 
ne samo klimatske. Tudi bivalne razmere, selitve, težave s hrupom in prometom v splošnem 
povečujejo možnost obolenj, katerih izvor je stres. Omenjena obolenja pa so eden 
najpogostejših vzrokov smrti sodobne družbe. To so obolenja srca in obtočil. 
 
 
Obrambni mehanizmi v povezavi s komunikacijo nam omogočajo spopad s stresom. Tu 
imamo dve poti. Prva  pot je prilagojeno vedenje, ki zahteva vložek velike količine časa in 
napora, da stres obvladamo. Druga pot pa so obrambni mehanizmi pred stresom:  

- agresija – napad na sebe ali druge osebe, ki se kaže v fizični in verbalni agresiji; 
- regresija – vračanje v otroški odziv , ko naleti na oviro – jok, kletvice, otroško 

vedenje; 
- resignacija – malodušje, človek oz. delavec vidi vse pesimistično, vse je brez smisla; 
- kompenzacija – delavec zamenja osnovni cilj – npr. če ni dober v razvijanju novih 

idej, bo boljši pri večanju produktivnosti; 
- racionalizacija – sistem opravičevanja in izgovorov – iskanje namišljenih vzrokov 

izven sebe; 
- omalovaževanje – zmanjšanje uspeha drugih  in zasmehovanje dela; 
- projekcija – npr. svoje misli, želje in namere pripisujemo drugim; 
- fantazije – megalomanske ideje – najbolj izrazite so pri alkoholikih; 
- represija – kar osebi ni ljubo, potlači in poskuša pozabiti; 
- beg -  v bolezen, apatijo, izostanke, drugo službo, osamljenost; 
- fiksacija – vztrajanje na jalovi poti; kljub temu da delavec vidi, da je nesmiselna, 

vseeno vztraja. 
 

Obrambni mehanizmi sami po sebi niso nekaj negativnega. Tako kot delavci, jih tudi vsi 
ostali občasno uporabljamo. Dobra lastnost obrambnih mehanizmov je v tem, da nas začasno 
sprostijo in razbremenijo. Obrambnih mehanizmov  pa ne smemo zlorabljati, ampak moramo 
pristopiti k aktivnemu reševanju problema in se s tem izogniti stresu. 
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V nekaterih delavnih sredinah, zlasti so tu izpostavljeni terenski delavci, je prisotna zloraba 
alkohola.  
V Sloveniji je to javno dostopna droga, ki jo lahko v neomejeni količini nabavi vsak 
polnoletni delavec.  Alkohol je brezbarvna tekočina, pri tem pa mislimo etilni alkohol 
(CH3CH2OH), ki ga vsebujejo običajne alkoholne pijače .  Le ta pride v bolj ali manj 
koncentrirani količini v organizem preko prebavil. Mogoč pa je tudi vnos preko dihal ali kože  
(na izobraževanjih je še posebej potrebno opozoriti delavce na tistih delavnih mestih, kjer je 
takšen neželen vnos alkohola v  organizem mogoč). Proces resorbcije alkohola v želodcu traja 
približno  uro in pol. V tem času doseže največjo koncentracijo v krvi.  
Resorbcija le tega je odvisna od števila in širine krvnih žilic v želodčni sluznici. Razni sifoni 
in gazirane pijače, ki jih pijemo skupaj z alkoholom dodatno  širijo krvne žile ( učinek 
oglijokovega dioksida). Tako se alkohol hitreje absorbira. Sam alkohol pa ima nasproten 
učinek. Krvne žile oži, zato stalni pivci alkoholnih pijač popijejo več alkohola, ne da bi bili 
pri tem alkoholizirani.  
 
Ko alkohol doseže najvišjo koncentracijo , se začne proces izgorevanja. V uri se pretvori 
približno osem gramov alkohola. Največji del v jetrih → posledično alkoholne okvare jeter 
pri alkoholikih ( npr. ciroza). Za zgorevanje alkohola so potrebni kisik, fermenti in vitamini.  
To pomeni, da proces zgorevanja odvzema organizmu prepotrebne vitamine. Po drugi strani 
pomanjkanje vitaminov upočasni zgorevanje alkohola, kar nujno škodi organizmu. Takšno 
stanje je prisotno pri kroničnih alkoholikih, ki običajno nimajo apetita in so slabo hranjeni.  
 
Alkohol se izloča počasi, odvisno od količine zaužitega alkohola. Manjše količine se izločijo 
v šestih do dvanajstih urah, večje pa tudi v štiriindvajsetih urah  ali še kasneje. 
 
 
Pri poškodbah pri delu smo v vsakem primeru dolžni pomagati. Prioriteta je človek in s tem 
delavec, šele v drugem planu je reševanje materialne škode in varstvo okolja, česar pa po 
rešitvi prioritete nikakor ne smemo zanemariti. 
 
 Prvo pravilo pri prvi pomoči je - najprej zavaruj sebe in poškodovanca. Drugo pa je 
enakovredno prvemu in se glasi: ne nudi neposredne prve pomoči osebi, razen, ko ji grozi 
neposredna smrt, če nisi prepričan, da s svojim dejanjem ne narediš več škode kot koristi. V 
nasprotnem primeru je pogosto treba nuditi prvo pomoč poleg osebi, ki  je primarno rabila 
pomoč, še nezavarovanim «reševalcem«. Nadaljnja  pomoč pa se razlikuje od primera do 
primera, glede na  vrsto poškodb in število poškodovancev.  
 
