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Promocija zdravja na 
delovnem mestu obsega 
»skupna prizadevanja 
delodajalcev, zaposlenih 
in družbe za izboljšanje 
zdravja in dobrega počutja 
ljudi pri delu (ENWHP, 2007). 
Je zakonsko obvezna, saj 
Zakon o varnosti in zdravju 
pri delu (ZVZD-1) v 32. 
členu navaja, da mora 
delodajalec »promocijo 
zdravja na delovnem mestu 
načrtovati ter zanjo zagotoviti 
potrebna sredstva, pa tudi 
način spremljanja njenega 
izvajanja.« Dobro je vedeti, 
da imajo koristi od promocije 
zdravja tako zaposleni kot 
tudi delojemalci, saj vsak 
vložen evro v promocijo 
zdravja na delovnem mestu 
povrne 2,5–4,8 EUR (EU, 
OSHA).

Analiza razmer v Sloveniji 
pokaže, da Slovenija žal 
predstavlja primer slabe 
prakse upravljanja z zdravjem 
in stresom na delovnem 
mestu v primerjavi z ostalimi 

spletnikov, zgibank, 
plakatov, zbornika zaključne 
konference itd.) s ciljem 
disimininacije rezultatov 
projekta. Rezultati projekta 
so skupaj z dodatnimi 
informacijami  na voljo na 
spletni strani www.zdravje-
delo.si.  
Za uspeh programov 
promocije zdravja, ki je nikoli 
končan  proces, je ključno 
tako sodelovanje zaposlenih 
oziroma njihovih predstavnikov 
kot tudi vodstva. Dobra 
praksa v razvitem svetu kaže, 
da uspešni projekti izdelave 
načrta promocije zdravja 
oziroma promocije zdravja 
potekajo v več zaporednih 
fazah: 

1. faza uvodnih aktivnosti,
2. faza pripravljalnih 

aktivnosti,
3. faza analize stanja,
4. faza izdelave načrta 

promocije zdravja,
5. faza izvajanja,
6. faza ocenjevanja in 

izboljšav.

državami EU. To je eden 
izmed razlogov, zakaj 
projekt Promocija zdravja 
v turizmu in logistiki, ki ga je 
na podlagi Javnega razpisa 
za sofinanciranje projektov 
za promocijo zdravja na 
delovnem mestu v letu 2013 
in 2014 finančno podprl 
Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, 
predstavlja pomemben korak 
naprej na tem področju 
v slovenskem prostoru.  
Projekt je v obdobju od 
oktobra 2013 do oktobra 
2014 izvajal konzorcij 
izvajalcev, ki so ga sestavljali 
Zavod za varstvo pri delu 
(ZVD) kot nosilec projekta, 
Inštitut za produktivnost in 
Konfederacija sindikatov 
90 Slovenije. Aktivnosti 
promocije zdravja so se 
izvajale v dveh pilotnih 
organizacijah - Hoteli 
Bernardin in Intereuropa, 
vključevale pa so tudi 
usposabljanja sindikalnih 
zaupnikov in izdelavo vrste 
drugih gradiv (člankov, 

1 POVZETEK
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V fazi uvodnih in pripravljalnih 
aktivnosti je potrebno 
pridobiti podporo vodstva, 
komunicirati projekt med 
zaposlenimi, ustanoviti 
skupino za zdravje ter izvesti 
ključne pripravljalne aktivnosti 
za uspešno nadaljevanje 
projekta.  Kvalitetna analiza 
pomaga odkriti tista 
področja, kjer lahko ciljne 
aktivnosti promocije zdravja 
zaposlenim in organizaciji 
prinesejo največje koristi. 
Analiza stanja zdravja je 
hkrati ključno izhodišče za 
izdelavo načrta promocije 
zdravja, kar lahko v praksi 
predstavlja zahteven izziv. 
Vsak dober načrt promocije 
zdravja je unikat, saj mora 
biti optimalno prilagojen 
organizaciji in zaposlenim.

Priporočila pri izdelavi 
načrta promocije zdravja so 
sledeča: 

1. načrt naj pokriva vsa 
ključna področja 
promocije zdravja v 
organizaciji;

2. načrt zdravja naj bo 
pregleden ter akcijsko 
naravnan; 

3. pozornost naj bo 
namenjena tudi 
ozaveščanju in ustvarjanju 
zanimanja in zaupanja;

4. podpora zunanjih 
strokovnjakov je zaželena, 
saj so rezultati lahko 
znatno boljši; 

5. za uspeh sta ključna 
tako podpora vodstva 
kot sodelovanje 
zaposlenih ter delavskih 
predstavnikov;

6. načrt naj bo realen in 
dosegljiv;

7. česar ne merimo, ne 
moremo spremljati in 
upravljati!

Kontinuirano delo je ključ 
za doseganje dolgoročnih 
pozitivnih rezultatov, saj še 
tako dober načrt promocije 
zdravja ne more dati želenih 
učinkov, če ne zaživi v 
praksi. Tekoče spremljanje 
ter občasno ocenjevanje 
uspešnosti pa omogočata, 
da organizacija na dolgi rok 
uspeva izboljševati uspešnost in 
učinkovitost na tem področju. 
Kontinuirano komuniciranje 
o tematiki promocije zdravja 
z zaposlenimi je pomembno 
zato, ker pomaga vzpostaviti 
občutek pomembnosti 
in nujnosti za ukrepanje 
ter spodbuja aktivnejše 
sodelovanje zaposlenih in 
večjo odgovornost pri skrbi za 
lastno zdravje. 
Ta priročnik na učinkovit 
način prepleta tako 
teoretična izhodišča kot 

tudi vrsto praktičnih orodij, 
nasvetov in postopkov, ki 
so pomembni pri izvajanju 
promocije zdravja pri delu.  
Odgovornim za promocijo 
zdravja v organizacijah tako 
omogoča razumevanje 
ključnih izhodišč, jim nudi 
procesni okvir za izvedbo 
aktivnosti, omogoča uporabo 
vrste v priročnik vključenih 
orodij, tabel  in informacij ter 
podaja priporočila za uspešno 
izvajanje tovrstnih projektov. 
Verjamemo, da bodo 
organizacije in podjetja v 
Sloveniji tudi s pomočjo tega 
priročnika lažje pristopili k 
izdelavi oziroma izboljšavam 
svojih načrtov promocije 
zdravja ter da bodo 
posledično njihove aktivnosti 
promocije zdravja še bolj 
kakovostne in učinkovite.  
Na ta način bo mogoče 
doseči pozitivne spremembe 
na področju zdravja in 
dobrega počutja zaposlenih 
ter zmanjšanje z zdravjem 
povezanih stroškov, kar je tudi 
končni cilj tovrstnih ukrepov. 
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2.1  Temelji 
promocije 
zdravja na 
delovnem 
mestu

2.1.1  Podlage za 
promocijo zdravja 
na delovnem mestu
Luksemburška deklaracija 
promocijo zdravja na 
delovnem mestu opredeljuje 
kot »skupna prizadevanja 
delodajalcev, zaposlenih in 
družbe za izboljšanje zdravja 
in dobrega počutja ljudi 
pri delu.« (ENWHP, 2007). 
Zanimiva je tudi opredelitev 
zdravja, ki je Svetovna 
zdravstvena organizacija ni 
spremenila že vse od leta 
1948: »stanje popolnega 
telesnega, duševnega in 
socialnega blagostanja in 
ne le odsotnost bolezni ali 
nezmožnosti za delo«.

Tudi slovenska Resolucija 
o nacionalnem programu 
varnosti in zdravja pri delu 
v letu 2003 opredeljuje, da 
je bistveni cilj promocije 
zdravja na delovnem mestu, 
da se delavcem omogoči 
zdravo in varno delovno 
okolje, ohranja njihovo 
delovno sposobnost, zmanjša 
prezgodnje upokojevanje 
in pretirano odsotnost z 

tudi programi promocije 
zdravja na delovnem 
mestu. Ti programi vplivajo 
na izboljšanje zmogljivosti 
posameznika, storilnost, 
konkurenčnost ter pozitivno 
prepoznavnost delodajalca 
kot družbeno odgovornega, 
torej posledično na poslovni 
uspeh. Promocija zdravja 
na delovnem mestu obsega 
vsa področja človekovega 
življenja: njegovo fizično in 
psihično dobro počutje, 
njegovo obnašanje in 
navade ter posredno tudi 
njegov socialno-ekonomski 
status. 

Iz 32. člen Zakona (obveznosti 
delodajalca) izhaja, da 
mora delodajalec promocijo 
zdravja na delovnem 
mestu načrtovati ter 
zanjo zagotoviti potrebna 
sredstva in način spremljanja 
njenega izvajanja. Hkrati 
je ZVZD-1 uvedel tudi 
novost na področju nasilja, 
trpinčenja, nadlegovanja in 
psihosocialnega tveganja. 
V 24. členu delodajalcu 
narekuje, da mora sprejeti 
ukrepe za preprečevanje, 
odpravljanje in obvladovanje 
primerov nasilja, trpinčenja, 
nadlegovanja in drugih oblik 
psihosocialnega tveganja 
na delovnih mestih, ki lahko 
ogrozijo zdravje delavcev. 
Tako zakon uvaja tudi 
obveznosti na področju 
upravljanja s stresom na 
delovnem mestu, ki so že 
bile uveljavljene v drugih 
zakonodajah držav EU. 

dela zaradi bolezni, skrbi za 
preprečevanje poškodb pri 
delu, poklicnih bolezni ali 
bolezni, ki bi bile povzročene 
ali vplivane z delom, 
okoljem, življenjskim stilom ali 
socialnimi determinantami, 
da se omogoči optimalno 
ravnotežje med ekonomskim 
interesom na eni strani in 
delovno zmožnostjo  na 
drugi strani za vse zaposlene 
ter da se ohrani splošno 
življenjsko okolje in omogoči 
proizvodnjo zdravih in okolju 
prijaznih proizvodov za ljudi. 

Zakonsko promocijo 
zdravja ureja Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu  
(ZVZD-1, 2011). Iz 6. člena 
ZVZD-1 izhaja, da  mora 
delodajalec načrtovati in 
izvajati promocijo zdravja 
na delovnem mestu 
(temeljna načela). Gre za 
dolžnost delodajalca v zvezi 
z zagotavljanjem zdravja 
delavcev v delovnem 
okolju, ki je sestavni del 
preventivnega ravnanja. 
Ta nova delodajalčeva 
obveznost je prav tako 
utemeljena z njegovo 
obveznostjo, ki obsega 
razvoj celovite preventivne 
politike, v katero spadajo 

2 PROMOCIJA ZDRAVJA 
NA DELOVNEM MESTU

Promocija zdravja na 
delovnem mestu obsega 
“skupna prizadevanja 
delodajalcev, zaposlenih 
in družbe za izboljšanje 
zdravja in dobrega 
počutja ljudi pri delu” 
(ENWHP, 2007).
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32. člen ZVZD-1: Delodajalec 
mora  »promocijo zdravja 
na delovnem mestu 
načrtovati ter zanjo zagotoviti 
potrebna sredstva, pa tudi 
način spremljanja njenega 
izvajanja.«

2.1.2  Elementi in 
vsebina promocije 
zdravja na 
delovnem mestu
Promocija zdravja na 
delovnem mestu zajema 
skupna prizadevanja 
delodajalcev, delavcev in 
družbe za izboljšanje zdravja 
in dobrega počutja na 
delovnem mestu ter vključuje: 

• Izboljšanje organizacije 
dela: usklajevanja dela 
in zasebnega življenja, 
zagotavljanje socialne 
podpore – otroške jasli, 
bližina šol in telesno-
kulturnih zmogljivosti, 
uvedba gibljivega 
delovnega časa, 
ponudba delovnih 
mest, ki omogočajo 
delo na domu (delo na 
daljavo), zagotavljan je 
možnosti za vseživljenjsko 
izobraževanje, 
izmenjavanje zaposlenih 
pri podobnih delih, širitev 
profila delovnih mest, 

omogočanje delavcem, 
da sodelujejo pri 
izboljšavah organizacije 
dela in delovnega okolja 
…

• Izboljšanje delovnega 
okolja: spodbujanje 
podpore med sodelavci, 
spodbujanje sodelovanja 
zaposlenih v procesu 
izboljševanja delovnega 
okolja, ponudba zdrave 
prehrane med delom …

• Skrb za zdravje 
zaposlenih z usmerjenimi 
preventivnimi 
zdravstvenimi pregledi 
ter kontrolo običajnih 
dejavnikov splošnih 
civilizacijskih bolezni 
(povišan krvni tlak, 
hiperlipidemija,  debelost, 
sladkorna bolezen in 
rak)…

• Spodbujanje delavcev k 
sodelovanju pri zdravih 
aktivnostih: ponudba 
programov telesne 
vadbe (med delom 
kot aktivni odmor ali 
kritje stroškov telesne 
aktivnosti v prostem času, 
organizacija športnih 
dogodkov v podjetju), 
zagotavljanje koristnih 
rekreativnih  aktivnosti 
(kolesa za prevoz na 
krajše razdalje med 
delom)…

• Spodbujanje 
osebnostnega 

razvoja, npr. ponudba 
izobraževanj za 
pridobitev kompetenc na 
področju obvladovanje 
stresa, sprostitve in 
svetovanja,  komunikacije 
v delovnem okolju in 
podobno, izboljševanje 
in ohranjaje duševnega 
zdravja, ki obsega 
pomoč zaposlenim pri 
odvajanju od kajenja, 
urejanju telesne mase, 
»kulturnega« uživanja 
alkoholnih pijač, 
možnostih zdravljenja 
in podobno,  priprava 
»zdrave in uravnotežene« 
prehrane …

• Prednostna področja 
promocije zdravja so: 
zdravju naklonjena oz. 
v zdravje usmerjena 
javna politika oz. politika  
zdravja, skrb za varno 
in zdravo življenjsko in 
delovno okolje, krepitev 
aktivnosti  skupnosti 
za ustvarjanje zdravja, 
razvijanje osebnostnih 
veščin za večji nadzorom 
nad lastnim zdravjem, 
izbira ciljev, ki vodijo 
k boljšemu zdravju ter 
preusmeritev zdravstvene 
dejavnosti h krepitvi 
zdravja in ne zgolj 
k preprečevanju in 
zdravljenju bolezni. 

