
NAVODILA ZA UPORABO - Ergonomski pripomočki Ergonomko  

 

So namenjeni lažjemu vzdrževanju pravilnejše drže in boljšemu počutju pri delu za mizo, spreminjanju položajev zgornjega 

dela telesa pri delu in s tem preprečevanju istih, ponavljajočih gibov ter zagotavljanju zadostne razdalje bralne površine 

od oči. Da bi se izognili težavam, zaradi ponavljajočih gibov pri  uporabi miške, jo poskusimo uporabljati z levo in desno 

roko. 

Zaželeno je, da večino časa svoje delo opravljamo ob najmanjšem mišičnem naporu, najmanjši obremenitvi sklepov in 

najmanjši porabljeni energiji oziroma skrbimo, da je naše telo v ravnovesju, da ene mišice niso predolgo napete in druge 

predolgo ohlapne. 

Ergonomski pripomočki so nastavljivi, zato jih je mogoče namestiti tako, kot uporabniku najbolj ustreza.  

 

Sestavni deli ERGONOMKA in opis: 

  

1. Spodnja plošča 

2. Zgornja plošča 

3. Zgornja polica - širša polica s 

korektorjem  ali ožja brez korektorja 

4. Vodila 

5. Korektor nepravilne drže 

6. Noge 

7. Spodnja polica 

8. Naslon za dlani 

9. Stranski naslon za mobilni telefon 

10. Stranski naslon za tablico, 

dokumente… 

11. Naslon na spodnji plošči  

12. Zagozda 

13. Uho z luknjo 

14. Utor na zadnji strani nog 

15. Utor na sprednji strani nog 

16. Odprtine na zgornji plošči 
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UPORABA 

Spodnja plošča (1) 

Spodnjo ploščo (1)  lahko namestimo pod 10, 15 ali 20 stopinjskim naklonom in je namenjena pisanju s pisalom, pisanju s 

pomočjo tipkovnice, tablice… Pri uporabi tipkovnice se na naslon na spodnji plošči (11) najprej namesti naslon za dlani (8) 

in nato tipkovnica. 

 

 Sl.1 

 
 
Na naslon za dlani (8) in tipkovnico 
lahko položimo zvezek in vanj pišemo s 
pisalom. Najprej preizkusimo, po vsej 
verjetnosti bodo tipke na tipkovnici 
vzdržale pritisk, nam pa ostane prostor 
za nemoteno delo z miško. (Sl.1) 
 
 

 

 

 

      Zgornja plošča (2) 

Zgornjo ploščo (2) namestimo v utore na zadnji strani nog (14) na ustrezno višino, katera ustreza uporabniku. Utora (14), 

v katera smo vstavili zgornjo ploščo (2), morata biti na isti višini tako na levi kot desni nogi (6). (Sl.2 in Sl.3) 

 

     Sl.2                  Sl.3 

 

 

 

 



V zgornji plošči (2) so odprtine (16), ki omogočajo spreminjanje višine polic (3 in 7), korektorja (5) in stranskih naslonov za 

mobilni telefon (9), tablico, dokumente…(10). ( Sl.4 in Sl.5). 

                                  

Sl.4                                   Sl.5 

 

Spodnja polica (7) 

Če želimo pisati s pisalom, lahko v primeru dela z namiznim računalnikom, odložimo naslon za dlani (8) na spodnjo polico 

(7), tipkovnico pa na zgornjo polico (3) (Sl.6), če pa uporabljamo prenosni računalnik, tipkovnico odložimo poleg stojala 

ali pod spodnjo ploščo (1). (Sl.7) 

   Sl.6     Sl.7          

 

Zgornjo polico (3) lahko vstavimo v spodnje odprtine na zgornji plošči (16) in nanjo namestimo prenosni računalnik. 