 Zato je prav, da so vsi delavci seznanjeni z osnovami oživljanja in dajanja prve pomoči.  Po 
zavezujočem pravnem aktu« Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na 
delovnem mestu« , mora biti za nudenje prve pomoči usposobljeno tehnično in nadzorno 
osebje, kar pomeni preddelavci, poslovodje, nadzorniki, upravniki… Poleg tega pa še po en 
delavec z opravljenim tečajem iz prve pomoči na vsakih 20 delavcev posamezne delovne 
izmene. V vsakem obratu oz. dislocirani enoti moramo poskrbeti za izobraževanje delavcev iz 
poglavja prve pomoči. Na vsakih 50 zaposlenih pa mora biti na razpolago predpisana omarica 
za prvo pomoč. 
(Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu- Uradni list 
RS, št. 136/2006 z dne 22.12.2006) 
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Primer vprašanj za preverjanje znanja, ki so prilagojena za računalniško obdelavo 
 
 
1. V trebušno votlino se delavcu zarije zlomljen obdelovanec. Kaj storimo, ko pokličemo 
NMP( 112)? 
 
a) Odstranimo predmet in naredimo kompresijsko obvezo. 
b) Predmeta ne odstranjujemo.  
c) Predmet odstranimo in pustimo rano odprto ( možnost infekcije). 
 
2. Temeljni postopek oživljanja – vrstni red 
 
a) 1 sprostitev dihalnih poti, 2 vzpostavitev dihanja, 3 vzpostavitev krvnega obtoka 
b)1 vzpostavitev dihanja, 2 sprostitev dihalnih poti, , 3 vzpostavitev krvnega obtoka 
c) 1 vzpostavitev krvnega obtoka, 2 sprostitev dihalnih poti, 3 vzpostavitev dihanja 
 
3. Avtomatski defibrilator uporabljamo, ko preverimo poškodovanca in ugotovimo, da 
ne diha ter, ko smo že poklicali NMP ( 112) 
 
a). Če nismo prepričani o srčni akciji ga ne smemo uporabiti, ker  lahko naredimo več      
škode. 
b) Uporaba avtomatskega defibrilatorja je namenjena samo medicinskemu osebju. 
c) Lahko ga uporabimo, ker aparat  sam prepozna morebitno srčno akcijo. 
 
4. Pravilni vrstni red pri oživljanju, ko ugotovimo neodzivnost ali odsotnost dihanja, v 
bližini pa ni drugih oseb 
 
a) Najprej 2 minuti oživljamo, nato pokličemo NMP ( 112). 
b)  Brez izjeme takoj pokličemo NMP (112) in nato pričnemo z oživljanjem. 
c)   Takoj pokličemo NMP (112), razen pri dojenčkih ali otrocih oz. če je vzrok poškodba    
ali utopitev – predhodno oživljamo vsaj 1 minuto.  
 
5. Kombinacija vpihov in stiskov srca, če sami oživljamo odraslo osebo, ki NI utopljenec 
  

a)  30 stiskov  (frekvence 100/ min) ter 2 vpiha z odmorom za izdih; 
b)  5 vpihov ter 30 stiskov  (frekvence 100/ min); 
c)  15 stiskov  (frekvence 100/ min) ter 2 vpiha z odmorom za izdih. 

 
 
6. Esmarchovo prevezo uda namestimo, ko drugače ne moremo ustaviti krvavitve ali pri 

odtrganih udih 
 
 a) Esmarchovo prevezo uda namestimo ohlapno, da tkivo pod njo ne odmre. 
 b) Odtrgan ud na hladnem v PVC vrečki kar najhitreje transportiramo do bolnišnice, kamor je 
odpeljan poškodovanec. 
 c) Poskrbimo za čimprejšnji  ustrezni prevoz poškodovanca do bolnišnice, z odtrganim udom 
se ne ukvarjamo, ker je to odmrlo tkivo. 
d) Odtrgan ud očistimo in ga  med ogrevanjem čimhitreje dostavimo v bolnišnico, ker bi bil  
ohlajen ali okužen ud neuporaben. 
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7. Pravilna oskrba osebe, ki pade v šok zaradi zunanje krvavitve 
 
a)    1. ustavimo krvavitev ,2. eno minuto ga z glavo obrnemo navzdol, 3. odpnemo ovratnik      
ter druge dele obleke, ki tiščijo poškodovanca, 4. položimo ga v vodoravno lego. 
b)    1. ustavimo krvavitev ,2. odpnemo ovratnik ter druge dele obleke, ki tiščijo 
poškodovanca, 3. položimo ga v vodoravno lego. 
c)    1. eno minuto ga z glavo obrnemo navzdol, 2. ustavimo krvavitev, 3. odpnemo ovratnik 
ter druge dele obleke, ki tiščijo poškodovanca, 4. položimo ga v vodoravno lego 
 
8. Delavec se je poškodoval z električnim tokom zaradi okvare na vodniku. Kaj storimo? 
 
a) odstranimo oz. izklopimo el. tok, pokličemo NMP (112), opeklino ohladimo in počakamo 
na reševalce; 
b) odstranimo oz. izklopimo el. tok, pokličemo NMP (112), preverimo stanje zavesti in 
osnovnih življenjskih funkcij, opekline ne hladimo; 
c) odstranimo oz. izklopimo el. tok, pokličemo NMP (112), preverimo stanje zavesti in 
osnovnih življenjskih funkcij, opeklino ohladimo. 
 