Slika 1: Elementi promocije zdravja na delovnem mestu
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izvirnosti, predvidevanje 
ter odzivnost na potrebe 
družbe, ki presegajo ponudbe 
izobraževanj s predvidljivimi 
splošnimi vsebinami. Danes 
zaposleni potrebujejo 
sproščenost, stike z ljudmi in 
dogodke, kjer je v ospredju 
predvsem doživljanje in 
druženje. Dejavnosti promocije 
zdravja naj ne bi več 
temeljile na tradicionalnem 
instrumentalnem informiranju, 
temveč na čustvenih 
razsežnostih, ki naj bodo 
dolgoročno, poglobljeno in 
vsebinsko ozko usmerjene 
na specifične potrebe 
ciljne populacije, in sicer 
proaktivno ob upoštevanju 
sodobnega življenjskega 
sloga, razpoložljivih možnosti 
in predvidenih sprememb.  
Promocija zdravja izvaja 
kompleksne programe in si 
zastavlja številne cilje. Usmerja 
se k izboljševanju možnosti za 
zdrav življenjski slog ali poskuša 
vplivati na odločitve in želje 
po spremembah, vendar 
je njen uspeh nemogoče v 
celoti predvideti, saj določitve, 
izbire in spremembe opravi 
prejemnik.  Za upravičenost 
dejavnosti zgolj dober namen 
ne zadostuje, saj mora biti 
zaznan pozitiven izid, učinek 
ali vsaj uspeh. Stvari je 
potrebno delati prav, ne le 
delati prave stvari.

2.2 Stanje 
na področju 
promocije 
zdravja v 
Sloveniji 
Zbrani podatki kažejo, da 
Slovenija žal predstavlja 
primer slabe prakse 
upravljanja z zdravjem in 
stresom na delovnem  mestu. 

zmožnosti med celo delovno 
dobo in zagotavljanjem 
zdravja tudi v kasnejših letih 
življenja.  
Upravljanje zdravja na 
delovnem mestu obsega 
optimizacijo organizacije dela 
in okolja, promocijo dejavnega 
sodelovanja vseh vpletenih 
in podporo za razvoj osebja. 
Usmerjeno je tako v zdravo 
oblikovanje poteka dela kot 
v spodbujanje z zdravjem 
povezanega odgovornega 
vedenja delavcev. 
Promocija zdravja kot naloga 
menedžmenta obsega:

• načela in navodila, ki 
delavce obravnavajo 
kot pomemben dejavnik 
uspeha in ne zgolj kot 
strošek,

• kulturo podjetja in načela 
vodenja, ki vključujejo 
sodelovanje zaposlenih 
zato, da bi delavce 
spodbudili k prevzemanju 
odgovornosti,

• organizacijo dela, ki 
delavcem ponuja 
uravnoteženo povezavo 
med zahtevami dela 
v skladu z njihovimi 
sposobnostmi, zmožnostjo 
vplivanja na lastno delo 
ter družbeno podporo,

• politiko upravljanja 
s človeškimi viri, ki 
dejavno zasleduje cilje 
na področju promocije 
zdravja pri delu,

• integrirano varnost in 
zdravje pri delu. 

Zaradi lahke dostopnosti 
informacij zgolj višanje 
osveščenosti populacije ne 
more biti več prioritetni (ali 
celo edini) cilj promocije 
zdravja. Promocija 
zdravja zahteva nenehno 
prilagajanje okolju in ljudem 
v njem, saj noben projekt 
ni povsem enak prejšnjemu 
in so potrebni visoka mera 

Promocijo zdravja, ki jo 
poznamo že nekaj desetletij, 
še vedno razlagamo kot 
inovativni pristop. Njene 
aktivnosti se znotraj delovnih 
organizacij usmerjajo v pred-
določen zdrav življenjski 
slog, manj pa v celovitost 
kakovosti dela in delovnega 
okolja. Po modelu celostnega 
zdravja človeka je cilj 
promocije zdravja doseči 
največ, kar lahko dosežemo 
fizično, intelektualno, 
čustveno, družbeno, 
spiritualno in profesionalno 
ob upoštevanju omejitev 
in navkljub le-tem. Vsakdo 
lahko doseže optimalno 
zdravje, vendar:

• si mora zdravja želeti; 
• mora verjeti, da je lahko 

zdrav; 
• mora biti sposoben in 

voljan izvesti spremembe 
ter odpovedovanja 
za namen doseganja 
boljšega zdravja. 

Promocija zdravja je 
integracija različnih 
ved. Medtem ko nosilce 
preventivne medicine 
zanimajo predvsem 
spreminjanje vedenja, 
individualne determinante 
zdravja, dejavniki tveganja 
in zdrav življenjski slog, se 
promocija zdravja po zgledu 
sociologije osredotoča 
tudi na vlogo družbenega, 
ekonomskega, kulturnega 
in okoljskega vpliva na 
ne-zdravje. Kompleksnost 
obravnavanega subjekta 
povečujejo še interakcije 
med človekom in prostorom 
ter človekove aktivnosti na 
področju kreiranja lastnega 
polja in reorganiziranja okolja 
v skladu z njegovimi željami. 
Nekoč najpomembnejši cilj 
varovanja zdravja delavcev se 
je razširil z zahtevo po ohranitvi 
neokrnjene delavčeve 
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1. Glede dojemanja stresa 
na delovnem mestu so 
slovenski zaposleni med 
državami EU v samem 
vrhu. 45,6 % zaposlenih v 
Sloveniji (EU: 28,6 %) meni, 
da je njihovo zdravje 
ogroženo zaradi dela. 
Najpogostejši razlog je 
stres (37,7 %), kar je drugi 
najvišji odstotek, takoj za 
Grčijo (IRI, 2012).

Še sveža vseevropska 
raziskava Evropske komisije 
o delovnih pogojih 
Eurobarometer iz aprila 
2014 med drugim kaže hiter 
vzpon duševnih težav na 
lestvici zdravstvenih težav, 
povezanih z delom. Iz slike 
2 je razvidno, da si stres, 
depresija in anksioznost v 
povezavi z doživljanjem 
zdravstvenih težav na 
delovnem mestu delijo prvo 
mesto s kostno-mišičnimi 
obolenji. V primerjavi z 
obdobjem pred petimi ali 
desetimi leti beležimo trend 
hitre rasti povečevanja 
problematike stresa in 
izgorelosti. Stres na delovnem 
mestu pa je, glede na 
odgovore anketirancev te 
evropske raziskave, trdno 
na prvem mestu tveganj za 
varnost in zdravje pri delu.  

2. Na področju bolniške 
odsotnosti je Slovenija pri 
vrhu v EU 27, npr. glede 
povprečnega števila dni 
bolniške odsotnosti na 
zaposlenega v letu 2007 
celo na 1. mestu v EU 
27, gl. sliko 3 (Eurofound, 
2007).

3. Slovenska produktivnost 
dela je znatno pod 
povprečjem razširjene EU 
28. Slovenija je leta 2010 
po produktivnosti dela, 
izraženo v standardih 

Slika 2: Ste v zadnjih 12 mesecih doživeli katero od navedenih 
zdravstvenih težav, ki jo je povzročilo ali poslabšalo vaše delo? (Vir: 
European Commission, 2014)

Slika 3: 
Povprečno število 
dni bolniške 
odsotnosti na 
zaposlenega (vsi 
zaposleni) po 
državah (2007)
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Za vsa področja je 
značilna osnovnošolska ali 
srednješolska izobrazba. 
Hkrati je del zaposlenih v 
stiku s strankami, kar korelira s 
stopnjo doživljanja stresa na 
delovnem mestu.  

2.3.2  Posebnosti 
promocije zdravja v 
logistiki (Petra Furlan 
Dodič, Intereuropa)
V logistiki zaposlene z vidika 
promocije zdravja pri delu 
v grobem delimo na dve 
skupini, in sicer: 

1. operativa, strokovnjaki ter 
vodje projektov in timov, 
ki večinoma opravljajo 
pisarniško delo in  

2. operativni kader, kot 
so skladiščniki, vozniki 
in upravljavci druge 
transportne mehanizacije, 
ki pretežno opravljajo 
fizično delo, pogosto v 
vsiljenem ritmu dela. 

Pri prvi skupini so posebnosti 
narave dela predvsem delo z 
veliko količino informacij pod 
časovnim pritiskom ter sočasna 
minimalna toleranca za 
napake, pretežno sedeče delo 
s slikovnimi zasloni in telefoni ter 
intenzivni odnosi s strankami 
in dobavitelji, ki nemalokrat 
potekajo v tujem jeziku. V 
drugi skupini pa naravo dela 
zaznamujejo fizično naporno 
delo (dvigovanje bremen), 
uporaba osebne varovalne 
opreme, udeleženost v 
zunanjem in notranjem 
prometu, večje tveganje za 
nastanek poškodb pri delu, 
izpostavljenost vremenskim 
razmeram, delo v hladilnicah, 
izmensko, nočno delo in 
dežurstva,  pri voznikih tudi 
pretežno sedeče delo in daljše 
odsotnosti od doma. 

2.3 Posebnosti 
promocije 
zdravja v 
turizmu in 
logistiki
2.3.1  Posebnosti 
promocije zdravja 
v turizmu (Maja 
Bonaca, Hoteli 
Bernardin)

Posebnost panoge 
gostinstva in turizma je med 
drugim njegova sezonska 
naravnanost oziroma 
poslovanje. V tej panogi je 
delo med poletno sezono 
bistveno bolj intenzivno kot 
v ostalih mesecih v letu. Na 
nihanje obsega dela vplivajo 
tudi prazniki in počitnice. Ker 
gre v panogi gostinstva in 
turizma za neenakomerno 
razporeditev delovnega 
časa, morajo biti tudi vse 
ostale aktivnosti temu 
prilagojene. To bistveno 
vpliva tudi na izvajanje 
programa promocije zdravja 
ter s tem povezanih ukrepov. 
Promocija zdravja je za 
panogo gostinstva in 
turizma koristna tudi zaradi 
fizične narave dela. Večina 
zaposlenih opravlja dela 
v štirih poklicnih skupinah, 
in sicer recepcija, strežba, 
kuhinja ter gospodinjstvo. 

kupne moči, dosegla 
80,4 % povprečja EU 
oziroma 74,0 % povprečja 
evrskega območja (Umar, 
2012).  

4. Po kazalcih intenzivnosti 
dela smo pri vrhu EU (npr. 
po podatkih raziskave 
EWCS iz leta 2010 na 
3. mestu v EU glede 
vprašanja »Ali vaše delo 
vključuje delo v hitrem 
tempu?« (Eurofound, 
2014). 

5. Konkurenčnost slovenskih 
managerjev: v raziskavi 
Svetovni letopis 
konkurenčnosti (IMD, 
2011) so se slovenski 
managerji glede na svojo 
konkurenčnost uvrstili 
na 57. mesto med 59 
državami, kar je za tri 
mesta slabše kot v letu 
2010 (Verle, Markič, 2012). 

Poenostavljeno povedano 
smo pri vrhu držav EU glede 
občutenja stresa, dojemanja, 
da delamo pod visokimi 
pritiski, po kazalcih bolniške 
odsotnosti ter krepko pod 
povprečjem EU 28 glede 
produktivnosti dela in 
konkurenčnosti managerjev. 
Konstruktivni sklep na podlagi 
rezultatov analize pokaže, 
da imamo v Sloveniji dobre 
priložnosti, da se z boljšim 
upravljanjem zdravja 
izboljšata zdravje in počutje 
zaposlenih, posledično 
pa tudi uspešnost oziroma 
ekonomsko-finančni rezultati 
poslovanja podjetij in 
organizacij. 
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ugled v javnosti,
• sindikati pridobivajo na 

ugledu, saj sta zdravje 
in dobro počutje 
delavcev pomembna 
cilja v strategiji sindikatov 
oziroma delavskih 
predstavnikov,

• skupnosti, v katerih 
delavci živijo, bolje 
napredujejo,

• poleg poznanih 
problemov in tveganj 
delovnega okolja 
ocenjujemo, da je 
vsaj tretjina zaposlenih 
izpostavljenih novim 
oblikam tveganj v pogojih 
spremenjenih delovnih 
procesov in delovne 
tehnologije,

• vse težja uskladitev 
zahtev na delovnih mestih 
in zasebnega življenja 
zaposlenih.

• stopnja sodelovanja pri 
promociji zdravja na 
delovnih mestih je višja kot 
kjer koli drugje,

• na delovnih mestih so 
prisotne vse socialne 
kategorije, zato jim 
lahko zagotovimo 
enake možnosti in 
enakopravnost,

• večino stroškov promocije 
zdravja na delovnem 
mestu in izobraževalnih 
aktivnosti financirajo 
delodajalci,

• delavci določene cilje 
lažje dosežejo skupaj, kot 
če bi jih morali doseči 
sami,

• podjetja vidijo pozitivne 
učinke ne le v povečani 
produktivnosti delavcev, 
ampak s promocijo 
zdravja na delovnih 
mestih tudi izboljšujejo svoj 

Posebnost za izvajanje 
promocije zdravja pri delu je 
tudi velika razpršenost lokacij, 
na katerih se delo zaposlenih 
odvija, saj poslovne enote, 
terminali ali carinske 
izpostave zagotavljajo 
regijsko pokritost trga. 
. 

2.4 Koristi 
promocije 
zdravja
 
Rezultate in prednosti 
programov promocije zdravja 
občutijo tako zaposleni kot 
delodajalci. 