Tipkovnica je nameščena pred naslon na spodnji plošči (11) ali na polici naslona za dlani (8). (Sl.8 in Sl.9) 

 Sl.8     Sl.9 



Zgornja polica (3) 

Zgornja polica (3) in spodnja polica (7) sta pravilno nameščeni, ko sta obe ušesi z luknjo (13) vstavljeni skozi odprtine na 

zgornji plošči (16) in polici nalegata na zgornjo ploščo (2). Polici (3 in 7) pred odstranitvijo nekoliko dvignemo, da ju lažje 

izvlečemo iz odprtin na zgornji plošči (16). 

Zgornjo polico (3) uporabljamo za:  

- Namestitev prenosnega računalnika 

- Odlaganje tipkovnice  

- Dokumente … 

 Sl.10 
 

 
 
 
 
 
Pri uporabi prenosnega računalnika, potrebujemo 
dodatno tipkovnico. Bolje je, da je sprednji rob 
tipkovnice po dolžini raven, sicer lahko deluje nestabilno, 
pri naleganju na naslon za dlani (8). (Sl.10) 
 

 
 
 
 
Če ima prenosni računalnik napajalni kabel na zadnji strani in 
zadeva v rob zgornje plošče (2), lahko zadnji del prenosnega 
računalnika namestimo na zgornji rob zgornje plošče (2) - če 
ima prenosnik nogici, da se zatakneta ob zgornjo ploščo. 
(Sl.11)  
 

 Sl.11 
 

Pri pogosti uporabi pisala in miške ter občasni uporabi tipkovnice: 

a) tipkovnico namestimo na zgornji polici (3) tako, da je zadnji del tipkovnice naslonjen na zgornji rob zgornje plošče (2). 

(Sl.12) 

   Sl. 12 



b) odstranimo zgornjo polico (3) in na spodnjo polico (7) namestimo tipkovnico tako, da je naslonjena z obema nogama 

na rob zgornje plošče (2). Naklon tipkovnice nam omogoča boljši pogled na tipke in hkrati omogoča njeno učinkovitejšo 

rabo. (Sl.13 in Sl.14)  

 

               Sl.13          Sl.14 

 

 

 

Korektor nepravilne drže (5) 
 

 
 
 

Na spodnji strani zgornje police (3) so pritrjena vodila (4) 
za korektor nepravilne drže (5).  

Korektor nepravilne drže (5) vstavimo v vodila (4) na 
zadnji strani zgornje police (3) in šele nato vstavimo 

polico (3) v odprtine na zgornji plošči (16).   
Pri vstavljanju korektorja nepravilne drže (5) pazimo, da 

je njegova gladka površina na zgornji strani. (Sl.15) 
 

      Sl.15      
 
 

 

Usedemo se čim bolj nazaj, da smo rahlo naslonjeni z dobro ledveno podporo in zavzamemo pravilno držo. Stopala naj 

bodo v celoti na tleh, ramena sproščena in spuščena, roke ob telesu. 

Korektor nepravilne drže (5) enakomerno izvlečemo z obema rokama toliko, da vidimo le tiste tipke na tipkovnici, ki jih 

uporabljamo oziroma toliko, da vidimo zgornji rob zaslona na tablici in začnemo z delom. Pospravimo ga prav tako 

enakomerno z obema rokama, da drsi po vodilih (4), dokler se ne dotakne zgornje plošče (2). 

 

 



Če je zgornja polica (3) vstavljena skozi odprtine na zgornji plošči (16) in ni zavarovana z zagozdami (12), je le malo 

nagnjena (Sl.16). Če v ušesa (13) vstavimo zagozde (12), ki so pospravljene v ušesih (13) na spodnji polici (7), pa se naklon 

zgornje police (3) močno poveča (Sl.17), nameščen je višje in bližje očem in je s tem bolj učinkovit, saj zaznava že manjša 

odstopanja od pravilne drže. Prav tako se poveča stabilnost stojala in je tako primernejše za težje prenosne računalnike. 

     Sl.16                   Sl.17 

Ob nastavljanju korektorja nepravilne drže (5) na ustrezno pozicijo, le-tega ne moremo popolnoma izvleči iz vodil, saj se 

bo prej zagozdil. 