 
 
9. Opekline – poznano je pravilo 15 ( hladiti opeklino prvih 15 min, vsaj 15 minut z vodo 
ki ima temperaturo 15 °C) . Kakšen je pravilen vrstni red? 
 
     a)  1. odstraniti vir toplote, 2. pogasiti ogenj, 3. opečenca prenesti na varen kraj, 4. hladiti          

po pravilu 15, 5. rano pokriti s čisto sterilno gazo ( opečenca ne slačimo); 
       b)   1. odstraniti vir toplote, 2. pogasiti ogenj, 3. opečenca prenesti na varen kraj, 4.   sleči,   

5. hladiti po pravilu 15, 6. rano pokriti s čisto sterilno gazo; 
       c)   1. odstraniti vir toplote, 2. pogasiti ogenj, 3. opečenca prenesti na varen kraj, 4. sleči,  

    5. hladiti po pravilu 15, 6. namazati s hladilno kremo, 7. rano pokriti s čisto sterilno    
gazo. 

 
 

10. Kemična poškodba očesa z lugom ali kislino. Kaj storimo? 
 

 a) oko prekrijemo s sterilno gazo, nato gremo v spremstvu k zdravniku;  
 b) takoj v oko damo očesne kapljice, obvežemo in  gremo v spremstvu k zdravniku; 
 c) oko izpiramo z vodo vsaj 15 minut, obvežemo, nato gremo v spremstvu k zdravniku. 
  

 
 

vprašanje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
odgovor b a c c a b b b a c 
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IV- 2 -3 PSIHOLOGIJA 
 
 
 
Po definiciji WHO  zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak je stanje popolnega telesnega, 
duševnega in socialnega blagostanja. Če pogledamo v izvor besede psihologija, je to govorica 
telesa. S pomočjo poznavanja psihologije si lahko uspešno pomagamo pri povezovanju 
tehnične varnosti in delavca. Način povezave in komuniciranja moramo prilagoditi glede na 
temperament posameznika – delavca. S kolerikom je primerno neposredno opravljati 
razgovor, ko je le ta umirjen in zadovoljen z okolico oz. prostorom v katerem opravljamo 
razgovor. Popolnoma drugačen pristop moramo ubrati pri razgovorih v zvezi z varnostjo pri 
delu in požarno varnostjo pri flegmatikih. Te bomo spodbudili k konstruktivnemu pogovoru 
le,če jih motiviramo za razgovor. Spet drug način izberemo za sangvinika ali melanholika. 
Prilagajamo pa se lahko le, če poznamo sebe in svoj temperament in značaj, ki se kaže kot 
odnos do sebe, drugih in odnos do dela. Torej najprej  pometemo pred svojim pragom, potem 
pa gremo čistit drugam.  
Psihologija nam pomaga spoznati ter usmerjati motivacije za varno in zdravo delo. Motivacija 
je  v domeni psihologije in usmerja človeka k določeni vrsti dejavnosti ter s tem k določeni 
vrsti ciljev. Delavca je potrebno motivirati za varno delo. Motivacijski dejavniki dela so: 
- pomembnost dela (delavcu vsekakor predstavimo njegov prispevek k skupnemu uspehu), 
- istovetenje z delom ( delo z zanosom in veseljem), 
- samostojnost ( delavcu moramo tudi na področju VZD dopustiti določeno samostojnost), 
- povratne informacije ( zelo pomembne za razvoj in samozavest), 
- raznolikost ( dati priložnost delati različna dela in uporabljati  različne načine zaščite; tako 
bomo poleg motiviranega delavca dobili tudi kakovostne povratne informacije o stanju 
varnosti ter morebitne predloge izboljšav). 
 In še  nekaj motivacijske matematike: 
 
Motivacija= (pestrost + celovitost + pomembnost)/3 x samostojnost x povratne informacije 
 
( Kranjčec - 2007/08) 
 
Viktor Vroom je razvil teorijo pričakovanj. Delavčevo motivacijo usmerjajo njegova 
pričakovanja glede dohodka, varnosti, pestrosti dela. Če so pričakovanja izpolnjena, naša 
motivacija raste in obratno.  
 
To v praksi pomeni, da v primeru  varnega in zdravega dela delavec v prihodnje še varneje 
dela. Dejstvo, da delavec dela varno je treba tudi javno predstaviti oz. delavce ali oddelek 
nagraditi za varno delo. 
 