• Prednosti programov 
promocije zdravja 
na delovnem mestu 
se kažejo na številnih 
področjih:

• večina odraslih ljudi preživi 
večino svojega časa na 
delovnih mestih,

• delavci oblikujejo tudi 
mnenja neaktivnega dela 
prebivalstva,

Boljše: 
- delovne razmere
- družbeno ozračje
- organizacijski 
proces

Uspešnost 
podjetja

Organizacijski rezultati: 
- nižji stroški
- izboljšana javna podoba podjetja, položaj 
na trgu dela, zadovoljstvo strank
- manj menjav zaposlitve, boljše ohranjanje 
delovnih mest
- višja produktivnost

Cilji 
podjetja

Program 
promocije 

zdravja pri delu

Boljše: 
- zdrav odnos
- izboljšana motivacija
- večja predanost
- bolj zdrav način 
življenja

Individualni rezultati:
- manj nezgod, bolezni
- izboljšano zdravje
- boljša kakovost življenja
- večje zadovoljstvo z delom

Slika 4: Rezultati in koristi promocije 
zdravja pri delu (Vir: De Greef, 

Van den Broek, 2004)
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Na področju obvladovanja 
stresa obstaja izvrstna 
švicarska raziskava oz. 
projekt SWING, ki ugotavlja, 
da se podjetjem splača 
vlagati v preprečevanje 
stresa. Shulte-Abel in Weber 
navajata, da so zaposleni, 
ki doživljajo močan stres, 
do 10 % manj produktivni 
od sodelavcev z enako 
obremenitvijo, kar pilotne 
organizacije v povprečju 
stane do 6.400 € na leto na 
zaposlenega. V povprečju 
je 25 % udeležencev 
projekta SWING zmanjšalo 
stopnjo stresa in povečalo 
produktivnost. Z ustreznimi 
ukrepi se je pri zaposlenih, 
najbolj obremenjenih s 
stresom, odsotnost z dela 
zmanjšala za 1,7 dneva na 
leto. Povprečno tako v osmih 
podjetjih na zaposlenega 
samo zaradi manjše 
odsotnosti z dela privarčujejo 
480 €/leto. Investicija v 
ukrepe obvladovanja stresa 
je v 2,5 leta trajajočem 
projektu znašala 604 € na 
zaposlenega, povprečni 
letni donos na zaposlenega 
pa dosegel 156 € na leto. 
To pomeni, da se investicija 
povrne najkasneje v petih 
letih, pri čemer avtorji 
raziskave navajajo, da gre za 
konzervativno oceno (Shulte-
Abel, Weber, 2011). 

ukrepov promocije zdravja 
zgolj z vidika dodatnega 
stroška je kratkovidno in 
ima ne nazadnje hude 
ekonomsko-finančne 
posledice. Finančno breme 
zdravstvenega absentizma 
v obdobju od 2000 do 2010 
konstantno raste, in sicer z 
224 mio € v letu 2000 na 439 
mio EUR v 2010, znesek vseh 
nadomestil plač na aktivno 
osebo pa z 280 €/osebo v 
letu 2010 na 527 €/osebo 
v 2010 (ZZZS, 2011). Hkrati 
je smiselno tudi upoštevati, 
da je potrebno programe 
promocije zdravja izvajati od 
3 do 5 let, da se pokažejo 
polni učinki. 

Podatki o ekonomski 
upravičenosti programov 
promocije zdravja na 
delovnem mestu kažejo na 
njihovo visoko donosnost. 
Evropska agencija za varnost 
in zdravje pri delu navaja, da 
vsak vložen EUR v promocijo 
zdravja na delovnem 
mestu povrne 2,4-4,8 EUR, 
in sicer zaradi zmanjšanja 
stroškov bolniške odsotnosti, 
fluktuacije, višje produktivnosti 
in drugih razlogov. To je 
približno 10 krat več, kot 
znaša dolgoročna donosnost 
delnic, ki se giblje na ravni 12 
%. Klinični inštitut za medicino 
dela, prometa in športa 
(UKC Ljubljana) navaja, da 
se lahko med udeleženci 
programov promocije 
zdravja odsotnost z dela 
zmanjša za 12–36 % (UKC, 
2012). Takšno zmanjšanje 
zagotavlja visoke prihranke, 
ki jih je mogoče izračunati in 
vrednotiti. Evropska agencija 
za izboljšanje življenjskih 
in delovnih pogojev 
EUROFOUND med koristmi 
programov promocije 
zdravja navaja tudi zvišanje 
produktivnosti tudi do 20 % 
(Eurofound, 2011). 

2.4.1  Koristi za 
zaposlene
Zaradi bolj zdravega vedenja 
in upadanja problemov z 
zdravjem (v delovnem in 
bivalnem okolju, kajti vzorce 
zdravega načina dela in 
življenja številčna delovna 
populacija prenaša na 
celotno prebivalstvo) se 
duševna in telesna blaginja 
zaposlenih povečujta, 
stališče do dela pa izboljšuje. 
Od tega imajo korist tudi 
zdravstvene zavarovalnice 
– torej vlaganje v zdravje 
zaposlenih koristi prav 
vsem (celotni družbi). Koristi 
promocije zdravja pri delu 
pridejo najbolj do izraza 
dolgoročno, če so integralni 
del politike podjetja in 
razvoja človeških virov.

Koristi za zaposlene zajemajo: 

1. ohranjanje zdravja in 
izboljšanje zdravstvenega 
stanja,

2. večja zavest in motivacija 
za zdrav način življenja,

3. boljša informiranost o 
načinih, kako si lahko sami 
pomagajo k zdravemu 
življenjskemu slogu,

4. boljše počutje na 
delovnem mestu in doma,

5. nižji stroški morebitnih 
zdravljenj oz. celo njihova 
odsotnost,

6. boljša klima in odnosi s 
sodelavci ipd..

2.4.2   Promocija 
zdravja je za 
delodajalca 
donosna naložba
Za delodajalca promocija 
zdravja na delovnem 
mestu predstavlja enega 
najbolj donosnih vlaganj. 
Kratkoročno razumevanje 

Donosnost promocije 
zdravja
...vsak vložen EUR v 
promocijo zdravja na 
delovnem mestu povrne 
2,5-4,8 EUR (EU-OSHA)
...zvišanje produktivnosti 
do 20 % (Eurofound)
...zmanjšanje bolniške 
odsotnosti z dela med 
udeleženci programov 
promocije zdravja za 12-
36 % (UKC Ljubljana)
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Povezavo - po preverjanju 
drugih potencialno vplivnih 
dejavnikov - med: a) oblikami 
zastopanja delavcev ter b) 
poročanjem o vzpostavljeni 
dokumentirani politiki varnosti 
in zdravja pri delu glede na 
majhno ali veliko zavezanost 
vodstva varnosti in zdravju 
pri delu prikazuje Slika 5: 
Povezava med oblikami 
zastopanja delavcev in 
poročanje o vzpostavljeni 
dokumentirani politiki 
varnosti in zdravja. Razvidno 
je, da najboljši rezultat 
zagotavlja kombiniran pristop 
zastopanja delavcev ob 
hkratnem sodelovanju in 
predanosti vodstva. 

2.5 Vloga 
in pomen 
sodelovanja 
delavcev 
pri promociji 
zdravja na 
delovnem 
mestu
EU-OSHA in ETUC navajata 
naslednje rezultate udeležbe 
delavcev oz. delavskih 
predstavnikov pri varnosti in 
zdravju:

1. obstoj politik, načrtov 
in sistemov je pozitivno 
povezan s posvetovanji z 
zaposlenimi;

2. večje zaznavanje 
uspešnosti ukrepov s strani 
delavcev;

3. večje zagotovilo za 
izvedbo promocije 
zdravja v praksi;

4. boljši rezultati na področju 
varnosti in zdravja pri delu 
((EU-OSHA, ETUC, 2012).

Prednosti za podjetja/
organizacije/ustanove so 
zlasti:

• znižanje stroškov, 
povezanih z boleznimi 
in slabim počutjem 
zaposlenih (dolgoročno 
znižanje kazalnikov 
negativnega zdravja, kot 
so kazalniki bolniškega 
staleža, poškodb pri 
delu, poklicnih bolezni, 
invalidnosti);

• promocija zdravja pri 
delu poveča motivacijo 
zaposlenih in izboljšuje 
delovno vzdušje (izboljšan 
odnos slehernega 
zaposlenega do dela, 
delovnega okolja, 
managementa, podjetja). 
Posledice so večja 
fleksibilnost, bolj odprta 
komunikacija in večja 
pripravljenost sodelovati 
in prispevati v organizaciji;

• promocija zdravja 
pri delu vodi do višje 
dodane vrednosti na 
način, da prispeva k 
večji kakovosti izdelkov 
in storitev, inovativnosti 
in ustvarjalnosti ter večji 
delovni storilnosti;

• promocija zdravja pri delu 
je tudi dejavnik prestiža, 
saj prispeva k izboljšanju 
javne podobe podjetja 
(humanizacija dela in 
delovnega  okolja, večja 
skrb za zaposlene in 
okolje).

Slika 5: Povezava med oblikami 
zastopanja delavcev in poročanje 
o vzpostavljeni dokumentirani politiki 
varnosti in zdravja. (Vir: EU-OSHA, 
ETUC, 2012)
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2.5.1 Vključevanje 
delavcev v 
aktivnosti promocije 
zdravja (Damjan 
Volf, KS 90)
Delodajalci so se dolžni 
posvetovati z delavci in 
njihovimi predstavniki že 
pri načrtovanju ukrepov 
promocije zdravja, saj 
sami nimajo rešitev za 
vse težave. Delodajalci 
morajo spodbujati kulturo 
promocije zdravja, ki podpira 
sodelovanje delavcev pri 
upravljanju. Delavci in njihovi 
predstavniki so namreč tisti, 
ki podrobno poznajo delovni 
proces in to, kako delo vpliva 
nanje. Zaradi tega so na 
delovnih mestih, na katerih 
delavci dejavno prispevajo k 
upravljanju varnosti in zdravja 
pri delu, stopnje poklicnega 
tveganja in nezgod pri delu 
običajno nižje (EU-OSHA, 
2012).  

Zakon o varnosti in zdravja 
pri delu delodajalcu kot 
zakonsko obvezo nalaga, 
da načrtuje in priskrbi 
finančna sredstva za 
izvajanje promocije zdravja. 
Z izvajanjem promocije 
zdravja lahko delodajalec 
v sodelovanju z zaposlenimi 
doseže znižanje stroškov in 
povečanje potencialov za 
ustvarjanje prihodkov, saj se 
promocija zdravja odraža 
v večjem zadovoljstvu 
delavcev in njihovi 
pripadnosti, povečanju 
produktivnosti in učinkovitosti 
delavcev ter zmanjšanju 
bolniške odsotnosti, 
fluktuacije in prezentizma.

Fizično in psihično zdravi 
ljudje so največji kapital 
podjetja, saj so pri delu 
bolj motivirani, ustvarjalni 

Delavci svojega 
sodelovanja ne bi 
smeli omejiti samo na 
pasivno sodelovanje in 
upoštevanje varnostnih 
pravil.

in produktivni. Promocija 
zdravja, kjer poteka 
dvosmerni proces, v katerem 
se delodajalci in delavci 
pogovarjajo drug z drugim, 
prisluhnejo skrbem drug 
drugega, izmenjujejo stališča 
in informacije, se pravočasno 
pogovorijo o težavah, 
upoštevajo, kar želi kdo 
povedati, skupaj sprejemajo 
odločitve ter zaupajo drug 
drugemu in se medsebojno 
spoštujejo. 

Čeprav so delodajalci po 
zakonu dolžni načrtovati in 
izvajati promocijo zdravja, 
imajo na tem področju 
obveznosti tudi zaposleni. 
Polno sodelovanje delavcev 
pri promociji zdravja presega 
zgolj posvetovanje, saj 
pomeni, da so delavci in 
njihovi predstavniki vključeni 
tudi v samo sprejemanje 
odločitev. Delavci svojega 
sodelovanja ne bi smeli 

omejiti samo na pasivno 
sodelovanje in upoštevanje 
varnostnih pravil. Če želijo 
doseči najučinkovitejšo 
zaščito svojega  zdravja, 
morajo v celoti izkoristiti 
možnosti sodelovanja  
delavcev pri upravljanju.

Načini, kako lahko delavci 
izrazijo svoje mnenje in se 
vključijo, so:

• postavljanje in odpiranje 
vprašanj ter izražanje 
predlogov na sestankih, 
med pogovori v delovni 
skupini, na usposabljanjih 
in osebnih razgovorih z 
vodji ali vodstvom;

• sodelovanje pri 
posvetovanjih; ta se lahko 
nanašajo na sodelovanje 
v raziskavah, vključitev 
v sheme predlogov 
ali sodelovanje na 
tekmovanjih iz varnosti in 
zdravja pri delu;

• sodelovanje pri 
preizkušanjih, na primer 
pri izbiri osebne varovalne 
opreme;

• prostovoljno sodelovanje 
pri dejavnostih, povezanih 
z varnostjo in zdravjem pri 
delu;

• poročanje o nezgodah 
pri delu, nevarnih pojavih 
ali o vsem, kar bi po 
njihovem mnenju lahko 
bilo nevarno oz. nezdravo 
ali kar bi lahko oviralo 
delovni proces, pa tudi 
predstavitev morebitnih 
zamisli za izboljšave;

• pogovor s predstavnikom 
delavcev, če ga imajo, 
in sodelovanje pri 
morebitnih dejavnostih, ki 
jih organizirajo (sestanki, 
raziskave itd.); 

• razmislek o tem, da se 
prostovoljno javijo v 
delovne skupine;

• objavljanje novic o 
varnosti in zdravju pri delu 
v glasilu podjetja;
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• aktivno sodelovanje v 
obstoječih aktivnostih 
s področja varnosti in 
zdravja pri delu

• pobuda za ukrepanje 
(ZVZD-1);

• groba preliminarna 
analiza glede zdravja 
in promocije zdravja 
v organizaciji (če 
potrebno);

• sodelovanje pri 
oblikovanju predlogov 
glede načina ukrepanja;

• vpliv delavskih 
predstavnikov v skupini za 
zdravje (sodelovanje pri 
pripravi načrta zdravja, 
komuniciranju, priložnost 
za pogovore z vodstvom 
itd.);

• komuniciranje z delavci za  
rast podpore.

izmenjavo zaposlenih pri 
podobnih delih in s širitvijo 
profila delovnih mest);

• izboljšanje delovnega 
okolja (spodbujanje 
podpore med sodelavci, 
spodbujanje sodelovanja 
zaposlenih v procesu);

• spodbujanje delavcev, 
da se udeležujejo zdravih 
aktivnosti (ponudba 
programov telesne 
vadbe, zagotavljanje 
koles za vožnjo na krajših 
razdaljah znotraj velikega 
delovnega območja);

• spodbujanje 
osebnostnega razvoja 
(ponudba tečajev za 
pridobitev kompetenc, 
kot so obvladovanje z 
delom povezanega stresa 
ali pomoč zaposlenim pri 
opuščanju kajenja).

2.5.2  Proaktivna 
vloga delavskih 
predstavnikov 
Promocija zdravja je široko, 
interdisciplinarno področje, 
pri čemer priložnosti delavskih 
predstavnikov obstajajo 
predvsem na naslednjih 
področjih: 

• uporaba pridobljenega 
znanja na usposabljanju 
pri opravljanju delovnih 
nalog,

• dajanje dobrega zgleda 
novim zaposlenim in 
nudenje pomoči slednjim 
pri varnem opravljanju 
dela (EU-OSHA, ETUC, 
2012).

