
Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta 
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) 
v obdobju 2020–2022 po vsej Evropi izvaja kampanjo 
ozaveščanja o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih 
z delom, ter o pomenu njihovega preprečevanja in 
obvladovanja. Cilj kampanje je delodajalce, delavce 
in druge deležnike spodbuditi k sodelovanju pri 
preprečevanju kostno-mišičnih obolenj in promociji 
dobrega kostno-mišičnega zdravja med delavci v EU.

Ključne točke
• Ker se na številnih delovnih mestih čedalje več sedi,  

je vse več dokazov o povezanosti slabega zdravstvenega 
stanja s sedečim načinom življenja.

• Našo telo potrebuje gibanje. Z izogibanjem statični drži 
telesa postane delo vzdržno.

• Zamenjava dolgotrajnega sedenja s stoječo držo ni prava 
rešitev. Dolgotrajno stanje prav tako lahko predstavlja 
tveganje za zdravje.

• Pomembno je, da držo čim pogosteje spreminjamo. 
Delavci bi morali imeti možnost, da delo opravljajo v 
različnih položajih, po možnosti tako, da izmenično sedijo, 
stojijo in se gibljejo po delovnem prostoru.

• Najboljši način sedenja je „dinamično sedenje“,  
kar pomeni, da položaj sedenja stalno spreminjamo.

• Delodajalci in delavci lahko skupaj najdejo praktične 
načine za spodbujanje aktivnejših načinov opravljanja 
dela1.

• Naša naslednja drža je najboljša drža!

Vsi informativni bilteni in drugo gradivo so na voljo na 
spletnem mestu kampanje Evropske agencije za varnost 
in zdravje pri delu Zdrava delovna mesta (https://healthy-
workplaces.eu). 

1) Primeri dobre prakse iz tega informativnega biltena niso nujno 
obvezni ali ustrezni za vsa delovna mesta.

Med 
delom 

se redno 
gibajte
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Zakaj moramo manj sedeti in se več gibati
Dolgotrajno sedenje je vse pogostejše na delovnem mestu in tudi 
zunaj njega. Vse več je tudi dokazov o škodljivih učinkih sedečega 
življenjskega sloga na zdravje. Dejavniki tveganja so sladkorna 
bolezen, bolezni srca in ožilja ter kostno-mišična obolenja.  
Sedeč življenjski slog povezujejo tudi z depresijo in nekaterimi 
vrstami raka. Učinki na zdravje so posledica dejstva, da se mora 
naše telo gibati, s čimer se omogoči črpanje krvi in kroženje kisika 
po telesu. Če je telo v istem položaju, močneje obremenjujemo 
mišice in kite kot pri menjavanju položajev. Osebe s kroničnimi 
kostno-mišičnimi obolenji ne smejo predolgo sedeti. Izogibanje 
statični drži pomaga narediti delo vzdržno.

Ko sedimo, moramo paziti na pokončno držo, ker na ta način manj 
obremenjujemo medvretenčne ploščice, vendar te drže ni dobro 
ohranjati dlje časa. Bolj priporočljivo je „dinamično sedenje“, pri 
katerem položaj stalno spreminjamo.

Večja aktivnost med delom lahko pozitivno vpliva na delovno 
storilnost in zadovoljstvo na delovnem mestu. Zato je naša 
naslednja drža najboljša drža.

Poleg pisarniškega dela je dolgotrajno sedenje lahko 
značilno tudi za blagajniško delo ter delo v centrih za pomoč 
uporabnikom, klicnih centrih, na proizvodih linijah, v laboratorijih 
in nadzornih sobah ter med vožnjo.

Predpisi in priporočila
Čeprav dolgotrajno sedenje ni izrecno omenjeno v nobenem 
izmed evropskih predpisov o varnosti in zdravju pri delu, imajo 
delodajalci splošno dolžnost, da ocenijo tveganja in delo 
prilagodijo posamezniku. Predpisi za delo s slikovnimi zasloni 
zahtevajo, da delodajalec delo načrtuje tako, da zagotovi redne 
premore ali spremembo dejavnosti, da se na ta način zmanjšajo 
obremenitve pri delu s slikovnimi zasloni.

Priporočila za sedenje pri delu lahko povzamemo na naslednji 
način (1):

• Na delovnem mestu ne presedite več kot pet ur dnevno.

• Vsaj vsakih 20–30 minut si vzemite kratek premor.

• Po dvournem sedenju stojte vsaj 10 minut.

• Delo opravljajte aktivno ter izmenično sedite, stojte in hodite.