V teoriji potreb je ameriški psiholog Maslow  varnost umestil  takoj za osnovnimi 
fiziološkimi potrebami. Ljubezen, ugled in samoaktualizacija pa so potrebe, ki pridejo na 
vrsto  po izpolnitvi zahtev varnosti. 
Znana je še teorija pravičnosti. To pomeni, da moramo vse delavce za enak prispevek k 
varnosti in zdravju, ter seveda k požarnemu varovanju enako obravnavati. Samo tako 
motivacija narašča. Vlečne konje s tega področja in zapečkarjev ne smemo tlačiti v isti koš. 
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S psihološkega stališča prevladujejo tri hipoteze o nastanku poškodb pri delu. Prva je, da so 
poškodbe naključne. Druga hipoteza je, da poškodbe vplivajo na bodoče poškodbe in 
tretja hipoteza, da so nekateri delavci nagnjeni k poškodbami. V današnjem času  se stroka 
najbolj  nagiba k tretji hipotezi, ki pravi, da je izrednega pomena že izbira delavca za 
posamezno delovno mesto. To dandanes imenujemo poklicna selekcija in tu se izbira bodoče 
delavce z lastnostmi, ki so pomembne za varno opravljanje določenega dela ter hkrati izloča 
ljudi, ki imajo lastnosti, ki nikakor niso združljive z zahtevami delovnega mesta.  
Psihologija v povezavi z obravnavano temo  obravnava tudi uporabo in zlorabo alkohola, drog 
in nikotina.  Ukvarja se z vzroki in preprečevanjem stresa in frustracijami na delovnem mestu. 
Zavedati se moramo da je varnost in zdravje na delovnem mestu odvisna v pretežni meri od 
človeških misli, razmišljanj in prepričanj. Vse torej nastaja v naših glavah. Tako je delavčeva 
domišljija in ustvarjalnost sposobna prelisičiti še tako izpopolnjeno varnostno napravo ali 
pripravo. Pa ne iz zlih namenov, ampak zgolj zaradi nekoliko lažjega ali hitrejšega 
opravljanja dane naloge in človeške težnje po odkrivanju novih neznanih stvari. 
 
K preprečevanju  nezgod v povezavi s komunikacijo in s tem dvigom varnostne kulture 
vsekakor spadajo tudi propagandni plakati in table v organizaciji. Z izobešanjem in tedensko 
menjavo plakatov psihološko vplivamo na varnejše delo. Najprimernejša doba za menjavo je  
tri tedne. Varnostni plakati imajo več vlog in sicer; delavce vzgajajo, poučujejo in jih 
prepričujejo. To je apel na razum in apel na čustva.  
 
Pravilo za izdelavo  plakata z varnostno vsebino je  vsaj 90% slike, grafike, diagramov.. in 
samo 10% teksta. Plakat naj bo izdelan v velikosti, da ga delavec zajame z enim pogledom. 
Višina namestitve pa je odvisna od položaja delavca. Če je na primer plakat nameščen  na 
hodniku, bo delavec mimo njega po vsej verjetnosti hodil. Zato mora biti nameščen v višini 
oči  stoječega, odraslega človeka. Druga zelo pomembna stvar pri plakatih je njegova vsebina. 
Le ta naj bi bila prilagojena ljudem v tem delovnem okolju. Sporočilo in grafični del ne smeta 
biti preveč zastrašujoča, ampak spodbudna. 
( Kranjčec –2007/08) 
 
Prav tako pa ni dobro na plakat postaviti komičnih in lahkotnih tem, ker le ta ni namenjen 
zabavanju ljudi, ampak povečevanju njihovega zavedanja o varnosti. S sodobno tehnologijo 
pa se spreminja način podajanja vsebin. Plakate vse bolj zamenjujejo LCD zasloni. Zaradi 
cenovne dostopnosti in enostavnosti oblikovanja sporočil ter možnosti animacije bodo zasloni 
po vsej verjetnosti izpodrinili klasične plakate. Če tu dodamo še možnost dodajanja zvočnih 
efektov  so »elektronski plakati« v veliki prednosti. In nazadnje moramo razmisliti o 
namestitvi plakatov, pa najsi bo to klasična ali elektrotehnična oblika. V prostore, kjer je 
velika nevarnost za poškodbe pri delu, zaradi preusmeritve pozornosti, plakati vsekakor ne 
sodijo. Namestimo pa jih lahko v garderobe, jedilnice , pa tudi v umivalnice ali toaletne 
prostore. Če se tam lahko z velikim uspehom trži oglasni prostor za razne izdelke, bo tudi 
varnostni plakat požel nekaj uspeha. 
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V. NEKAJ NASVETOV ZA BOLJŠO KOMUNIKACIJO Z VODJEM 
 
1. Opazujte, kako vaš vodja komunicira z vami. Ali raje uporablja elektronsko pošto, telefon 
ali neposredni stik? Ravnajte enako! Če se o zadevah pogovarja med vrati na hodniku, 
izkoristite priložnost in ga ustavite. Če se je treba najaviti na sestanek, se prikupite njegovi 
tajnici! Če glede drobnih zadev raje uporablja elektronsko pošto, storite enako tudi vi. Vedno 
pa se morate zavedati, da morajo še tako banalna elektronska sporočila vašemu vodji imeti 
ustrezno sestavo in biti slovnično brezhibna. Vedno namreč pustite vtis, ne glede na to, 
da ob branju sporočila vodja ne vidi našega obraza in nove pričeske.  
 
2. Se še spomnite starih vinilskih plošč? Če je bila poškodovana, je igla preskakovala vedno 
isto mesto in isto glasbo smo poslušali znova in znova. Če vodja želi obiti našo idejo ali 
spremeniti temo, uporabimo princip pokvarjene plošče. Vračajmo se nazaj, dokler ne dobimo 
zahtevanega odgovora.  
 