Vloga predstavnika delavcev 
je zagotoviti delavcem 
možnost sodelovanja pri 
sprejemanju odločitev 
vodstva, kadar se oblikujejo 
preventivni in varnostni ukrepi 
promocije zdravja tako, da 
izrazijo svoja stališča, skrbi in 
zamisli. Ta vloga je ločena 
od vloge nadzornikov, ki 
imajo v opisu delovnega 
mesta opredeljene naloge, 
povezane z zagotavljanjem 
varnosti in zdravja pri delu. 

Nabor ukrepov na področju 
promocije zdravja med 
drugim zajema:
• izboljšanje organizacije 

dela (uvedbo gibljivega 
delovnega časa, 
ponudbo delovnih mest, 
ki omogočajo delo na 
domu oziroma delo na 
daljavo, zagotavljanje 
možnosti za vseživljenjsko 
učenje, na primer z 

Slika 6: Načini 
vključevanja delavcev 
(Vir: povzeto po EU-
OSHA, ETUC, 2012)
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Slika 7: Model 
proaktivne 
vloge delavskih 
predstavnikov 
za promocijo 
zdravja (Vir: 
Podjed, 2014)

Model proaktivne vloge 
delavskih predstavnikov med 
drugim zajema: 

1. Trdne argumente ZA 
promocijo zdravja.

Zaposlene predvsem 
zanimajo lastne koristi 
in ugodnosti, ki jih lahko 
pridobijo v okviru promocije 
zdravja, medtem ko 
delodajalska stran bolje 
razume finančne in 
organizacijske vidike. V 
prispevku priročniku je 
navedenih nekaj pomembnih 
podatkov, ki dokazujejo 
donosnost promocije zdravja 
za delodajalce.

2. Komunikacija kot ključno 
orodje za delo delavskih 
zaupnikov. 

Delavski predstavniki so 
dnevno vključeni v zahtevno 
komunikacijo tako z vodstvi 
kot z zaposlenimi, zato je 
smiselno, da se delavski 
predstavniki intenzivno 
usposabljajo na področjih, 
kot so reševanje konfliktov, 
asertivna komunikacija, 
umetnost prepričevanja, 
pa tudi govorica telesa, 
upravljanje s stresom, 
pozitivno razmišljanje  itd. 

3. Različna orodja v pomoč 
promociji zdravja 
(seznami, vprašalniki, 
priročniki).

Če se v neki organizaciji 
vodstvo in predstavniki 
zaposlenih nikakor ne strinjajo 
glede stanja zdravja, klime, 
stresa na delovnem mestu 
in podobno, lahko delavski 
predstavniki uporabijo 
katero od obstoječih list ali 
vprašalnikov za pridobitev 
preliminarnih, kvantificiranih 
podatkov o dejanskem 
stanju. To lahko v nekaterih 
okoljih pripomore k bolj 
argumentiranemu in 
konstruktivnemu iskanju 
rešitev. Kot primer, ki lahko 
pomaga h grobi začetni 
oceni stanja učinkovitosti 
sodelovanja med 
delodajalcem in zaposlenimi, 
lahko služi kontrolni seznam, 
predstavljen na Sliki 6: 
Kontrolni seznam učinkovitosti 
sodelovanja – predstavniki 
delavcev.
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Slika 8: Kontrolni seznam 
učinkovitosti sodelovanja – 
predstavniki delavcev
(Vir: EU-OSHA, ETUC, 2012)
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zdravja, pri čemer je 
pomemben poudarek 
tudi na spremljanju 
kazalcev, povezanih s 
financami in organizacijo;

• vključitev enega od 
predstavnikov najvišjega 
vodstva v skupino za 
zdravje;

• usklajenost s cilji in 
strategijo podjetja ter 
zaposlenimi;

• varovanje poslovnih in 
osebnih podatkov;

• navezava na obstoječe 
skupine, aktivnosti in 
kanale;

• smiselni in ljudem ter 
podjetju prilagojeni 
ukrepi.

med oblikami zastopanja 
delavcev in poročanje o 
vzpostavljenih dokumentirani 
politiki varnosti in zdravja.

Za pridobitev podpore 
vodstva so smiselne naslednje 
aktivnosti: 

• najem zunanje skupine 
strokovnjakov, ki lahko 
odgovori na različna 
strokovna, ekonomska in 
organizacijska vprašanja;

• srečanje in predstavitev 
projekta vodstvu;

• kvalitetna predstavitev, 
kako bo tudi vodstvo 
lahko spremljalo rezultate 
aktivnosti promocije 

3.1 Pridobitev 
podpore 
vodstva
Čeprav je promocija zdravja 
na delovnem mestu ena 
najbolj donosnih investicij 
v poslovanju podjetja, žal 
številni vodilni v podjetjih 
in organizacijah promocijo 
zdravja še vedno razumejo 
kratkoročno, kot strošek, ter 
ne upoštevajo dolgoročnih in 
širših koristi za podjetje. Hkrati 
sta za uspeh projekta ključna 
dejavnika tudi sodelovanje 
in podpora vodstva, kot 
prikazuje Slika 5: Povezava 

3 KORAKI IZVEDBE PROGRAMOV 
PROMOCIJE ZDRAVJA

Slika 9: Šest korakov postopka promocije zdravja
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najpogostejše razloge 
za slabši uspeh projektov 
promocije zdravja na 
delovnem mestu. Kvalitetna 
analiza namreč pomaga 
odkriti tista področja, na 
katerih lahko ciljne aktivnosti 
promocije zdravja zaposlenim 
in organizaciji prinesejo 
največ koristi. 

Vedno mora biti usmerjena 
v tiste težave, ki jih imajo 
delavci v podjetju in proti 
tistim obremenitvam in 
škodljivostim, ki jih delavci 
občutijo kot težavo in jih kot 
take tudi ocenimo v analizi 
tveganja. Namen raziskave 
je pridobitev podatkov 
o zdravstvenem stanju 
zaposlenih, obremenitvah, 
tveganjih ter izpostavljenosti 
stresorjem na delovnih 
mestih. Analiza zajema 
pripravo nabora podatkov 
za predstavitev obstoječega 
stanja zdravja na delovnem 
mestu. 

3.3.1 Viri podatkov 
za analize zdravja in 
dobrega počutja 
1) Na nacionalnem nivoju 
se zbirajo naslednji podatki, ki 
so tudi kazalniki negativnega 
zdravja:
a. podatki o dejavnosti 
medicine dela;
b. podatki o začasni 
odsotnosti iz dela zaradi 
bolezni, poškodb in drugih 
zdravstvenih vzrokov;
c. podatki o poškodbah pri 
delu (tudi smrtnih);
d. podatki o poklicnih 
boleznih;
e. podatki o delovnih 
invalidih.

2) Na nivoju podjetja 
dopolnimo te podatke 
s poročili o opravljenih 
preventivnih zdravstvenih 

športniki in podobno,
• svetovalec za promocijo 

zdravja,
• vodja proizvodnje, vodja 

razvoja,
• zunanji strokovnjaki za 

področje promocije 
zdravja na delovnem 
mestu. 

Zaradi operativnosti dela se 
priporoča omejitev števila 
članov skupine na do 10. 
V majhnim organizacijah 
je to lahko samo nekaj 
oseb ali celo ena sama. 
Priporočeno je, da v skupini 
za zdravje sodelujejo tudi 
zunanji strokovnjaki. Za velike 
organizacije je koristno, 
da imajo notranjega 
svetovalca za promocijo 
zdravja.  Za usklajevanje dela 
z zunanjimi sodelavci naj 
skupina za zdravje imenuje 
koordinatorja. 

Naloge skupine za zdravje

a) skrb za načrtovanje 
in izvajanje programa 
promocije zdravja v 
organizaciji;
b) spremljanje poteka 
programa, evalviranje in 
sprejemanje ukrepov za 
izboljšave;
c) redno sestajanje 
(priporočeno enkrat 
mesečno, praviloma med 
delovnim časom; zapisnik 
sestanka prejema v vednost 
tudi vodstvo);
d) promoviranje programa 
med sodelavci in vodstvom;
e) poročanje vodstvu 
organizacije.

3.3 Analiza 
zdravja in 
počutja
Nezadostna analiza 
stanja zdravja spada med 

3.2 Ustanovitev 
in odgovornosti 
skupine za 
zdravje
Za izvajanje promocije 
zdravja v organizaciji 
je potrebno ustanoviti 
skupino za zdravje oz. 
odbor za zdravje (če le-
ta v organizaciji še ni 
ustanovljena). Če že obstaja 
kakršna koli skupina, npr. 
za absentizem, varnost in 
zdravje pri delu, uvajanje 
standardov kakovosti ipd., 
se aktivnosti skupine za 
zdravje lahko navežejo 
na obstoječe aktivnosti 
in vsebine. Ker promocija 
zdravja dolgoročno gledano 
ni projekt, pač pa stalna 
aktivnost, je koristno, da se 
člane skupine za zdravje 
izbere skrbno. V manjših 
organizacijah je skupina 
lahko sestavljena zgolj iz 
nekaj zaposlenih. Skupino za 
zdravje imenuje in pooblasti 
vodstvo. 

Sestava skupine za zdravje 
je odvisna od organizacije 
oziroma podjetja, 
priporočljivo pa je, da jo 
sestavljajo:

• direktor ali predstavnik 
vodstva,

• sindikalni zaupnik ali 
predsednik sindikata,

• delavski zaupnik za 
varnost in zdravje pri 
delu ali predstavnik sveta 
delavcev,

• izvajalec medicine dela,
• vodja kadrovske službe,
• odgovorni za varnost in 

zdravje pri delu, 
• zaposleni, ki imajo 

ugled med zaposlenimi 
kot osebe z zdravim 
življenjskim slogom, npr. 
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skupine in zdravstvene 
politike spodbujajo zdravo 
ravnanje, ki naj bi ga vsak 
posameznik uresničeval brez 
zunanje prisile iz prepričanja, 
da smrtnost in kakovost 
življenja večinoma pogojujejo 
prav dejavniki življenjskega 
sloga. Zdrav življenjski slog 
opisujemo kot vsako aktivnost 
posameznika, ki je namenjena 
spodbujanju, varovanju 
ali vzdrževanju zdravja, ne 
glede na aktualni zdravstveni 
status in učinkovitost te 
dejavnosti. Zdrav življenjski 
slog je uravnotežen in 
povezan z zdravimi izbirami 
posameznika. Življenjski slog 
je produkt kombinacije izbire, 
priložnosti in razpoložljivih 
virov (znanje, sposobnosti, 
podporno okolje) na domu, 
delovnem mestu, v lokalni 
skupnosti in širšem življenjskem 
prostoru človeka. Življenjski 
stil ne vpliva le na obolevnost 
in umrljivost, temveč tudi na 
kakovost življenja, s katero je 
v pozitivnem ali negativnem 
odnosu in se razlikuje glede 
na to, ali ga razumemo 
kratko ali dolgoročno. 
Sprememba, npr. prenehanje 
kajenja, bo sprožila začasno 
poslabšanje kakovosti 
življenja posameznika zaradi 
začasnega slabšega počutja 
(nižja kakovost življenja), ki 
nastane klub temu, da se je 
posameznik odločil za bolj 
zdravo, kvalitetnejše (in daljše) 
življenje.  Zdravju podporno 
vedenje ter izboljšanje 
kakovosti in trajanja življenja 
sta velikokrat sorazmerna (če 
posameznik rad telovadi), 
lahko pa tudi obratno-
sorazmerna (če osebi gibalne 
aktivnosti niso všeč). Prav zato, 
ker razmerje med življenjskim 
slogom in dobrim počutjem 
ni vedno le pozitivno, je 
proces doseganja zdravja in 
spreminjanja vedenja posebej 
zahteven.           

3.3.2  
Samoodgovornost 
in življenjski slog
Zdravje posameznika je 
tudi rezultat izbiranja, kajti 
med temeljne determinante 
zdravja poleg bioloških 
lastnosti človeka, okolja 
in zdravstvene oskrbe 
prištevamo tudi življenjski slog.  
Zdravje je samoodgovornost. 
Bistvo čilosti je maksimiranje 
potenciala, ki se začne z 
odločitvijo posameznika, 
da ne glede na trenutni 
položaj želi več zdravja in 
boljše blagostanje, doseže 
pa ga lahko z lastno (fizično) 
aktivnostjo. Pri tem je zelo 
pomembna motiviranost 
posameznika, saj mora verjeti 
v to, da je lahko zdrav, poleg 
tega pa mora biti sposoben 
in voljan izvesti spremembe 
v življenjskem slogu zaradi 
zdravja. Zdravje je blagor 
– subjektivna interpretacija 
osebnih meril, iz katerih izhaja 
občutek, da je vse v redu. 
K temu prispevajo čustva, 
prepričanja, temperament, 
vedenje, situacija, izkušnje in 
zdravje. Zdravje je realizacija 
potenciala, dinamično, 
spremenljivo in prostrano. Vse 
omejitve so konstrukt človeka 
samega, zato je zdravje tudi 
proces samoodkrivanja, pri 
katerem se človek ves čas 
uči in na novo postavlja 
meje z okoljem. Zdravje 
je tudi usposobljenost. 
Posameznik dosega zdravje 
s prevzemanjem vedenj, ki 
mu omogočajo razumevanje 
zdravja kot vira moči. 
Bistvena sta samoodločanje 
in samooskrba. 

Pojem zdrav življenjski slog 
izhaja iz opredelitve vedenja 
kot zdravo ali nezdravo 
(tvegano) oz. normalno 
in deviantno. Ekspertne 

pregledih ter podatki 
in analizami ocen 
tveganja (obremenitev, 
škodljivosti in tveganj 
delovnega okolja), podatki 
ekološkega, biološkega in 
epidemiološkega monitoringa 
ter podatki nacionalnih 
statistik in statistik po »strokah«, 
rezultati različnih vprašalnikov 
in internih analiz … 

Pomembno je, da je delež 
zaposlenih, ki izpolnijo anketo, 
čim višji. Ključno vlogo pri 
organizaciji izpolnjevanja 
vprašalnikov imajo člani 
skupin za zdravje, saj 
sodelujejo pri razdeljevanju 
in ponovnem zbiranju 
vprašalnikov, ozaveščajo 
glede pomena sodelovanja 
v raziskavi ter dajejo 
pojasnila glede pomislekov, 
ki jih imajo zaposleni.  Eden 
takih je na primer zaupnost 
podatkov, zato je potrebno 
ozaveščanje, da so ankete 
anonimne (kot je tudi 
priporočeno). 
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Slika 10: Biopsihosocialni model ocenjevanja 
delazmožnosti. (Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje)
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na delovnem mestu 
prihaja zaradi škodljivosti 
in obremenitev, ki na njem 
nastopajo bodisi zato, ker 
delavci niso dovolj poučeni 
o varnem in zdravem 
delu ali pa zaradi slabih 
odnosov s sodelavci in 
predpostavljenimi.
Izdelava dobrega načrta, 
takšnega, ki bo kar najbolj 
koristil tako zaposlenim kot 
organizaciji, za skupino za 
zdravje lahko predstavlja 
precejšen izziv. Med številnimi 
težavami in priložnostmi 
glede zdravja v organizaciji 
– in različnimi pogledi, kako 
ukrepati – je potrebno 
določiti prioritete in izdelati 
akcijski načrt, kar ni vedno 
enostavno. Dober načrt:
a) vsebuje vse ključne 
elemente;
b) je realističen, pregleden, z 
dosegljivimi cilji ter
c) spodbuja k sodelovanju in 
izboljšavam.