Ukrepi na delovnem mestu
Sedeti moramo dinamično, redno delati premore ter se raztegovati 
in premikati. To najbolje storimo tako, da sedenje postane manjši del, 
premikanje pa večji del naše rutine na delovnem mestu. 

1) https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

Zamenjava dolgotrajnega sedenja s stoječo držo ni prava 
rešitev. Dolgotrajno stanje prav tako lahko predstavlja tveganje 
za zdravje. Uvesti je mogoče preproste ukrepe za ustvarjanje 
bolj dinamičnega delovnega mesta, odvisno od dela in ocene 
tveganja. Ukrepi morajo biti del preprečevanja tveganj ter morajo 
prispevati k boljši ergonomiji in izboljšanju počutja.

Kaj lahko storijo delodajalci?
• Delavcem omogočite, da izmenično sedijo, stojijo in se gibajo. 

Spodbujajte jih, naj si vzamejo odmor, se gibajo in raztezajo.

• Določite najdaljši čas sedenja in čas, namenjen raztezanju in 
gibanju.

• V sestanke uvedite raztezne vaje in spodbujajte delavce,  
naj vstanejo in se gibljejo ter se po potrebi raztegnejo.

• Razmislite, ali bi v sejne sobe in menze lahko uvedli stojišča.

• Zagotovite dvižne mize, ki omogočajo delo v sedeči in stoječi 
drži.

• Zagotovite dobre stole, ki omogočajo spreminjanje položaja.

• V sobo za odmor postavite preprosto opremo, npr. žogo za 
pilates, podlogo ipd.

• Zagotovite brezžične telefone, tako da se lahko delavci med 
pogovorom sprehodijo.

• Odstranite tiskalnike iz posameznih pisarn in koše za smeti 
premaknite v skupne prostore.

• Namestite računalniške aplikacije, ki omogočajo opomnike za 
odmore in raztezne vaje.

Kaj lahko delavci storijo za večjo 
aktivnost?
• Namesto da bi sodelavcu poslali e-pošto ali mu telefonirali, 

se sprehodite do njegove mize. Med kratkimi sestanki vstanite  
ali hodite.

• Mobilni telefon hranite zunaj dosega. To vas bo prisililo, da boste 
vstali, ko boste prejeli klic.

• Hodite po stopnicah. Začnite tako, da iz dvigala izstopite eno 
nadstropje prej.

• V svoje delo vključite kratke odmore, da se na hitro raztegnete in 
vstanete.

• Avtomobil parkirajte stran od vhoda v poslovno stavbo.

• Na mobilnem telefonu kot opomnik uporabljajte aplikacijo za 
odmor ali časovnik.

• Če imate dvižno mizo, ki vam omogoča delo v sedeči in stoječi 
drži, redno menjajte položaj.

• Pijte vodo, saj spodbuja krvni pretok, kar pomeni, da boste morali 
tudi večkrat na stranišče.

• Med odmorom za malico se sprehodite.

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting
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Dinamično sedenje
Položaj med sedenjem lahko spreminjate na naslednje načine:

• nagnite se naprej, nazaj in vstran;

• medenico potisnite naprej, hrbet pa imejte podprt, ali pa 
medenico potisnite nazaj, brez ledvene opore;

• svojo težo včasih prenesite bolj na desno in včasih bolj na levo 
polovico zadnjice;

• če imate dinamični stol, uporabite nastavitev za ledveno oporo;

• ko sedite nagnjeni naprej, se opirajte ob mizo;

• med intenzivnim računalniškim delom delajte pogoste kratke 
premore, da si raztegnete dlani, zapestja in prste;

• krožite z rameni in obračajte vrat;

• približno vsakih 30 minut vstanite, se raztegnite in se gibajte 
20–30 sekund, zlasti če čutite napetost v vratu, zapestju, ramenih 
ali hrbtu;

• vsaki dve uri naredite nekaj lažjih vaj;

• vzemite si odmor ter večkrat globoko in počasi vdihnite in 
izdihnite – to deluje kot sprostitev in je blagodejno za hrbtenico.

Preproste raztezne vaje na delovni postaji
• Dvignite roke nad glavo in krožite z njimi.

• Skomignite z rameni in z njimi nekajkrat zaokrožite nazaj in 
naprej.

• Nežno krožite z vratom od leve proti desni in se osredotočite  
na točke, v katerih čutite napetost.

• Krožite z gležnji ter iztegujte in upogibajte stopala.

• Raztegnite upogibalko kolka, tako da eno koleno usmerite proti 
tlom in kolke potisnete naprej.

• Na stolu se nagnite nazaj in potisnite nadlakti nazaj na stol,  
da raztegnete prsni koš in ramena.

• Sklenite dlani za stolom in ramena raztegnite nazaj.