3. Eni ljudje so težavnejši od drugih. Med vodji je eden izmed najtežavnejših tipov 
»buldožer«. Zanje je značilen odnos »vsevednosti«. Ali bomo naredili, tako kot želijo ali pa 
jim bomo na poti in bomo slej kot prej prisiljeni pospraviti pisarno (Van. My way or 
highway). Taki vodje niso nujno sovražni, toda so odločni, hitri in motivirani za dosego 
rezultatov. Nekaj nasvetov za njihovo upravljanje: 
 · Ostanite mirni, vzdržite očesni kontakt in … dihajte! Poslušajte jih do konca in ponovite 
njihove največje skrbi. 
· Osredotočite se na izid. Bodite kratki! 
· Izognite se bitki, kajti oni bodo vztrajali pri svojem. 
· Če je mogoče, jim pustite zadnjo besedo. 
 
4. Prepričajte se, da ste izbrali pravi čas. Če je zadeva nujna, je najverjetneje v redu, da ga 
ustavite na poti na sestanek. Če pa se morate z njim pogovoriti o svoji oceni delovne 
uspešnosti, potem raje izberite trenutek, ko bo vaš vodja dobre volje in ne v naglici. 
 
 5. Vedno bodite pripravljeni. Ne glede na to, ali gre za pomemben sestanek ali le preprost 
osebni pogovor, prepričajte se, da so vaše informacije točne in, če je potrebno, jih podprite z 
ustrezno dokumentacijo. Če o verodostojnosti informacij niste prepričani, je bolje, da te teme 
ne načenjate, ali pa si vzamete čas in se vrnete s potrebnimi informacijami.  
 
6. Vaš vodja ne bere misli. Če svojega dela ne morete opraviti iz kakršnegakoli razloga, je 
edino odgovorno, da o tem obvestite vodjo. Toda preden stopite do njega s svojo zahtevo, 
bodite trdno prepričani, da ste naredili vse, kar je bilo v vaši moči. Glejte točko 5. 
 
7. Upoštevajte vodjev pogled na zadeve. Vodjo najverjetneje bolj skrbi poslovni izid, kot pa 
dejstvo, da potrebujete nov avto. Zato, npr., ko želite povišico, se prepričajte, da vaši 
argumenti temeljijo na tem, kaj lahko doprinesete k poslovnemu izidu in ne na vaši osebni 
finančni situaciji.  
 
8. Učite se od najboljših. Opazujte, kako vaši sodelavci, ki imajo podporo vodje, 
komunicirajo z njim. Ali to opravijo na neformalni ravni, ali se dogovorijo za sestanek? Če 
svojega vodjo opazite ob kavnem avtomatu v sproščenem pogovoru o najnovejšem hitu v 
digitalni fotografiji, se pridružite. Če pa se je pri njem treba najaviti preko tajnice, je najbolje, 
da storite enako. 
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9. Zavedajte se govorice telesa. Če stojite s povešeno glavo, kaže to na pomanjkanje 
samozavesti in bo vodji vlivalo nezaupanje v vas. Roke v bokih izražajo precej agresiven, 
dominanten pristop, ki vodjem prav tako ni najbolj pri srcu. Skušajte biti čimbolj sproščeni, 
glejte ga v oči. Ni namreč večjega pokazatelja pomanjkanja samozavesti kot povešene oči. 
Naučite se vzdrževati očesni stik dlje, kot bi to storili po navadi – še posebej v napetih 
situacijah. Če ne veste kam z rokami – zapisujte! Tako tudi pridobite čas, ko vodja od vas 
pričakuje odgovor. Nikakor pa ne mencajte – ne z rokami ne z nogami! 
 
10. Obdržite nadzor nad pogovorom. Ko govorite z vodjo, ni dobro pokazati preveč čustev – 
razen navdušenja ali prepričanja. Če vaš vodja daje izjave, ki vas razburijo – globoko 
vdihnite, poslušajte in kimajte z glavo. Ostanite mirni. Ko naredi odmor ali ko konča – 
podajte svoje mnenje. Ne povzdigujte glasu, ne prekinjajte pogovora, s čimer bi pokazali le, 
da ne obvladujete situacije. 
 
11. Pozanimajte se o vodji. Bolj kot so njegovi interesi bližje skupini, lažje je komunicirati. 
Poizvejte, ali ima vaš vodja otroke iste starosti kot vi, ali se zanima za nogomet, skratka – 
poiščite vajine skupne točke. Ko se znajdete z njim pri neformalnem pogovoru – ga napeljite 
na to temo in poslušajte! Vsak rad govori o sebi in svojih interesih. 
 
12. Vedno bodite pozitivni. V vsaki službi je veliko negativnih vidikov. Ko govorite z vodjo, 
se osredotočite na pozitivne. Celo, ko na sestanku predstavljate neko negativno zadevo oz. 
problem – naredite to optimistično in s humorjem in ker s tem olajšajte pot svojemu vodji. 
Vsekakor pa – nikoli se na kakršnekoli izjave ne odzovite sovražno. S tem ne boste dosegli 
ničesar, kvečjemu kakšno minus točko pri vodji. 
 