Promocija zdravja je proces 
usposabljanja ljudi, da znajo 
za svoje zdravje skrbeti in 
ga ob težavah tudi sami 
izboljševati. Posameznik 
oziroma vsi morajo biti 
usposobljeni za doseganje 
popolnega telesnega, 
duševnega in socialnega 
blagostanja ter ob tem tudi 
za spreminjanje oziroma 
prilagajanje svojega okolja. 
Izhaja iz biopsihosocialnega 
koncepta življenja, ki pravi, 
da je zdravje vir vsakdanjega 
življenja, ne pa življenjski 
cilj. Zdravje je podlaga za 
človekove fizične zmogljivosti 
ter za njegov osebni in 
družbeni razvoj. Za doseganje 
zdravja mora biti vsak 
posameznik oziroma skupina 
zmožen ugotoviti in uresničiti 
svoje želje, zadovoljevati 
potrebe in spreminjati 
oziroma obvladovati svoje 
okolje. 

3.4 Izdelava 
načrta 
promocije 
zdravja
Dobra praksa zahteva, da 
načrt promocije zdravja 
pripravi organizacija sama, 
ne da jim ga na primer 
na pladnju ponudi zunanji 
izvajalec. Razlog je ta, da 
se organizacije oz. podjetja 
med seboj zelo razlikujejo, 
zato je vsak dober načrt 
promocije zdravja unikat, 
optimalno prilagojen 
organizaciji in zaposlenim.
Najprej se je potrebno 
spopasti s tistimi problemi 
v zdravstvenem stanju 
delavcev, ki so najbolj 
obremenjujoči tako 
za delavce kot tudi za 
delodajalce in zdravstveno 
službo. Do okvar zdravja 

Vsak dober načrt 
promocije zdravja 
je unikat, optimalno 
prilagojen organizaciji in 
zaposlenim.
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3.4.3 Pregled in 
ocena obstoječih 
aktivnosti
Pregled in ocena obstoječih 
aktivnosti omogočata, 
da lahko zaposleni na 
enem mestu preberejo, kaj 
organizacija že zagotavlja 
za zdravje in dobro počutje 
zaposlenih ter da so hkrati 
na enem mestu zbrani glavni 
ukrepi na področju promocije 
zdravja na delovnem mestu. 

Številna podjetja opredelijo 
tudi vizijo promocije zdravja. 
Vizija je izjava o tem, kakšno 
prihodnost želimo glede 
stanja zdravja v organizaciji. 
Omogoča jasnejšo določitev 
smeri oz. sliko želenega stanja 
v prihodnosti. Upoštevamo 
sledeča priporočila: 
• obsega obdobje vsaj 2-5 let 
naprej;
• je nekaj, kar si z lahkoto 
zapomnimo;
• je realistična in hkrati 
privlačna za udeležene;
• spodbuja k sodelovanju in 
promovira zdravje.

3.4.1  Izhodišča za 
izdelavo načrta 
promocije zdravja

Izhodišče naj bo kvalitetna 
analiza 
Načrt promocije zdravja 
izhaja iz ugotovitev 
opravljenih analiz stanja 
zdravja. Ena najpogostejših 
napak pri izdelavi programa 
promocije zdravja je 
ukrepanje na podlagi ad 
hoc analiz oziroma mnenj, saj 
velja »kakršna analiza, takšne 
rešitve.«

Celovitost načrta
Dober načrt promocije 
zdravja vsebuje vse ključne 
elemente ter upošteva 
tako kratkoročne cilje kot 
tudi dolgoročni vidik v smeri 
stalnega izboljševanja. 

Akcijska naravnanost
Pripravljeni načrt promocije 
zdravja je temeljni dokument 
in podlaga za izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje, 
zato naj bo pregleden, jasen, 
ciljno usmerjen in z jasnimi 
prioritetami. 

3.4.2  Uvod in namen 
V uvodu lahko na kratko 
predstavimo promocijo 
zdravja, opredelimo zavezo 
organizacije za spodbujanje 
zdravja in dobrega počutja 
zaposlenih ter povabimo vse 
zaposlene k sodelovanju. 
Namen promocije zdravja 
opredeli smer oziroma želeni 
rezultat. Programi zdravja 
imajo lahko en sam namen, 
bolj kompleksni pa jih imajo 
tudi več. Namen je splošen, 
globalen, nima končnega 
roka in pogosto ni natančno 
merljiv. 

Slika 11: Ključni 
elementi načrta 
promocije 
zdravja
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ne dovolj raziskane nevarne 
snovi, 
• zahteve po humanizaciji 
dela z različnimi 
ergonomskimi ukrepi, 
prizadevanje za boljšo 
organizacijo dela ipd. 

V Dodatku 1 k temu 
priročniku so podrobneje 
predstavljena naslednja 
ključna področja oziroma 
prioritete: 

• staranje delovne 
populacije,
• stres v delovnem okolju,
• bolezni gibal  - dvigovanje 
bremen,
• ergonomija delovnega 
okolja,
• poškodbe pri delu,
• perspektive razvoja 
zdravstvenega varstva 
zaposlenih.

3.4.5  Opredelitev 
ključnih področij in 
prioritet 
Klasičnim problemom, 
kot so težko fizično delo, 
hrup, vibracije itd., so se 
v novejšem času pridružili 
še novi, tako da so izzivi 
slovenske in evropske 
medicine dela zlasti:

• statične obremenitve pri 
delu na tekočih trakovih,
• delovni stres in izgorelost,
• bolezni gibal (predvsem 
dorsalgije), 
• monotonija,
• staranje delovne 
populacije,
• poškodbe pri delu in 
(v slovenskem prostoru) 
neustrezna oz. nedorečena 
verifikacija poklicnih bolezni,
• vedno nove in morda s 
strani varnosti za zdravje še 

3.4.4  Opredelitev 
ključnih težav na 
področju zdravja in 
dobrega počutja 
zaposlenih
V fazi analize pogosto 
zberemo večje količine 
podatkov (podatki NIJZ, 
različne interne ankete, 
podatki kadrovske službe 
...), zato obstaja nevarnost 
»analize paralize«, kjer ljudje, 
soočeni s preveč podatki, ne 
znajo izluščiti bistvenega. 
V pregledu rezultatov analiz 
se izdela krajša sinteza 
ključnih ugotovitev in 
poudarkov izvedenih analiz, 
ki omogoča osredotočanje 
na ključne težave.  
 

Slika 12: Delež bolniškega 
staleža v RS v letu 2012 po 
najpomembnejših diagnostičnih 
skupinah (Vir: NIJZ, 2013)
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določitev ukrepov je zato v 
pomoč pristop po fazah, kjer 
se: 

1. opredeli ključna področja,
2. nato pa prioritete ter vrstni 

red prioritet.

Določitvi ključnih področij 
torej sledi določitev prioritet, 
pri čemer naj se doseže 
ravnotežje med tem, kaj 
lahko stori organizacija in 
česa so zmožni zaposleni. 
Sredstva organizacije so 
omejena, prav tako tudi 
pripravljenost zaposlenih za 
sodelovanje in spremembe 
navad. 
Cilji so specifični, pogosto 
osredotočeni na krajše 
obdobje ter po možnosti 
oblikovani po SMART pristopu. 
Aktivnosti so ukrepi, ki 
pomagajo dosegati cilje, npr. 
usposabljanje za varno delo, 
delavnice, izdelava politik, 
ozaveščanje. Priporočljivo je, 
da je načrt ukrepov kratek in 
pregleden.
Načrt promocije zdravja 
zajema vse zaposlene ter 
vsebuje aktivnosti na vseh 
ključnih področjih: 

1. ozaveščanje in 
izobraževanje za zdravo 
delo in življenje,

2. razvoj sposobnosti 
za samopomoč in 
spodbujanje zdravega 
dela in življenja ,

3. izgradnja podpornega 
okolja in 

4. formalna ureditev in 
razvoj politik.  

Za ranljive poklicne skupine 
se določijo specifični ukrepi.
V nadaljevanju so 
predstavljena štiri ključna 
področja izvajanja aktivnosti 
promocije zdravja. 

pravil in meril, ki varujejo 
zdravje družbe in 
posameznikom olajšujejo 
zdrave izbire. 

Pristop je lahko populacijski ali 
pa prilagojen posameznikom 
z visokim tveganjem. 

Promocija zdravja na 
delovnem mestu je 
tudi integriran pristop 
k delovnemu mestu; je 
kombinacija promocije 
zdravja v celoti in dobrega 
počutja z bolj tradicionalnim 
pristopom k ohranjanju 
zdravja in varnosti na 
delovnem mestu, zato ima 
naslednje posebnosti:
• usmerjena je v zdravje in 

ne v bolezen,
• nanaša se na vse skupine 

delavcev,
• osredotočena je na 

področja, za katera 
vemo, da so v smislu 
vzdrževanja zdravja 
problematična,

• za svoje uresničevanje 
uporablja zelo različne, 
vendar komplementarne 
metode,

• pomembno je aktivno 
sodelovanje delavcev,

• to ni primarno medicinska 
dejavnost, ampak mora 
biti del organizacije 
delovnega procesa 
in delovnih razmer v 
podjetju.

3.4.6.2 Opredelitev 
ključnih področij in 
prioritet

Analiza počutja ter stanja 
zdravja pogosto pokaže 
večje število pomembnejših 
posledic oz. razlogov za 
trenutno stanje zdravja 
in počutja na delovnem 
mestu. Hkrati obstaja širok 
nabor možnih ukrepov za 
upravljanje s posameznimi 
tveganji. Za smiselno 

3.4.6  Akcijski načrt

3.4.6.1 
Komplementarne 
strategije in integriran 
pristop 

Programi promocije zdravja 
v konkretnem podjetju lahko 
sledijo splošno začrtanim 
ciljem krepitve zdravja 
populacije, če pa želijo biti 
resnično uspešni, morajo 
biti  zasnovani na konkretnih 
problemih,  pripravljeni 
projektno, vodeni, spremljani 
in evalvirani ter vključeni v 
celostno politiko vodenja 
podjetja. 

Promocija zdravja ni le 
akcija, ki je oblikovana za 
ljudi, temveč deluje skupaj z 
njimi. Cilje dosega s pomočjo 
komplementarnih strategij 
promocije zdravja: 

• komunikacija o zdravju: 
uporaba komunikacijskih 
tehnik in pristopov, ki 
vzpodbujajo zdravje 
posameznikov, populacije 
ali organizacije; 

• zdravstvena vzgoja: 
povečevanje zdravstvene 
osveščenosti, znanja in 
razvijanja sposobnosti, 
ki vodijo v zdravje 
posameznika in družbe; 

• samopomoč, 
medsebojna pomoč;

• organizacijske 
spremembe: oblikovanje 
podpornega okolja, ki 
vzpodbuja zdrave izbire; 

• mobilizacija in razvoj 
družbe v smeri 
povečevanja nadzora 
nad determinantami 
zdravja;

•  zagovorništvo: dejavnosti, 
ki so namenjene 
podpiranju ciljev na 
področju zdravja; 

• politični razvoj: razvijanje 
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• usposabljanja, 
delavnice, treningi (npr.  
komunikacija, reševanja 
konfliktov, obvladovanje 
stresa ...),

• vodene razgibalne vaje,
• rotacija zaposlenih,
• tekmovanja (npr. za 

prenehanje kajenja), 
tečaji kuhanja zdrave 
hrane ... 

Formalna ureditev 
in razvoj politik

Delodajalec z oblikovanje 
politik izraža svojo predanost 
skrbi za zdravje zaposlenih 
(npr. zdrava izbira v menzi, 

tiste kanale in medije, ki se 
jih v organizaciji tudi že sicer 
poslužujejo (npr. oglasne 
deske, e-maili, interno glasilo 
...)

Usposabljanja in razvoj 
veščin
 
Ozaveščanje in izobraževanje 
pogosto ne zadostujeta, da 
bi zaposleni prevzeli nove, 
bolj zdrave navade, zato so 
pomembna usposabljanja, 
treningi, delavnice itd., ki 
zaposlenim pomagajo osvojiti 
nove veščine, pridobiti 
izkušnje in sprejeti bolj zdrave 
navade, na primer: 

Načrt ozaveščanja in 
izobraževanja zaposlenih 

Ozaveščanje, informiranje 
in izobraževanje zaposlenih 
na področju promocije 
zdravja je ključno, ker v ljudeh 
prebuja zavest o pomenu 
varnega in zdravega dela ter 
življenja, pa tudi motivacijo, 
da si pomagajo sami. 
Načrt ozaveščanja oziroma 
izobraževanja zajema kanale 
oz. sredstva komuniciranja, 
izbrane medije in podobno. 
Priporočljivo je uporabljati 

Slika 13: Štirje stebri akcijskega načrta 
promocije zdravja na delovnem mestu

Slika 14: Primer tabele načrta 
ozaveščanja in izobraževanja

Priročnik
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Spremljamo in ocenjujemo 
predvsem dvoje: 

1. potek programa in 
doseganje ciljev ter

2. koristi za zaposlene in 
organizacijo. 

Kdaj spremljati in ocenjevati?

• spremljamo tekoče 
(pregled in vodenje 
evidence),

• ocenjujemo pa v rednih 
časovnih presledkih 
- pregled za nazaj, 
popravki in spremembe 
za naprej (npr. letno ...).