Nasveti za vožnjo
Za voznike je vstajanje med delovnikom sicer težje, svetujemo  
pa naslednje:

• Prilagodite si sedež.

• Pazite na držo med vožnjo in se ne naslanjajte na volan.  
Med sedenjem se premikajte in menjajte položaj.

• Delajte redne odmore ter se gibajte in raztezajte hrbet.

• Med telefoniranjem, pošiljanjem in sporočil, odmori in 
prehranjevanjem vedno zapustite vozilo.

Uvajanje sprememb
Ukrepi, namenjeni spreminjanju sedečega življenjskega sloga, 
verjetno ne bodo uspešni, če se o njih ne dogovorite skupaj s 
sodelavci. Vsako delovno mesto je drugačno in z uvedbo strogih 
postopkov bo prišlo zgolj do nezadovoljstva. Delavci še vedno 
potrebujejo prožnost in nadzor nad svojim delom.  
Nekatere bo morda skrbelo, da bodo zaradi odmorov za 
raztezanje manj produktivni. Za njihovo mnenje jih lahko 
povprašate med sestanki in z anketami, v katerih lahko delavci 
predlagajo tudi svoje zamisli. Vodje morajo pokazati predanost in 
jih usmerjati.

Primeri vprašanj za razpravo:
• Kako bi lahko spremenili način načrtovanja in izvajanja nalog 

na vašem delovnem mestu, da bi omogočili čim pogostejše 
menjavanje sedeče in stoječe drže pri delu? Kako lahko v delovnik 
vključimo kratke odmore za razgibavanje?

• Kakšno delovno okolje bi vas spodbudilo k večji telesni 
dejavnosti? Kaj lahko naredi vodstvo za spodbujanje gibanja in 
dinamičnega sedenja v pisarni?

• Kaj za to lahko naredi posameznik? Navedite dve stvari, 
ki jih že počnete, in dve novi, ki jih boste začeli delati.
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Koristni viri z nasveti in dodatnimi informacijami
• BeUpstanding:  

https://beupstanding.com.au/

• Gor in dol – gor in dol (v angleščini in nemščini):  
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A65.html?__blob=publicationFile&v=9

• Telesna dejavnost na delovnem mestu:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094

Primer delovnega mesta št. 1
Podjetje za programsko opremo je z močno podporo vodstva začelo 
izvajati program ozaveščanja o tveganjih, povezanih s premalo 
gibanja, in promocije zdravja na delovnem mestu. Sprejeti ukrepi 
so vključevali zagotavljanje informacij, spodbujanje delavcev k 
pogostejšemu gibanju čez dan, ergonomske izboljšave, kot so po 
višini nastavljive mize in višje mize za stoječe sestanke, ter delavnice. 
Delavci so prejeli sledilnike za povratne informacije, plakati pa so jih 
spodbujali k ukrepanju, kot je hoja po stopnicah namesto vožnje 
z dvigalom. Ponujene so jim bile storitve osebnega zdravstvenega 
svetovanja, nasveti o izogibanju sedečemu delu pa so bili vključeni v 
program vrnitve na delo po daljši bolniški odsotnosti. Organizirane 
so bile dejavnosti „zdravstvenega izziva“ z manjšimi spodbudami.

Vir: https://osha.europa.eu/en/publications/healthy-workplaces-
good-practice-awards-2016-2017-0/view

Primer delovnega mesta št. 2
Podjetje za vzgajanje orhidej je uvedlo odmore s skupinskimi 
vajami za raztezanje. Petminutni vadbeni program poteka na 
delovnih postajah tik pred dopoldanskim in popoldanskim 
odmorom. Delavce, ki vodijo raztezanje, je usposobil fizioterapevt.

Filmski posnetki z Napom in viri za razpravo na delovnem mestu
• Skrbite za redno gibanje med delom:  

https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/keep-moving-work

• Vzemite si odmor:  
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/take-break

Viri Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu
• Članek v spletni enciklopediji OSHwiki „Kostno-mišična obolenja in dolgotrajno sedenje“:  

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

• Članek v spletni enciklopediji OSHwiki „Spodbujanje gibanja in vadbe na delovnem mestu v izogib dolgotrajnemu stanju in sedenju“:  
https://oshwiki.eu/wiki/Promoting_moving_and_exercise_at_work_to_avoid_prolonged_standing_and_sitting

• Tematski razdelek agencije EU-OSHA o preprečevanju in obvladovanju kostno-mišičnih obolenj:  
https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders

• Raziskave o kostno-mišičnih obolenjih:  
https://osha.europa.eu/en/research-work-related-msds (na voljo so poročila o izogibanju statičnemu delu).
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