                             

    

Sl.18    Pospravljen korektor nepravilne drže (5)        Sl. 19    Korektor nepravilne drže (5) v uporabi 

 

 

    Sl. 20   Uporaba korektorja pri delu s tablico in pisanju 

 

V primeru, da namestimo naslon za dlani (8) kot je prikazano v nadaljevanju v točkah 4 in 5, bo korektor nepravilne drže 

(5) preprečil le večje odklone od pravilne drže. 

Če korektorja nepravilne drže (5) ne želimo uporabljati, ga lahko pustimo pospravljenega na zgornji polici (3).  
 



Naslon za dlani (8) 

 
 
 
a) višja letvica 

b) nižja letvica 

c) polička  

 

 
 

Naslon za dlani (8) zagotavlja večje ravnovesje zapestnega dela in prepreči iste ponavljajoče gibe, saj ga lahko namestimo 

na različne načine, kot našim rokam najbolj ustreza. Tudi, če smo našli najoptimalnejšo rešitev namestitve je zaželeno, da 

občasno, za krajše časovno obdobje, spreminjamo razdaljo, višino in naklon naslona za dlani (8) ter tipkovnice. Različne 

namestitve pa omogočajo tudi prilagajanje razdalje stojala od uporabnika in s tem primernejšo razdaljo do oči.   

 

RAZLIČNE NAMESTITVE NASLONA ZA DLANI (8): 

 

        
 
 
1. Namestitev naslona za dlani (8) za uporabnike z 
daljšimi rokami  
  
Tipkovnica je nameščena pred poličko (c). Na sprednji 
strani je letvica (b), ki je nekoliko nižja od letvice (a), 
zato je dlan nekoliko dvignjena, da lahko udobno 
počiva na naslonu (8). (Sl.21) 
 

      Sl.21 
 
 

  

 Sl.22 

 
 
2. Namestitev naslona za dlani (8) za uporabnike s krajšimi 
rokami 
  
Tipkovnica je nameščena na poličko (c). Na sprednji strani je 
letvica (b), ki je nekoliko nižja od letvice (a), zato je dlan 
nekoliko dvignjena, da lahko udobno počiva na naslonu za 
dlani (8). (Sl.22)  
 

  
  



 
3. Na sliki lahko vidimo položaj naslona za dlani (8), ki 
bistveno zmanjša napetost drobnih mišic na zgornjem 
delu dlani, saj je tipkovnica nameščena nekoliko nižje 
od naslona za dlani (8). V tem primeru je širša letvica 
(a) na sprednji strani naslona (8). Tipkovnico 
odmaknemo od naslona (8), tako kot najbolj ustreza 
naši dolžini rok, pa tudi zato, da nas sprednji rob 
naslona za dlani (8) ne bo oviral pri uporabi tipke 
(preslednica). V kolikor tipkovnica nima nogic proti 
zdrsu, na spodnjo stran tipkovnice nalepimo gumijaste 
čepke. (Sl.23) 

    Sl.23 
  
  

Sl.24 

 
 
 
4. Nižja letvica (b) je nameščena pred naslon na spodnji plošči 
(11), tipkovnica pa pred poličko (c) naslona za dlani (8) in je 
pod rahlim naklonom. Razlika med višino tipkovnice in višino 
zgornje površine naslona za dlani (8) je majhna, nekoliko večja 
razlika je med njunim naklonom. (Sl.24) 
 
 
 

  
  
 
 
 
5. Namestitev naslona za dlani (8) je primerna za 
uporabnike s krajšimi rokami. Nižja letvica (b) je 
nameščena pred naslon na spodnji plošči (11), 
tipkovnica pa je nekoliko dvignjena, saj sloni na polički 
(c) naslona za dlani (8).  Razlika med naklonom 
tipkovnice in naklonom naslona za dlani (8) je manjša. 
(Sl.25) 
 

  Sl.25 
  
  