3.4.7  Ključni 
kazalniki zdravja in 
dobrega počutja 
ter spremljanje in 
ocenjevanje
Kazalniki zdravja lahko 
zajemajo kazalnike po 
podatkih, kot so posredovani 
s strani Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, 
ter druge kazalnike, ki jih 
določi organizacija (npr. 
s področij psihosocialnih 
tveganj, organizacijske klime, 
ravnotežja med službo in 
zasebnim življenjem itd). 

politika odkritega izražanja 
in participacija zaposlenih, 
politika glede mobinga in 
uživanja alkohola, fleksibilni 
delovni čas ...). 

V tem delu načrta je smiselno 
navesti, katere politike, akti 
in pravilniki so že veljavni v 
organizaciji, ter razmisliti, ali 
je potrebno kateri izmed 
področij prevetriti ali na novo 
urediti. Sistemsko reševanje 
problematike zdravega in 
varnega dela pomembno 
vpliva na kakovost rezultatov 
promocije zdravja v 
organizaciji. 

Podporno okolje 

Podporno okolje zaposlenim 
omogoča upoštevanje 
varnosti, jih ozavešča, jim 
pomaga osvojiti veščine za 
zdravo delo ter jih vzpodbuja 
pri vzpostavljanju in 
vzdrževanju zdravega načina 
življenja. To je okolje, kjer 
zaposleni lažje uresničujejo 
zdrave izbire. Ukrepi na 
področju podpornega okolja 
vključujejo (primeri):
 
• ponudba programov in 

možnosti razgibavanja, 
zdrave prehrane, 
prenehanja kajenja ...; 

• zagotavljanje kvalitetnih 
sredstev oz. opreme  za 
varno delo (ergonomski 
stoli, zaščitna sredstva ...)
M

• reorganizacija dela 
(fleksibilni delovni 
čas, enakomerno 
porazdeljevanje 
obremenitev med 
zaposlenimi, realni 
izvedbeni roki ...); 

• podajanje rednih 
povratnih informacij o 
delovni učinkovitost itd.

Slika 15: Nekateri možni kazalniki zdravja 
in dobrega počutja
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3.4.9  Zaključna 
priporočila pri 
izdelavi načrta 
promocije zdravja
• Načrt naj pokriva 

vsa ključna področja 
promocije zdravja v 
organizaciji;

• bolje, da je načrt realen in 
dosegljiv, kot obsežen, a 
nerealen;

• splača se pridobiti pomoč 
zunanjih strokovnjakov 
za promocijo zdravja, saj 
so rezultati lahko znatno 
boljši; 

• pozornost naj bo 
namenjena tudi 
ozaveščanju in 
ustvarjanju zanimanja ter 
vzpodbujanju zaupanja 
v program promocije 
zdravja, kar zahteva 
potrpežljivost;

• za uspeh sta ključna 
tako podpora vodstva 
kot sodelovanje 
zaposlenih ter delavskih 
predstavnikov;

• načrt zdravja naj bo 
pregleden ter akcijsko 
naravnan;

• česar ne merimo, ne 
moremo spremljati in 
upravljati!

3.4.8 Finančni načrt 
Zakon (ZVZD-1) od 
delodajalca zahteva, 
da za promocijo zdravja 
nameni določena sredstva. 
Finančni viri so lahko interni 
viri ali sofinanciranja iz 
projektov, številne aktivnosti 
pa je možno izvajati tudi z 
minimalnimi stroški. 

Faza snovanja finančnega 
načrta je ključna pri 
dokončnem opredeljevanju, 
kateri ukrepi lahko v okviru 
omejenih finančnih sredstev 
in virov poskrbijo za kar 
najboljše rezultate. 
  

Ključni poudarki glede 
spremljanja in ocenjevanja 
uspešnosti izvajanja 
programov promocije 
zdravja: 

• česar ne moremo meriti, 
ne moremo dobro 
obvladovati;

• načrt promocije zdravja je 
izhodišče za vrednotenje 
uspehov;

• pomembno je spremljanje 
in vrednotenje tako 
poteka izvajanja 
programa kot tudi 
rezultatov in koristi – za 
zaposlene in organizacijo;

• stalen postopen 
napredek in izboljšave 
ne podlagi izkušenj lahko 
sčasoma privedejo do 
odličnih rezultatov. 

Slika 16: Zbirne postavke finančnega načrta 
(primer zasnove)
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predstave  o pričakovanjih 
drugih. Zajema lahko tudi 
prepoznane racionalizacije, 
ki jih posameznik sprejme, da 
bi upravičil neko z zdravjem 
povezano dejavnost ali 
njeno odsotnost, zaznane 
koristi in izgube, ki iz take 
dejavnosti izhajajo, ter 
omejitve ali pomoč pri 
izvajanju. Vključena so tudi 
prepričanja o samem sebi, 
kot so: samoocenjevanje, 
ocenjevanje lastnega 
zdravja, dobrega počutja 
in težav, dovzetnih za 
spremembe (npr. upadanje 
telesne kondicije, povečanje 
telesne mase), prikladnost 
posameznikovih možnosti za 
vplivanje na zdravje (položaj 
nadzora), samoučinkovitost 
pri izvedbi dejavnosti, 
povezanih z zdravjem, 
in dovzetnost za bolezni, 
povezane z določenim 
življenjskim slogom. 
Spretnosti in kompetence 
vključujejo bolj ali manj 
ustaljene in naučene odzive 
(telesnokulturne veščine, 
zmanjševanje napetosti, 
sklepanje prijateljstev, 
uveljavljanje …) in znanje, 
ki pride prav pri vedenju, 
koristnem za zdravje 
(sposobnost izkoristiti 
ugodnosti, ki jih ponuja 
zdravstveni sistem, uporaba 
interneta, priprava zdravih 
obrokov…). K splošnim 
sposobnostim sodi tudi 
sposobnost razumevanja 
in uporabe vsebine 
zdravstvenih sporočil 
(zdravstvena pismenost). 
Osebnostno-čustvene 
lastnosti vključujejo raven 
zanimanja za vprašanja, 
povezana z lastnim 
zdravjem, čustven odnos do 
vrste zdravih ali nezdravih 
vedenjskih vzorcev in sporočil, 
ki nekatere vedenjske 
vzorce spodbuja, druge pa 
prepoveduje, dovzetnost za 

• zmerno, a redno telesno 
dejavnost in rekreacijo, 

• sproščanje ter 
konstruktivno spopadanje 
s stresom,

• nekajenje in izogibanje 
tobačnemu dimu, 

• neuživanje alkohola 
oziroma uživanje le v 
minimalnih količinah, 

• prenehanje uživanja 
psihoaktivnih snovi. 

Pomembne so tudi različne 
oblike varovanja zdravja pri 
delu, kot so uporaba osebne 
varovalne opreme, ustrezni 
odmori med delom, primerna 
telesna drža, varno vedenje v 
prometu (uporaba varnostnih 
pasov, primerna hitrost). 
V ta segment sodijo tudi 
redni zdravniški pregledi za 
zgodnje odkrivanje določenih 
bolezni, hitro sporočanje 
zdravstvenemu osebju o 
pojavu zaskrbljujočih znakov 
bolezni in uporaba ustreznih 
zdravil brez zlorabe.  

Determinante, povezane z 
zdravjem, ki lahko pogojujejo, 
kako se bo posameznik 
v določenih okoliščinah 
odločal in odločil lahko 
razdelimo na osebne in 
družbeno-okoljske. Osebne 
determinante z zdravjem 
povezanega vedenja so: 

a) vsebina prepričanj v zvezi z 
zdravjem,
b) spretnosti in kompetence,
c) osebnostno-čustvene 
lastnosti.

Vsebina z zdravjem 
povezanih prepričanj 
vključuje predvsem: 
uveljavljene vrednote in cilje, 
sprejet koncept zdravja, 
prepričanje o determinantah 
zdravstvenega stanja, 
uveljavljene družbene 
standarde o vedenjih, 
povezanih z zdravjem, in 

3.5 Izvajanje 
aktivnosti in 
ukrepov
Še tako dober načrt 
promocije zdravja ne more 
dati učinkov, če ne zaživi 
v praksi. Redno izvajanje 
aktivnosti in spremljanje 
rezultatov omogoča tako 
doseganje pričakovanih 
rezultatov promocije zdravja 
kot tudi razumevanje 
potrebnih izboljšav in 
prilagoditev.
Ključni elementi za 
uveljavljanje načrta 
promocije zdravja so 
predanost vodstva in 
zaposlenih ter redno delo 
skupine za zdravje. 

Še tako dober načrt 
promocije zdravja ne more 
zagotoviti želenih  učinkov, 
če ne zaživi v praksi.

3.5.1 Determinante 
zdravega 
življenjskega sloga
Vedenja se štejejo za zdrava 
(zdrav življenjski slog) 
glede na to, koliko vplivajo 
na zdravje (zmanjševanje 
tveganja za zdravje), kar 
se večinoma ugotavlja z 
epidemiološkimi  raziskavami. 
Najizrazitejše oblike zdravega 
življenjskega sloga vključujejo: 

• zdravo prehrano 
(opredeljeno kot  
pogostost uživanja 
določenih izdelkov v 
določenih količinah, 
izogibanje uživanju 
škodljivih izdelkov, 
pravilna sestava jedilnika, 
energijska vrednost 
prehrane, kakovost 
zaužite hrane ipd.), 
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3.6 Evalvacija 
uspešnosti in 
konstantne 
izboljšave 
3.6.1 Načini 
spremljanja 
uspešnosti 
promocije zdravja
Spremljamo in ocenjujemo 
predvsem: 
• potek programa in 

aktivnosti (»kaj smo 
počeli«) ter 

• koristi za zaposlene in 
organizacijo.

Primeri kazalnikov spremljanja 
poteka in doseženih 
rezultatov so prikazani v 
tabeli Slika 14: Nekateri možni 
kazalniki zdravja.

Termini spremljanja in 
ocenjevanja: 

1. spremljamo tekoče 
(pregled in vodenje 
evidence),

2. ocenjujemo pa v rednih 
časovnih presledkih 
(pregled za nazaj, 
popravki in spremembe 
za naprej).

urejenost bližje strukturalnemu 
pristopu k družbi. Tukaj 
moramo upoštevati prisotnost 
in status v družbeni strukturi 
vlog, skupin, organizacij 
in institucij, ki izoblikujejo 
vrednote, standarde, 
vzorce, pričakovanja ter 
pripomočke in omejitve 
glede vedenja, povezanega 
z zdravjem. Pri tem lahko 
omenimo tudi različne vrste 
politik  (politika države, 
delodajalcev, zavarovalnic, 
industrijskih koncernov 
in drugih), ki spodbujajo 
zdrav (ali nezdrav) življenjski 
slog, postopke ukrepanja 
(vključno z zdravstvenimi 
programi in načini učenja) 
ter z njimi povezane oblike 
organizacije, tako tiste, ki 
neposredno vključujejo ljudi, 
kot tudi tiste, ki ljudem služijo 
zgolj kot zgled (socialno 
gibanje, civilne organizacije, 
strokovne in vodstvene 
vloge). 

Za razliko od omenjenih 
družbenih virov materialni 
viri vključujejo razpoložljivost 
izdelkov v danem okolju 
ter infrastrukture in storitve 
za izvajanje dejavnosti, 
povezanih z zdravjem. Ta 
skupina spremenljivk zajema 
tako prisotnost (ponudbo) 
teh elementov (kot so 
zdrava hrana, turistične poti, 
športna oprema, informacije 
o zdravstvenih vprašanjih) 
kot tudi fizično razumljene 
možnosti za njihovo uporabo 
oz. dejansko razpoložljivost za 
ljudi. Od tega sta odvisni tudi 
posameznikova vključenost 
v aktivnosti promocije 
zdravja  (tudi v delovnem 
okolju) ter njegova uspešnost 
sprejemanja in spreminjanja 
ustaljenih vzorcev vedenja 
in dela oziroma življenja v 
najširšem smislu.

tovrstna sporočila in družbeni 
pritisk, občutene potrebe 
(v nasprotju s prepričanji 
o potrebah in vrednotah), 
povezane z dejavniki, 
ki vplivajo na zdravje ali 
osebnostne lastnosti (kot 
so vztrajnost, radovednost, 
odprtost za spremembe…).
   

3.5.2  Družbene 
in okoljske 
determinante 
zdravega vedenja 
Družbene in okoljske 
determinante z zdravjem 
povezanega vedenja:

a) vrednote, standardi in 
vzorci vedenja (vrednostni in 
normativni sistem),
b) institucionalna urejenost,
c) infrastruktura in materialni 
viri.

Prva skupina, vrednostni in 
normativni sistem, zajema 
predvsem zakonske 
norme, moralna pravila, 
običaje in navade, ki se 
nanašajo na vedenje, 
pomembno za zdravje. V 
ozadju teh standardov so 
tudi mehanizmi podpore 
in družbenega nadzora, ki 
določajo moč njihovega 
vpliva. Prikažemo lahko tudi 
družbene vzorce z zdravjem 
povezanega vedenja, ki so 
značilni za celotno skupnost 
in hkrati primerni za druge 
referenčne skupine (pozitivne 
in negativne). Obstajajo tudi 
modeli in vrednote, ki se s 
pomočjo različnih medijev 
namerno razširjajo v družbi, 
med katere sodijo tudi tisti, ki 
se razširjajo s trženjem. 

Medtem ko se omenjene 
okoliščine navezujejo na 
kulturno okolje, so druge 
okoliščine oz.  institucionalna 
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v  delovnem okolju, 
pričakovanja vseh ključnih 
ljudi v organizaciji;

• vse ljudi je potrebno 
informirati o projektu in 
standardih promocije 
zdravja.

3. kriterij: Socialna 
odgovornost:

• gre za enega ključnih 
dejavnikov za uspeh 
uporabe standardov 
promocije zdravja v 
delovnem okolju in 
izhaja iz tega, ali in kako 
organizacija upošteva 
naravne potenciale. 
Vključuje odgovornost 
na vseh nivojih v skladu 
z stališči o iniciativi za 
promocijo zdravja;

• organizacija izvaja 
jasno definirane akcije 
(npr. s pomočjo sistema 
upravljanja, ki ščiti 
človekovo sredino), 
osredotočene na to, kako 
bi se obvarovali pred 
škodljivim delovanjem na 
človeka in njegovo okolje; 

• organizacija aktivno 
podpira vse iniciative, 
vezane na zdravje, 
kulturo, socialni status in 
blagostanje.

