
 

 

 

Zakaj je pomembno ergonomsko oblikovanje delovnih mest? 

Ergonomija postaja vedno bolj pomembna tema v delovnih okoljih. Pogosto je videti kot nejasna 

ideja, s katero se marsikdo trudi, da je povezan s svojim delovnim mestom, pisarno ali organizacijo. 

Še pomembneje pa se je zavedati, da ergonomija na delovnem mestu pomembno vpliva na druga 

življenjska področja.  

Poglejmo torej kaj je ergonomija in zakaj je pomembna za vašo delovno organizacijo. V skrajšani 

obliki lahko ergonomija predstavlja znanost o človeku primerno oblikovanem delu, kar je v 

začetku pomenilo oblikovanje orodij, strojev in delovnega okolja. Cilj ergonomije je izdelava 

znanstvenih osnov za prilagajanje delovnih pogojev sposobnostim in danostim delavca. 

Zgolj spodbujanje k zdravemu življenjskemu slogu ni dovolj 

Poleg tega, da delovna organizacija ozavešča in spodbuja zaposlene k zdravemu življenjskemu 

slogu, je izjemno pomembno, da si prizadeva k ustrezno urejenemu, prilagojenemu in zdravemu 

delovnemu okolju.  Pri tem lahko skrbi za ergonomsko urejena delovišča in delovna sredstva.  

Ergonomsko urejena delovna sredstva in delovišča so še posebej nepogrešljiva za starejše 

zaposlene, ki so ob izpostavljenosti slabšim delovnim pogojem še posebej dovzetni za negativne 

vplive na zdravje in počutje. Z leti se namreč pri zaposlenih, sicer različno hitro in intenzivno, začnejo 

pojavljati spremembe na gibalnih in drugih sistemih.  

Te degeneracije navadno pomembno vplivajo tudi na zmožnosti opravljanja del in nalog, ki se 

zahtevajo na delovnem mestu. Da bi preprečili povečanje števila poklicnih bolezni, si je treba 

prizadevati za varne in zdrave delovne razmere in ergonomsko oblikovana delovna mesta skozi 

celotno poklicno življenje. Besedo ergonomija običajno povezujemo z oblikovanjem in nečim, kar 

je prilagojeno našim (delavčevim) potrebam. Ergonomija pa je vsekakor več kot to... 

Finančne investicije v ergonomijo na delovnem mestu so smiselne 

Vložek v ergonomijo vsekakor ni strošek, toda v ergonomijo ni smiselno vlagati nepremišljeno 

in brez ugotovljenih dejstev, ki nam jih lahko sporočajo ocene in meritve. Ergonomija je zelo 

kompleksna veda in na tem področju obstaja cela vrsta metod za ugotavljanje preobremenjenosti 

zaposlenih.  

Na prvi pogled je ergonomija tesno povezana z višjimi stroški, ki jih prinaša prilagajanje delovnih 

mest in proizvodnih procesov, toda, ko k razmišljanju pritegnemo pojav sekundarnih težav, ki izvirajo 

iz neprimernih prilagoditev, slabost preide v prednost.  

Če so prednosti ergonomije v udobju zaposlenih, njihovi učinkovitosti na delovnih mestih, 

natančnosti dela, manjši utrujenosti in v zmanjševanju poškodb, so slabosti običajno prepoznane v 

višjih trenutnih stroških in v težavah pri prilagajanju zaposlenih na novo nastalo situacijo.  
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Klasični in proaktivni ergonomski pristop  

K uvajanju ergonomskih prilagoditev lahko delovne organizacije pristopijo na dva ključna načina. 

Prepogosto se v realnem delovnem okolju srečujemo s klasičnim reaktivnim pristopom, ki se 

običajno kaže tako, da prihaja do poškodb na delovnem mestu pride, ne da bi imeli načrt dejavnikov 

tveganja na področju ergonomije. Management v delovnih organizacijah, ki na področju ergonomije 

deluje reaktivno pogosto povezuje ergonomijo z nepotrebnimi stroški. 

Za razliko od tega, da čakamo na poškodbo, seveda lahko zmanjšamo tveganje za nastanek 

poškodb. Pri tem si pomagamo s proaktivnim ergonomskim pristopom, ki vključuje pravočasno 

z ustreznim metodološkim pristopom identificiranje dejavnikov tveganja v ergonomiji ter ergonomijo  

povezuje s strategijo organizacije in z organizacijskimi cilji. V organizacijah, ki delujejo na tak način 

postane ergonomija del kulture delovne organizacije in njegovo gibalo.  
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