Sl.26                                                                                                               
 

  Sl.27 

 
 
 
6. V kolikor imamo tipkovnico, 
ki je širša in že ima naslon za 
dlani, jo lahko namestimo pred 
naslon na spodnji plošči (11) 
(Sl.26), lahko pa jo namestimo 
na naslon spodnje plošče (11), 
da se tipkovnica nanj nasloni s 
sprednjima nogama. (Sl.27) 



 
 
 
 
7. Na enak način lahko namestimo 
tipkovnico brez naslona za dlani. Ta 
položaja sta primerna za tiste 
uporabnike, ki nimajo ustrezne višine 
mize ali stola, oziroma, če je stol 
prenizek ali miza previsoka. (Sl.28 in Sl. 
29) 
     

                                                   

 

        

 
                        Sl.28          Sl.29 

 

 

UPORABA TABLICE 

 

 Sl.30 

 
 
 
Spodnji del tablice namestimo na poličko (c) naslona za 
dlani (8) in zgoraj na spodnjo polico (7). Tak položaj 
omogoča pisanje in lažje branje, ob istočasni uporabi 
tablice in namiznega ali prenosnega računalnika. 
Tipkovnica je nameščena pred spodnjo ploščo (1), pri 
uporabi tablice pa lahko dlani položimo na naslon za dlani 
(8). (Sl.30)    
 

 

 

 
 
 
 
Spodnji del tablice namestimo na poličko (c) naslona 
za dlani (8) in zgoraj na zgornjo polico (3) s 
korektorjem nepravilne drže (5). Tak položaj tablice 
omogoča lažje branje, ob istočasni uporabi 
namiznega računalnika. Tipkovnica je nameščena na 
naslon za dlani (8). (Sl.31) 

       Sl.31 
 



 
Sl. 32   Različne možnosti namestitve tablice in naslona za dlani  
 
 

 

 

 



Uporaba tablice na stojalu v praksi 

 
Sl.33 

 
Sl.34 

 
Sl.35 

 

Zagozde (12) 

vedno vstavimo v odprtino tako, da so luknje na zagozdah, ki so vstavljene v noge (6) vidne le uporabniku (Sl.36), luknje 

zagozd, ki so vstavljene v ušesa stranskih naslonov, pa so vidne s strani. (Sl.37) 

     Sl.36              Sl. 37 

    

 

Stranska naslona (9 in 10) 

namestimo v zgornjo ploščo (2), pod zgornjo polico (3). 

 Sl.38 

 
 
 
 
 
Manjši naslon lahko uporabljamo za odlaganje 
mobilnega telefona (9), 
 

  
  



 
 
 
 
 

večjega pa za tablico, dokumente… (10) 
 

Sl.39     
 

 Uporaba naslona za mobilni telefon in tablico z nameščenimi polnilnimi kabli.   

Sl.40                       Sl.41 

 

Uporaba ergonomskih pripomočkov v praksi  

   
  Sl.42                                                                Sl.43                                                               Sl.44   

   

Uporaba ergonomskih pripomočkov in dodatkov je odvisna od tega, kakšna dela uporabnik opravlja kot npr.  

- Uporaba prenosnega računalnika  

- Uporaba namiznega računalnika 

- Veliko prepisovanja 

- Pretežna uporaba tipkovnice 

- Uporaba tipkovnice, miške in pisanje s pisalom 

- Uporaba mobilnega telefona, tablice… 

- Preprečevanje sklanjanja nad mizo  

Ergonomski pripomočki so izdelani ročno, leseni deli so zaščiteni s čebeljim voskom. 



VEČ MOŽNOSTI UPORABE ERGONOMSKIH PRIPOMOČKOV 

1. Stoječe delo 

 Sl.45 

 

2. Pisanje in branje 

 Sl.46              Sl.47 

 Sl.48 



       

Sl.49                Sl.50           Sl.51 

    

3. Risanje            

 Sl.52            Sl.53 

 

4. Prerisovanje           

 Sl.54       
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