4. kriterij: Implementacija 
standardov promocije 
zdravja v delovnem okolju:

• potrebno je, da obstaja 
upravni organ oz. skupina 
za projekt, katere funkcija 
je planiranje, spremljanje 
in evalvacija uporabe 
standardov promocije 
zdravja v delovnem 
okolju. To telo vključuje 
vse ključne funkcije 
projekta;

• vse informacije (interne 
in eksterne), ki so 
potrebne za planiranje 
in implementacijo 

• proces proizvodnje 
je organiziran tako, 
da zaposleni niso 
preobremenjeni, prav 
tako pa tudi ne brez 
obveznosti in zahtev;

• zaposlenim se ne nudi le 
možnost, da skozi delo 
uresničujejo želje po 
dvigovanju svoje poklicne 
kariere, ampak mora biti 
taka možnost predvidena 
že v organizacijskem 
planu;

• vsem zaposlenim je 
potrebno omogočiti, 
da so aktivno vključeni 
v sprejetje standardov 
promocije zdravja v 
delovnem okolju;

• vodilni podpirajo svoje 
zaposlene in se zavzemajo 
za dobro atmosfero v 
podjetju; 

• organizacija poskrbi za 
reintegracijo zaposlenih 
(še posebej začasno 
delanezmožnih) po njihovi 
vrnitvi  v delovno okolje 
po daljši odsotnosti,

• organizacija uporablja 
aktivnosti, ki pomagajo 
življenje v delovnem 
okolju čim bolj uskladiti z 
družinskim življenjem.

2. kriterij: Planiranje promocije 
zdravja na delovnem mestu: 

• aktivnosti promocije 
zdravja na delovnem 
mestu vključujejo 
celokupno organizacijo in 
vse sektorje;

• aktivnosti promocije 
zdravja temeljijo na 
pazljivih in vsakodnevnih 
analizah, ki so zasnovane 
s pomočjo informacij, 
vezanih na zdravje: stres, 
povzročen z delom, 
indikatorji zdravja, 
subjektivne pripombe, 
dejavniki tveganja, 
delež poškodb oziroma 
poklicnih bolezni 

3.6.2  Kriteriji kvalitete 
promocije zdravja v 
delovnem okolju
1. kriterij: Politika podjetja 
in promocija zdravja na 
delovnem mestu:

• uspeh promocije zdravja 
v delovnem okolju je 
odvisen od tega, kako je 
le-ta sprejeta kot vitalna 
odgovornost vodstva in v 
kolikšni meri je integrirana 
v obstoječi sistem 
upravljanja;

• delovna organizacija 
ima pisni dokument 
standardov promocije 
zdravja na delovnem 
mestu; 

• aktivnosti promocije 
zdravja so integrirane 
v obstoječe strukture in 
procese organizacije; 

• organizacija zagotavlja 
dovolj sredstev (sredstva, 
kader, prostori…) za 
izvedbo promocije 
zdravja; 

• vodstvo projekta stalno 
spremlja razvoj uporabe 
standardov promocije 
zdravja; 

• vprašanja uporabe 
standardov promocije 
zdravja so stalni del 
izobraževanja, še posebej 
izvršnega tima projekta;

• vsi zaposleni imajo 
omogočen dostop do 
mest, ki jih standardi 
predvidevajo (prostori 
za aktivni odmor, športni 
dogodki …). 

Pri tem so najpomembnejše  
človeške zmogljivosti: 

• vsi zaposleni imajo 
določene sposobnosti, 
ki so potrebne za 
opravljanje dela oz. se 
jim nudi možnost, da 
dosežejo te sposobnosti;
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5. kriterij: Rezultati promocije 
zdravja v delovnem okolju:

• uspeh promocije zdravja 
v delovnem okolju se 
meri s številom kratko-, 
srednje- in dolgoročnih 
indikatorjev;

• vplivi implementiranih 
aktivnosti promocije 
zdravja na delavčevo 
zadovoljstvo (proizvodi-
storitve) so sistematsko 
analizirani in predstavljeni 
v zaključkih;

• vplivi implementiranih 
aktivnosti promocije 
zdravja na zadovoljstvo 
delavcev z delovnimi 
pogoji, organizacijo dela, 
stili vodenja, možnostmi za 
vsestransko sodelovanje, 
programi zdravja in 
varnosti v delovnem 
okolju itd. so sistemsko 
analizirani in podani v 
zaključkih;

• vplivi implementiranih 
aktivnosti promocije 
zdravja na ostale 
indikatorje zdravja, 
kot so npr. stopnja 
absentizma, nezgod, 
poškodb in poklicnih 
bolezni v delovnem 
okolju, zmanjševanje 
delovnega stresa, številne 
sugestije za izboljšanje 
zdravega načina 
življenja, nivo pomembnih 
dejavnikov tveganja itd. 
so sistematsko analizirani 
in podani v zaključkih; 

• vpliv implementiranih 
aktivnosti promocije 
zdravja na relevantne 
ekonomske kazalnike, kot 
so fluktuacija delavcev, 
produktivnost, cost –
benefit analize itd. so 
sistematsko analizirani in 
podani v zaključkih. 

standardov promocije 
zdravja se sprejemajo 
sistemsko in vsakodnevno;

• ciljne skupine in začrtani 
cilji so navedeni v 
vseh aktivnostih, ki se 
uporabljajo;

• aktivnosti za uporabo 
standardov promocije 
zdravja v delovnem 
okolju pri samem 
opisu dejavnosti in 
kreativnostih za uporabo 
standardov zdravega 
obnašanja delavcev 
so implementirane in 
medsebojno povezane;

• vse aktivnosti se 
sistematično evalvirajo 
in se kontinuirano 
izboljšujejo.
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f) premalo vključevanja in 
sodelovanja zaposleni, 
g) nefleksibilnost in 
neprilagojenost ukrepov 
zaposlenim. 

Goetzel in Ozminkowski 
navajata meta pregled 
119 študij, ki je pokazal, da 
so za uspešne programe 
promocije zdravja na 
delovnem mestu značilni: 
ocena potreb zaposlenih 
in prilagoditev programov 
analiziranim potrebam, 
doseganje visoke stopnje 
sodelovanja, promocija skrbi 
za lastno zdravje, reševanje 
več zdravstvenih problemov 
naenkrat in ponudba 
različnih tipov aktivnosti 
(npr. skupinske delavnice, 
tiskani materiali) (Goetzel, 
Ozminkowski, 2008).  

3.8 Pasti in 
dejavniki 
uspeha 
izvajanja 
programov 
promocije 
zdravja
Organizacija ima dobre 
možnosti za uspešen program 
promocije zdravja, če se 
izogne ključnim pastem 
ter upošteva nekaj glavnih 
dejavnikov uspeha promocije 
zdravja. 

Glavne pasti izvajanja 
programov promocije zdravja 
v organizacijah so zlasti: 

a) osredotočanje na ukrepe 
brez skrbne analize situacije, 
b) organizacija oz. vodstvo ni 
predano programu, 
c) nekritična uporaba 
standardiziranih rešitev, 
d) slaba komunikacija in 
pomanjkanje zaupanja, 
e) premalo sredstev in 
denarja, 

3.7 
Komunikacija 
– mazivo 
za uspešno 
izvajanje 
promocije 
zdravja
Redno komuniciranje 
pomaga vzpostaviti občutek 
pomembnosti in nujnosti za 
ukrepanje, kar neposredno 
vpliva na uspeh programa. 
Najenostavneje je uporabiti 
uveljavljene kanale in načine 
komuniciranja v organizaciji 
in jih za potrebe programa še 
nadgraditi. 
Pri tem je organizacija 
lahko tudi ustvarjalna, saj 
obstaja vrsta možnih načinov 
komunikacije promocije 
zdravja na delovnem mestu.
 
Pozitiven pristop, pohvale 
in spodbude, ki podpirajo 
sodelovanje, delujejo bolje 
kot prisila in nekonstruktivna 
kritika. 

Slika 17: Možni načini promocije 
zdravja na delovnem mestu
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vključevanje,
c) vsi ukrepi in programi v 
okviru promocije zdravja 
v delovnem okolju morajo 
biti oblikovani po načelu 
»reševanja problemov«: 
najprej so potrebni analiza 
potreb, oblikovanje 
prednostne liste, načrtovanje, 
vgrajevanje, stalna kontrola 
in ovrednotenje – projektno 
vodenje,
d) promocija zdravja v 
delovnem okolju vključuje 
aktivnosti, usmerjene v 
posameznika in okolje 
iz različnih smeri. To je 
kombinirana strategija 
zmanjševanja tveganja ter 
razvoja zaščitnih dejavnikov 
in potencialov zdravja – 
vsestranskost.

Enostavna formula za 
uspešno promocijo zdravja 
v podjetju je prikazana na 
Slika 17: Formula za uspešnost 
programov PZD.

program, ki upošteva 
obstoječe stanje, potrebe 
zaposlenih, strukturo, 
delovanje organizacije itd.
g) Hitri rezultati, saj dajo 
zagon programu in utišajo 
skeptike.
h) Kvalitetna izvedba 
ukrepov, ki zagotovi, da so 
z rezultati zadovoljni tako 
delavci kot delodajalec.
i) Kontrola rezultatov glede 
na vnaprej znane ključne 
kazalnike uspeha in ukrepi 
za zasidranje trajnosti 
sprememb.

Cilj »zdravi ljudje v zdravem 
podjetju« je moč doseči le, 
če se držimo naslednjih vodil:
 
a) vsi zaposleni morajo biti 
vključeni – sodelovanje,
b) promocija zdravja v 
delovnem okolju mora biti 
vključena v vse pomembne 
odločitve v podjetju na vseh 
področjih organizacije – 

Pri izvajanju promocije 
v praksi velja upoštevati 
naslednje temeljne dejavnike 
uspeha programov 
promocije zdravja:

a) Predanost vodstva in 
odgovornih oseb, vključenih 
v izvajanje programa, kot tudi 
zaposlenih.
b) Kvalitetna analiza, ki 
pokaže realno stanje v 
organizaciji ter omogoča 
določitev ključnih potreb 
zaposlenih.
c) Redna vzajemna 
komunikacija, ki pomaga 
vzpostaviti občutek 
pomembnosti in nujnosti za 
ukrepanje ter zagotavlja 
informacije in spodbude za 
ukrepanje.
d) Pozitiven pristop, pohvale 
in spodbude, ki spodbujajo 
sodelovanje.
e) Skupinsko delo, pravičnost 
in spoštovanje vseh.
f) Sistematičen in fokusiran 

Slika 18: Formula za uspešnost 
programov PZD
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 Cilji oz. namen projekta:

• Ozavestiti in usposobiti 
predstavnike 
Konfederacije sindikatov 
90 Slovenije za proaktivno 
vlogo pri promociji zdravja 
na delovnem mestu.

• Upoštevanje primerov 
dobre prakse promocije 
zdravja in posledično 
zmanjševanja absentizma 
v Intereuropa d.d. in 
Hoteli Bernardin d.d., kjer 
se je na osnovi izvedene 
presoje obremenitev 
in tveganj izdelala tudi 
strategija promocije 
zdravja na delovnem 
mestu, ter implementacija 
nekaterih ukrepov ter 
aktivnosti.

• Diseminacija za 
večjo ozaveščenost 
delodajalcev in 
delojemalcev ter lažji 
prenos dobre prakse.

Cilji so bili doseženi z izvedbo 
sistematičnih ciljnih aktivnosti 
in ukrepov za ohranjanje 
in krepitev telesnega in 
duševnega zdravja, ki so bili 
kombinacija informativnih, 
izdajateljskih in vzgojno-
izobraževalnih aktivnosti ter 
konkretnih programov pri 
posameznih delodajalcih in 
organizacijah.

4 PREDSTAVITEV REZULTATOV 
PROJEKTA »PROMOCIJA ZDRAVJA V 
TURIZMU IN LOGISTIKI«
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strukturni plan, izvedbene 
faze, odgovornosti, 
terminski plan itd.

6. Izvedena so bila 
usposabljanja sindikalnih 
zaupnikov oz. nekaterih 
predstavnikov skupin 
za zdravje, s ciljem 
usposabljanja prisotnih 
za proaktivno vlogo na 
področju promocije 
zdravja pri delu. 
Tridnevna usposabljanja, 
ki so zajemala tako 
zdravstvene kot 
organizacijske in 
komunikacijske teme, 
sta izvajala prim. prof. dr. 
Marjan Bilban iz Zavoda 
za varstvo pri delu in dr. 
Klemen Podjed iz Inštituta 
za produktivnost, ob 
organizaciji konfederacije 
sindikatov KS90.

7. Zavod za varstvo pri delu  
je izvedel poglobljeno 
analizo stanja zdravja in 
počutja, ki je zajemala: 

konzorcija izvedli 
predavanja o načinu 
izvedbe projekta ter bili 
na voljo za odgovore na 
vprašanja.

3. V pilotnih organizacijah 
sta bili ustanovljeni skupini 
za zdravje, ki sta takoj 
pričeli z delom. Prav 
tako je potekalo redno 
sestajanje partnerjev v 
konzorciju projekta.

4. Zavod za varstvo pri delu 
in Inštitut za produktivnost 
sta izvedla predstavitev 
in predavanja za člane 
skupin za zdravje 
oziroma za zainteresirane 
zaposlene ter predstavila 
dobro prakso izvajanja 
promocije zdravja na 
delovnem mestu.

5. Intereuropa in Hoteli 
Bernardin sta izdelala plan 
oz. elaborat projekta, ki je 
natančneje opredeljeval 
cilje, vsebino in obseg 
projekta, organizacijo, 

4.1 Potek 
izvajanja 
promocije 
zdravja v 
Intereuropi 
in Hotelih 
Bernardin
V približno letu dni, kolikor je 
trajal projekt, so bile izvedene 
naslednje ključne aktivnosti:

1. Projektni partnerji so 
pripravili podroben 
načrt izvedbe promocije 
zdravja v dveh pilotnih 
organizacijah, Intereuropa 
d.d. in Hotelih Bernardin, 
d.d. 

2. Izpeljana so bila srečanja 
z vodstvi pilotnih 
organizacij, v okviru 
katerih so partnerji 
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sproščanja, ki ga je izvedla 
ena od članic skupine za 
zdravje. 

4.2 Rezultati in 
doseg projekta
4.2.1 Ključni rezultati 
projekta 
1. Usposabljanje sindikalnih 

zaupnikov: 

a. cca. 83 sindikalnih 
zaupnikov na usposabljanjih 
za proaktivno promocijo 
zdravja; tri skupine v 
dveh regijah (Primorska, 
Osrednjeslovenska), vsaka 
tridnevno usposabljanje);
b. 17  izobraževalnih modulov 
z različnimi vsebinami s 
področja promocije zdravja v 
skupnem trajanju 12 šolskih ur.