13. Ko je primerno, vodjo pohvalite. Za izboljšanje komunikacije z vodjo je pomembno, da 
vodji pokažete odobravanje, ko je naredil kaj v redu. Če ga občudujete pri vodenju sestankov 
– mu to povejte. Če mu pokažete, da vam njegova pohvala veliko pomeni, mu to povejte. Če 
namreč želite okrepiti določeno ravnanje pri vodji – ga za tako ravnanje pohvalite (vendar 
nikar ne pretiravajte!) Vsak vodja želi biti najboljši vodja! 
 
14. Imejte svoje stališče. Pri vodji ste zato, da mu predstavite ideje, ne, da ste tiho in ponižno 
sprejemate vse, kar vam reče (seveda so izjeme). Imejte svoj pogled na zadeve in ga tudi 
izrazite (na primeren način, seveda). 
 
15. Počakajte! Pavza je eno najmočnejših komunikacijskih orodij. Ustavite se, opazujte, 
poslušajte. Tako tudi pridobite čas za razmislek v kriznih situacijah. 
 
16. Obnašajte se kot kolega. Mogoče ne dobesedno, toda zgradite razmerje, ki bo temeljilo na 
obojestranskem spoštovanju. 
 
17. Pokažite energijo! Vodje imajo radi navdušenje oz. odnos “zmorem – ni problema”. 
Veliko lahko izrazimo z energijo v glasu – če tudi ne zmoremo in so problemi, povejte to 
navdušujoče in ne jokajoče in tarnajoče. 
 
18. Bodite seznanjeni z zadevami v podjetju in vodji to pokažite. 
 
19. Vaše izjave naj bodo raje v prvi osebi ednine, kot v drugi osebi ednine, npr.: “Potrebujem 
natančna navodila” in ne »Niste mi dali natančnih navodil«. Tako boste preprečili  obrambno 
držo vodje. 
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20. Z vodjem se ne sestajajte, ko ste razburjeni. Najprej se umirite in zberite misli. 
 
21. Če je mogoče, govorite z vodjem pravočasno – še preden zadeve postanejo zares 
problematične. 
 
22. Bodite pozorni, pozorno poslušajte, da boste stvari razumeli. Naj vam misli ne odtavajo in 
ne prekinjajte. Skušajte ponoviti in parafrazirati ključne točke, ki jih je izpostavil vodja, in s 
tem pokazati , da ga resnično poslušate in razumete. 
 
23. Sprašujte. Veliko ljudi se obotavlja ali celo boji svojega vodjo kaj vprašati, da ne 
bi izpadli nepristojni. To pa seveda ne drži. Vprašanja odražajo vašo željo po tem, da ste 
popolnoma prepričani o tem, o čemer se pogovarjate in želite izvedeti več. Vprašanja prav 
tako odpirajo pot dvosmerni komunikaciji in zdravi izmenjavi idej. 
 
24. Zapisujte in se prepričajte, da ste pravilno slišali in razumeli ter si zapomnili 
zadevo. Tako tudi pridobite čas za razmislek, ko vodja od vas pričakuje takojšen 
odgovor. 
 
25. Dajajte predloge. Vaš vodja bo pogosto vesel vašega mnenja o določeni zadevi. Toda 
nikar, vodji ne nasprotujete ali ga popravljajte pred sodelavci. Vendar pa izrazite svoje 
mnenje, če menite, da je pomembno. Dober vodja bo znal ceniti vašo pripravljenost za 
samostojno razmišljanje in dajanje pobud. 
 
26. Povratne informacije. Vodja bo vesel vašega odziva na način: “V zvezi s tem, kar sva se 
pogovarjala zadnjič, imam še eno idejo.« Ali pa: “Sporočam vam, da bo naloga, ki ste mi jo 
dali prejšnji teden, zaključena že danes.« S takimi izjavami kažete svojo proaktivnost v zvezi 
z zadevami, ki sta se jih dogovorila, in da z navdušenjem izpolnjujete to, kar vam je naročil 
vodja. 
 
27. Pri zastopanju svojih stališč bodite prepričljivi, vendar ne agresivni.  
 
28. Sestankov z vodjem ne izkoriščajte za čenčanje in tožarjenje. Edino opravičilo za 
tožarjenje je resen prestopek, ki ste mu bili priča (npr. kraja, kršitve varnosti, mobbing). 
 
29. Ohranite širino pogleda in bodite pripravljeni na kompromise.  
 
(http://sl.netlog.com/m/profile/blog/nickname=gong_si&blogID=219699&page=1) 
 
30. komunicirajte asertivno. To pomeni, da izražate svoje občutke, predloge, ukaze in potrebe 
direktno, odprto in odkrito, ne da  bi pri tem kršili osebne pravice drugih. Asertivnost vodi v 
pravičnost. Pomanjkanje le te ali slabo razvita pa v : podredljivost, nadvlado ali agresivnost, 
odmaknjenost ali beg. To pomeni, da moramo skrbno izbirati asertivne besede: npr. 
» to je skropucalo« (agresivno) → » nekatere strani poročila so neurejene« (asertivno). 
 
