
 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje 
 

 
 

KAKO SE SPOPADATI Z IZGORELOSTJO NA 
DELOVNEM MESTU 
Vloga sveta delavcev pri preprečevanju psihosocialnih tveganj   
 
ki bo v SREDO, 30. septembra 2020, od 9.00 do 14.30 ure, 
konferenčni center, Bled Rose Hotel – BLED, Cesta svobode 8 
/nekdanji Hotel Jelovica/ 
 
 

Namen in cilj izobraževanja 
 
Psihosocialna tveganja v delovnem okolju predstavljajo danes enega ključnih izzivov, ki ogrožajo 
poklicno zdravje in varnost zaposlenih. V zadnjih desetletjih je opaziti naraščajoč trend raznolikih 
pogojev dela, ki so se pojavili zaradi velikih sprememb v načinu zaposlovanja, demografskih 
sprememb, novo nastajajočih sektorjev, globalne krize, digitalizacije itd., in ki predstavljajo resna 
tveganja tako za zdravje zaposlenih kakor uspešnost delovnih organizacij.  
 
Problem izgorelosti na delovnem mestu je postal v letu 2019 tako pereč, da ga je Svetovna 
zdravstvena organizacija (WHO) v svojem globalnem standardu za diagnostično zdravje 
"International classification of diseases" deklarirala kot "poklicni fenomen". WHO definira 
izgorelost kot "sindrom, ki je posledica kroničnega stresa na delovnem mestu", in ki ni bil uspešno 
upravljan, ter opisuje tri dimenzije izgorelosti zaposlenih:  

- občutek upada energije in izčrpanosti, 
- povečana miselna odtujenost od službe, negativizem ali cinizem, povezan s svojim delom, 
- zmanjšana strokovna in delovna učinkovitost. 

 
WHO posebej opozarja tudi, da so prav organizacije odgovorne za dobro počutje svojih zaposlenih, 
zato je resno spopadanje s to problematiko nujno. Prav tako je bistvenega pomena, če organizacija 
želi privabiti in obdržati vrhunske talente.  
 
Zato se bomo na tokratnem izobraževanju posebej posvetili tej problematiki in hkrati odgovorili na 
konkretna praktična vprašanja udeležencev. Pri tem bo temeljni poudarek usmerjen v 
usposabljanje članov svetov delavcev v podjetjih, da bodo razpolagali s splošnim razumevanjem te 
tematike in poskušali opredeliti njihovo vlogo in naloge na tem področju.  
 
 



 

       Izobraževanje priporočamo 
 

• PREDSEDNIKOM in ČLANOM SVETOV DELAVCEV 
• PREDSTAVNIKOM ZAPOSLENIH V ORGANIH VODENJA IN NADZORA 

 (članom NS, UO in delavskim direktorjem) 
• SINDIKALNIM ZAUPNIKOM 
• POOBLAŠČENCEM ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
• KADROVSKIM, PRAVNIM IN DRUGIM STROKOVNJAKOM V PODJETJIH 

 
Iz vsebine 
 
PROBLEMATIKA PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ 

- kaj so psihosocialna tveganja in kako so povezana s stresom in njegovimi negativnimi izidi na 
ravni posameznika (okrnjeno psihično, fizično in socialno zdravje, slabo počutje, nizka 
motivacija, pojavi nasilja na delovnem mestu, izgorelost idr.) 

- prepoznavanje najbolj pogostih težav, povezanih z doživljanjem prekomernega stresa:  
tesnoba, depresija, izgorelost idr./ pomoč in samopomoč pri doživljanju stisk   

- posledice slabega zdravja in počutja zaposlenih za delovno organizacijo (bolniški izostanki, 
prezentizem, absentizem, fluktuacija, ekonomsko breme  »slabega zdravja« del. 
organizacije, …) 

- vpliv pandemije COVID-19 (novo psihosocialno tveganje) na ranljivost zaposlenih za razvoj 
zdravstvenih težav, počutje v delovnem okolju in na produktivnost/učinkovitost delovnih 
organizacij  

 
PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE DEJAVNIKOV TVEGANJA ZA IZGORELOST 

- kateri so najpogostejši dejavniki tveganja (kako učinkovito je zaposleni voden/upravljan –                  
temeljni vzroki, …) 

- analiza trenutnega stanja v podjetju (predstavitev orodja OPSA – brezplačno e-orodje OPSA 
omogoča izdelavo ocene tveganja za razvoj težav, povezanih s psihosocialnimi 
obremenitvami na delovnem mestu, vključno z naborom ukrepov) 

- ukrepi in strategije za boj proti izgorevanju (splošno preventivno-promocijski ukrepi, 
selektivno naravnani ukrepi) 
 

VLOGA IN NALOGE SVETA DELAVCEV  
- vloga sveta delavcev na področju VZD – zakonske pristojnosti  
- kaj lahko konkretno svet delavcev stori oz. kako se lahko vključi v reševanje te problematike 

v podjetju (izvedba raziskave, predlog za pripravo strategije in ukrepov, sodelovanje pri 
izvajanju strategije, sistematično spremljanje izvajanja strategije, …) 

 
TERMINSKI PROGRAM 
09.00  –  10.30 = predavanje 
15'   = odmor 
10.45  –  12.15 = predavanje 
45'   = odmor za kosilo 
13.00  –  14.30 = predavanje, razprava in zaključek 
 
 



 

Izvajalca 
 
dr. Lilijana Šprah je diplomirana psihologinja in doktorica znanosti na področju medicinskih ved. 
Je predstojnica Družbenomedicinskega inštituta na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) v Ljubljani ter vodja in izvajalka nacionalnega programa 
OMRA, katerega poglavitni cilj je seznaniti prebivalstvo, kaj je duševno zdravje in kako se soočiti s 
stresom povezanimi stiskami in motnjami ter zagotavljati varno in zdravo delovno okolje. 
 
Tjaš Debeljak, magister psihologije. Na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU je raziskovalec, ki 
se vključuje v raziskave iz področij motenj razpoloženja in osebnostnih motenj. Svoja ekspertna 
znanja pa vključuje tudi v področje psihoterapije.  
 
Prijave in kotizacija  

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do PONEDELJKA, 28. septembra 2020,  po pošti na naslov: ŠCID 
IZOBRAŽEVANJA, Mitja Gostiša s.p., Škofjeloška cesta 20, 4000 Kranj, po e-pošti: 
scid.izobrazevanja@gmail.com ali prek spleta na: www.delavska-participacija.com.    
 
Natančnejše informacije o izobraževanju lahko dobite tudi na GSM (041) 749 090. 
 
Kotizacija z gradivom, osvežilnimi napitki in kosilom za člane ZSDS znaša 190,00 EUR, za ostale 
udeležence pa 220,00 EUR. ŠCID IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, zato so cene brez DDV! 
 
Pri plačilu lahko uveljavljate 10% popust, če organizacija prijavi najmanj dva udeleženca.   
 
Kotizacijo nakažete na transakcijski račun podjetja ŠCID IZOBRAŽEVANJA, Mitja Gostiša s.p., št.: SI56 
0312 6100 0159 327 odprt pri SKB banki (SWIFT SKBASI2X). Račun boste prejeli po zaključku 
izobraževanja. ŠCID IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, mat. št.: 93776446. 
 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
 
Datum: 15.9.2020               Mitja Gostiša 

              ŠCID IZOBRAŽEVANJA 

 

http://www.delavska-participacija.com/
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