- Izogibajmo se pretiravanjem: npr. »nikoli niste točni!« (agresivno) → » danes ste zamudili 
10 minut, to je že drugič ta teden«(asertivno) 
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- uporaba besede »jaz« namesto »ti« 
»vi me vedno prekinjate«(agresivno) → » rad bi vam povedal, in vas prosim, da me ne 
prekinjate«(asertivno) 
 
- Izrazite mnenje, občutke in sodbe, kot jih sami čutite npr. 
»jezi me ko ne spoštujete mojega ukaza« (agresivno) → žalosten sem, ker ne upoštevate 
mojih ukazov) (asertivno) 
 
Ali ste asertivna oseba? Preverite s sledečim vprašalnikom: 
 
● Ali prenesete konstruktivno kritiko in sprejmete sugestijo? 
● Ali ste sposobni odkloniti nerealno prošnjo prijateljev ali sodelavcev? Znate reči NE? 
● Ali prosite za pomoč, ko jo potrebujete? 
● Ali ponavadi zaupate svojim lastnim ocenam? 
● Ko se razlikujete v stališčih z nekom, ki ga spoštujete, ali ste sposobni vaša stališča 

spremeniti? 
● Ali izrazite svoje mnenje in občutke jasno ter direktno? 
● Če ima sogovornik boljšo rešitev, ali jo sprejmete? 
Odgovori »DA« pomenijo asertivnost 
 
( Miš – 2007/08) 
 
 
Zavedati se moramo moči besed – ko je treba kaj naročiti, vedno recite »Ali ste tako prijazni, 
da mi ……..« in ne »prinesi tisto!, to naredi!«.  S tem prenesemo breme psihološke 
nadrejenosti na sogovornika, in ta nam bo hitreje in brez muk ustregel. Pri tem pa ne smemo 
pozabiti na vljudnostne besede, kot so »prosim, hvala, gospod, gospa…« 
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VI. TEŽAVE IN PREPREKE PRI POSLOVNI OZ. VARNOSTNI  KOMUNIKACIJI 
 
 a) Fizične prepreke pri komuniciranju. 

   Tu ne mislim preprek, zgrajenih iz različnih materialov, ki absorbirajo ali odbijajo zvočno     
valovanje, ampak na fizične prepreke, ki nastanejo naključno med  neposredno 
komunikacijo. Tako je med razgovorom v pisarni neprimerno, če stalno zvoni telefon in 
se nanj eden izmed sogovornikov vztrajno javlja. Tudi razgovor pri odprtem oknu, v 
bližini hrupnega gradbišča ali pa večkratne  prekinitve pogovora zaradi »nujnih« 
pogovorov s tajnico, ki  pride v pisarno, niso priporočljive. To so fizične ovire, ki 
sogovornika zmedejo in velikokrat le ta  izgubita  rdečo nit pogovora. 

 
 
b) Dolgovezenje pri podajanju sporočila 
    Sporočilo mora biti kratko in enostavno. Potrebno se je izogibati dodajanju nepotrebnih    

pridevnikov in uporabe nepotrebnih tujk. Saj se skoraj vse lahko pove z lepo slovensko 
besedo. Zavedati se moramo, da je namen pošiljatelja sporočila, v najkrajšem možnem 
času sprejemniku podati točno stanje ali željo. 

 
c) Pri neposredni komunikaciji nastane težava pri mešanih sporočilih. To nastane takrat, ko 

govorimo «da« , naši gibi pa govorijo »ne«. Tipični primer je, ko nam sogovornik reče 
»da«, pri tem pa spremeni mimiko obraza v zaskrbljen položaj in se nezavedno nasloni na 
sedežno naslonjalo. 

 
 
 
 d) Kulturne razlike. V dobi globalizacije je pomembno , da poznamo tudi kulturne razlike, 

ki imajo korenine daleč v zgodovini. V določenih državah, vključno s Slovenijo so 
prekrižane noge med pogovorom normalen položaj, na drugi strani  so v Saudski Arabiji 
prepovedane. Prav tako velja za dotikanje med pogovorom, kar pomeni vzbujanje 
pozornosti. V Albaniji pomeni odkimavanje z glavo »da«, čeprav je vsem Evropejcem 
jasno, da ta kretnja pomeni »ne«. Prav je, da imamo med neposredno komunikacijo te 
»nelogičnosti« v mislih in ne naredimo kakšne nepremišljene neumnosti.  

 
 
e) Težava je tudi pomanjkanje odziva. Tu je še največja težava pri enosmernih 

komunikacijah, kot so elektronska pošta, zvočna pošta, telefaksi, pisma in dopisnice, kjer 
nimamo možnosti preveriti, ali je sprejemnik sporočilo pravilno razumel. Enosmerna 
komunikacija je enostavna za pošiljatelja, vendar zahtevna za sprejemnika.  

 
 
f)Velikokrat  se srečamo z odsotnostjo povratne informacije tudi pri neposredni 

komunikaciji. To se pogosto dogaja, če je med sogovornikoma psihološka pregrada, 
katere vir je strah, jeza, ne-spoštovanje sogovornika... Podrejeni  v stanju prevelike 
psihološke pregrade prefiltrira in olepša neprijetno informacijo , ki jo predaja 
nadrejenemu. Le ta pa na podlagi prirejene informacije sprejme napačno odločitev. 
Zmanjševanje psiholoških pregrad je tudi delo službe za varnost in zdravje pri delu. Naj  
ne bo škoda za čas, ki ga nadrejeni porabi za zdrav, prijateljski pogovor z delavci med 
večkratnim sprehodom okoli vseh delovnih mest. 
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g) Nekateri ljudje lažje komunicirajo z drugimi, drugi težje. Uspešna in vsestranska 

komunikacija pa nikomur ni položena v zibko. Nekateri morajo zato  vložiti več truda, 
drugi manj , da osvojijo to veščino. V današnjem času pa se moramo vsi truditi, da 
komunikacijo dvignemo na višjo raven. Ne samo poslovno, s katero lahko dosežemo 
boljšo varnost, kakovost ali/in produktivnost…, ampak tudi zasebno. Ljudje, ki na 
poslovnem ali če se osredotočimo na področje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, 
ne obvladajo primerne komunikacije, imajo praviloma težave s komunikacijo tudi v 
zasebnem življenju. To ustvarja nove težave na delovnem mestu in že lahko pričakujemo 
poškodbe pri delu. 

 
 
 
h) Svet postaja globalna vas, kjer vsi z vsemi poslujemo. Toda poslovanje se hitro ustavi, če 

ne vemo, kaj nam ponuja ekonomist iz podsaharske Afrike, ki razen svojega plemenskega 
jezika ne pozna drugih komunikacijskih poti. To  je velika težava ali pa tudi prednost. 
Angleščina sicer postaja svetovni jezik . Toda to velja le za industrijsko razviti del sveta. 
V srednji in južni Ameriki, Afriki in vzhodni Rusiji bomo umrli  za posledicami 
pomanjkanja hrane in pijače ob polnih trgovinah, če bomo za hrano in pijačo spraševali 
zgolj v angleškem jeziku. Tega se moramo zavedati in vsak jezik, ki ga znamo poleg 
materinega, je v svetu komuniciranja vreden čistega zlata.  

 
 
 
i) V tej diplomski nalogi sem nekoliko poveličeval sodobno komunikacijsko tehniko in 

tehnologije. Resnici na ljubo moramo priznati, da brez električnega toka v hipu vse 
komunikacijske  pridobitve zamrejo. In v trenutku se komunikacijsko pomaknemo dvesto 
let nazaj v zgodovino. Ostane nam samo osnovna neposredna komunikacija in morda 
staro pismo, s katerim bo pismonoša po dolgem času razveselil naslovnika. 
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VII. ZAKLJUČEK 
 
Komunikacija v podjetjih poteka na različnih ravneh. Najpomembnejši vlogi pri tem igrata 
znanje – strokovno in organizacijsko ter psihologija.  
Delo varnostnega inženirja je lahko odlično in zavidanja vredno, vendar, če tega ne zna 
predstaviti osebam, ki bodo stvari pomagale postaviti v realnost , ni naredil nič. Tudi če se 
to stopnico uspešno prestopi , je tu naslednji  izziv. Pravilna predstavitev varnega oziroma 
bolj varnega dela delavcem, katerim je nenehno izboljševanje varnosti prvenstveno 
namenjena. Tu vidimo izziv varnostnega inženirja, ki mora probleme pravilno predstaviti 
vodilnim oziroma lastnikom podjetja, da le ti odobrijo finančna sredstva – komunikacija 
navzgor. Na drugi strani pa so delavci, katerim je treba predstaviti grozeče nevarnosti in 
načine zaščite ter varnega dela – komunikacija navzdol. Ta del pretežno predstavlja 
izobraževanje o varnosti in zdravju pri delu in  varovanju pred požarom. Izobraževanje 
mora biti zanimivo ter usmerjeno, tako da delavci resnično nekaj novega odnesejo nazaj na 
svoje delovno mesto   in nenazadnje tudi v svoje privatno življenje in delo. Kot vidimo, je 
poglavitno delo varnostnega inženirja komuniciranje med vodstvom, delavci ter znanjem in 
zakonodajo. 

 
 
 
Kolesje, ki poganja to komunikacijo je pravilen pristop. V prispodobi lahko govorimo, da že 
najmanjša nečistoča povzroči škripanje v kolesju, vsak večji delec, ki ga vzamemo ali 
dodamo v točno preračunano kolesje, pa le to ustavi in vse poruši, tako kot se poruši 
komunikacija.  To pomeni, da škripanje ustvarimo če je težava v posamezniku, če pa 
celoten oddelek ali služba ignorira ali napačno pristopa k komunikaciji, se vse podere. 
 
O dvigu varnostne kulture govorimo, ko se krog sklene in strmenje za nenehnim 
izboljševanjem varnosti pri delu in požarnem varstvu postane samoumevni del 
proizvodnega procesa. Kot sem v naslovu diplomskega dela napisal , je ključ do tega stanja 
pravilna komunikacija. Komunikacija, zlasti varnostna, je neizčrpen vir novih spoznanj in 
odkritji, ki bodo delavcem v industrijsko razvitih državah prinesle nove, boljše delovne 
pogoje. Ne smemo pozabiti na države tretjega sveta, kamor se je preselila večina umazane, 
težke in nezdrave industrije. S časom bodo zaradi enotne obravnave varnosti na celotnem 
našem planetu, ravno ti delavci največ pridobili. Pot do tega stanja pa je zgolj pravilno 
usmerjena in z znanjem podprta komunikacija. 

- vodstvo 

- delavci - znanje 
- zakonodaja 
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