2. Izvedena dva primera 
dobre prakse v velikih 
podjetjih s področja 
turizma in logistike.

3. Več delavnic za izbrana 
ciljna področja (stres, 
izgorelost, organizacija 
časa ...).

4. Priročnik za promocijo 
zdravja v turizmu in 
logistiki, zbornik zaključne 
konference, plakati, 
zloženke, spletniki, članki ...

promocije zdravja. Poleg 
predavanj in predstavitev 
so sodelovali na srečanjih 
skupin za zdravje, pilotnim 
organizacijam pa so 
posredovali tudi delovno 
verzijo priročnika za 
izdelavo načrta promocije 
zdravja. Člane skupin 
za zdravje so podprli 
z možnostjo izvedbe 
moderiranega procesa za 
izdelavo osnutka načrta 
ter zagotavljali strokovno 
pomoč pri pregledu 
osnutkov načrtov. 

Kljub strokovni podpori 
Zavoda za varstvo pri delu in 
Inštituta za produktivnost so 
v zaključni fazi organizacija 
oziroma njeni predstavniki 
tisti, ki morajo izdelati osnutek 
načrta promocije zdravja. 
V Intereuropi so oblikovali 
ožjo skupino za izdelavo 
načrta, v Hotelih Bernardin 
pa so pri izdelavi načrta 
sodelovali vsi člani skupine 
za zdravje. V tej zaključni 
fazi se je zelo dobro izkazal 
moderiran pristop podpore 
članom skupine za zdravje 
na njihovih srečanjih izdelave 
načrta, ki ga oblikoval in 
izvedel dr. Klemen Podjed 
iz Inštituta za produktivnost. 
Pristop vključuje elemente 
coachinga in moderiranja 
ob strogo in formalno 
postavljenih časovnih 
okvirih. Ta pristop omogoča 
tako širino in prostor, ki sta 
potrebna za ustvarjanje 
rešitev in idej, kot tudi izrazito 
usmerjenost v rezultat - 
izdelan osnutek načrta 
promocije zdravja. Skupina 
za zdravje v Hotelih Bernardin 
je na primer svoje srečanje 
kljub izjemno ambicioznemu 
dnevnemu redu končala 
štiri minute pred koncem 
srečanja. Preostale minute 
so prisotni izkoristili za 
voden proces umirjanja in 

a. analizo bolniškega staleža, 
ki prikazuje odsotnost z dela 
zaradi bolezni in/ali poškodbe 
tedaj, ko bi zaposleni 
moral biti na delu (analiza 
indeksov bolniškega staleža 
– indeks frekvence, teže, 
onesposabljanja in odstotek 
bolniškega staleža po 
spolu in starostnih skupinah 
zaposlenih ter s prikazom 
najpogostejših diagnoz s 
predloga za obvladovanje 
oz. zmanjševanje bolniške 
odsotnosti) in
b. analizo počutja oz. analizo 
obremenitev, škodljivosti in 
tveganj v delovnem okolju. 
V tej analizi smo delavce 
povprašali o splošnem 
počutju, počutju v povezavi 
z delom in obremenitvami 
na delovnem mestu: splošne 
težave, težave z gibali, 
očmi, dihali, kožo ter o 
koriščenju bolniškega staleža 
in prezentizmu, ki prikazuje 
prisotnost zaposlenih na 
delu tedaj, ko se počutijo 
bolne. V vprašalniku o 
stresu na delovnem mestu 
so nas zanimali dejavniki 
prilagajanja, dojemanja 
okolja, stresa in zadovoljstva, 
potreb po izboljšanju dela in 
podpori, izgorelosti, mobing 
ter aktivnosti promocije 
zdravja v delovnem okolju.  
Rezultati analiz so bili 
na ločenih srečanjih 
predstavljeni tako vodstvu 
pilotnih organizacij kot tudi 
članom skupin za promocijo 
zdravja. Na teh srečanjih so 
bila izpostavljena ključna 
področja ukrepanja. V 
pilotnih organizacijah je 
skupina za zdravje zbrala tudi 
druge relevantne podatke 
(obstoječe analize, različni 
interni podatki ...), potrebne 
za izdelavo kvalitetnega 
načrta promocije zdravja.
8. Člani konzorcija so izvedli 

vrsto podpornih aktivnosti 
za izdelavo načrta 
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8. 8 člankov oziroma 
prispevkov v medijih, 
namenjenih ciljnim 
javnostim oziroma širši 
zainteresirani javnosti.

9. 3 spletniki.
10. Izdelava e-zbornika 

zaključne konference. 
11. Zaključna konferenca 

s konferenčnimi 
predstavitvami. 

Izvedena diseminacija 
rezultatov in materialov tega 
projekta zagotavlja dostop 
do informacij in priročnika 
dobre prakse tudi drugim 
zainteresiranim javnostim 
za promocijo zdravja, zlasti 
svetom delavcev, vodstvom 
organizacij ter odgovornim za 
varnost in zdravje pri delu. 

Več podatkov na 

www.zdravje-delo.si

4.2.2  Ciljna javnost
• Sindikalni zaupniki KS90,
• zaposleni v dveh izbranih 

pilotnih organizacijah,
• dejavnosti: 

• turizma,
• logistike,

• širše gledano pa vsi 
odgovorni v organizacijah 
in podjetjih, ki potrebujejo 
orodja in prenos izkušenj 
iz dobre prakse v 
slovenskem okolju. 

4.2.3  Diseminacija 
projekta 
Diseminacija za večjo 
ozaveščenost in enostaven 
prenos dobre prakse je 
zajemala sledeče: 

1. Materiali za informiranje, 
ozaveščanje in promocijo 
zdravja, pripravljeni v 
okviru usposabljanja 
sindikalnih zaupnikov.

2. Priročnik promocije 
zdravja v turizmu in 
logistiki za predstavnike 
delojemalcev.

3. Informacijske 
zloženke, namenjene 
posameznikom, v 
elektronski in tiskani 
verziji (800 izvodov) 
z informacijami za 
samopomoč glede 
zdravega dela.

4. Promocijski material: 
plakati; vsaj 30 izvodov.

5. Obveščanje o projektu po 
sindikalni mreži.

6. Vzpostavitev in 
osveževanje dinamične 
CRM spletne strani 
projekta (www.zdravje-
delo.si) ter objava (dela) 
vsebine na spletnih 
straneh sodelujočih v 
projektu. 

7. Promocija projekta 
preko socialnih omrežij 
(Facebook, LinkedIn).
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Slika 19: Vsebina usposabljanj 
sindikalnih zaupnikov v terminu  
3. 12. 2013 - 6. 12. 2013

4.2.4 
 Usposobljanje 
sindikalnih 
zaupnikov in 
članov skupin 
za zdravje 
Ena ključnih nalog sindikatov 
je zaščita zaposlenih 
na področju zdravja na 
delovnem mestu. Tudi 
sindikalni zaupniki, podobno 
kot Inšpektorat RS za delo, 
pogosto ugotavljajo, 
da se določila ZVZD-
1 ne spoštujejo. Ukrepi 
ozaveščanja in usposabljanja 
so bili namenjeni sindikalnim 
zaupnikom, da bodo lahko 
izvajali proaktivnejšo vlogo 
pri promociji zdravja in 
zmanjševanju absentizma. 

V okviru projekta so bila 
izvajana usposabljanja, 
namenjena prvenstveno 
sindikalnim zaupnikom 
KS90, in sicer na naslednjih 
lokacijah: 

• Primorska: dve skupini, 
• Osrednja Slovenija: ena 

skupina. 

Teme so zajemale tako 
zdravstvene kot tudi 
organizacijske in druge 
vidike promocije zdravja na 
delovnem mestu. Udeleženci 
so pridobili dragocena 
znanja in orodja, ki jim 
bodo pomagala k aktivnejši 
promociji zdravja v delovnih 
sredinah, kjer so zaposleni.

Organizator izobraževanja je 
bil KS90.
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5.1 Intereuropa
(Petra Furlan-
Dodič, 
Intereuropa)

Uvod
Intereuropa je vodilni 
ponudnik celovitih 
logističnih storitev v Sloveniji 
in jugovzhodni Evropi ter 
uspešen logistični koncern z 
veliko razvojnimi možnostmi. 

Intereuropa d.d., 
obvladujoča družba, ima 
sedež v Kopru (Slovenija), 
kjer posluje s pomočjo 
mreže 8 poslovnih enot. 
Poleg obvladujoče družbe 
koncern Intereuropa sestavlja 
še 12 povezanih družb v 9 
državah, kjer ima koncern 
lastna podjetja z omrežjem 
poslovnih enot in logističnih 
terminalov. Logistične rešitve 
v ostalih državah Evrope in 
po svetu zagotavljamo z 
mrežo zanesljivih poslovnih 
partnerjev.

V Intereuropi smo pristopili k 
projektu Promocije zdravja na 
delovnem mestu v začetku 
leta 2014. Po ustaljeni 
metodologiji vodenja 
projektov smo pripravili  
Vzpostavitveni dokument 
projekta (VDP), ki je predvidel 
člane projektne skupine, roke 
in zadolžitve posameznikov 
ter predvidene izdelke 
projekta. VDP in skupino je 
potrdila uprave družbe ter za 
sponzorja projekta določila 

5 IZKUŠNJE PILOTNIH ORGANIZACIJ

namestnico predsednika 
uprave. Projektno skupino 
so že v začetku sestavljali 
pooblaščenec oz. določeni 
delavci  za področje 
varnosti in zdravja pri delu 
za družbo in iz različnih 
enot (lokacije po Sloveniji), 
sodelavci iz kadrovske službe, 
predsednica sindikata in 
Sveta delavcev, posamezni 
sodelavci, ki jim je športni 
življenjski slog pri srcu ter 
zunanji sodelavci s strani 
ZVD-ja in dr. Klemen Podjed 
iz Inštituta za produktivnost. 
Predpostavka, da bo to 
zametek kasnejše skupine 
za zdravje se je med 
potekom projekta tudi 
potrdila. Vzpostavitev 
projekta in njegov namen 
sta bila predstavljena širši 
skupini vodilnih delavcev 
Intereurope s strani zunanjih 
strokovnjakov, sodelavcev 
na projektu prim. prof. dr. 
Marjana Bilbana, dr. Maje 
Mikša, dr. Klemna Podjeda 
in predsednika sindikalne 
organizacije g. Petra Majcna. 

Analiza stanja

Glede na naravo in namen 
projekta naj bi projekt 
zadeval vse zaposlene, 
zato smo se že v fazi analize 
stanja zelo potrudili, da smo 
k sodelovanju pritegnili in 
povabili res vse zaposlene. 
Ob tem smo izkoristili 
priložnost in s strani članov 
projektne skupine ob 
anketiranju vsem zaposlenim 
tudi osebno razložili namen 
izpolnitve vprašalnikov ter  v 
grobem predstavili potek 

projekta. Rezultat osebnega 
angažiranja članov projektne 
skupine je bil izvrsten – 85 
% odziv zaposlenih pri 
izpolnitvi vprašalnikov za 
analizo stanja, pri čemer 
smo enakomerno vključili vse 
slovenske enote koncerna 
(Jesenice, Kranj, Ljubljana, 
Metlika, Obrežje, Novo 
mesto, Brnik, Logatec, 
Jelšane, Celje, Maribor, 
Dravograd, Gruškovje, 
Vrtojba in Koper).

Končno analizo stanja, na 
podlagi katere smo kasneje 
določili prioritetna področja 
ukrepov promocije zdravja, 
smo sestavili iz različnih virov, 
in sicer:

1. Statistična Analiza bolniških 
staležev za Intereuropo d.d. 
za leto 2012 (IVZ RS, Enota za 
zdravstveno statistiko);
2. Vprašalnik o počutju pri 
delu  (ZVD, januar 2014);
3. Vprašalnik o kostno-
mišičnih obolenjih (ZVD, 
januar 2014);
4. Raziskava odnosa med 
organizacijo in zaposlenim 
(Zlata nit, december 2013);
5. Poročila zadnjih 3 let na 
podlagi opravljenih rednih 
preventivnih obdobnih 
zdravniških pregledov 
zaposlenih (Pooblaščeni 
izvajalec medicine dela IE, 
Dr. Kleinbencetl 2011, 2012, 
2013);
6. Prenovljena ocena 
tveganja (IE, 2013).
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med delom, spodbujanje 
uporabe stopnic, financiranje 
športnih aktivnosti za 
zaposlene, spodbujanje 
in organizacija športno-
družabnih prireditev za 
zaposlene in družinske člane, 
dosegljivost vodenih razteznih 
vaj na računalnikih, video 
filmi z vajami in navodila za 
vaje proti bolečinam v vratu, 
križu, kolkih, kolenu idr.).

Za izboljšanje psihičnega 
zdravja:

1. Delavnice s tehnikami za 
obvladovanje stresa.
2. Letni pogovor z vodjo.
3. Možnost brezplačnega 
svetovanja ali pogovora 
s psihoterapevtom za 
zaposlene.
4. Usposabljanja s področja 
mehkih veščin.
Ukrepi za zmanjšanje bolezni 
dihal in pojava neoplazem:

1. Zdrava prehrana.
2. Cepljenje proti sezonski 
gripi.
3. Preventivni pregledi 
(specifični).
4. Programi za opuščanje 
kajenja.

Ukrepi za ozaveščanje in 
komunikacija:

1. Projekt promocije zdravja 
in izdelava načrta Promocije 
zdravja v sodelovanju z vsemi 
skupinami zaposlenih.
2. Ustanovitev in delovanje 
skupine z zdravje.
3. Objava člankov na interni 
spletni strani.
4. Navodila za delo in 
priročniki za zaposlene.
5. Kratki videofilmi (kostno 
mišične težave, stres).
6. Elemente promocije 
zdravja vključiti v ostale 
politike upravljanja s kadri ter 
varnosti in zdravja pri delu. 

Na podlagi analize stanja 
in predlogov zaposlenih je 
ožji del projektne skupine po 
zgledu Priročnika za izdelavo 
Načrta promocije zdravja, 
pripravljenega s strani dr. 
Klemna Podjeda iz Inštituta 
za produktivnost, sestavil 
osnutek Načrta promocije 
zdravja pri delu Intereuropa 
2014, katerega poglavitni del 
je bil akcijski načrt. V njem 
smo predvideli ukrepe za 
nadaljnje 3-letno obdobje 
na vseh ključnih področjih ter 
ga posredovali in predstavili 
vsem skupinam zaposlenih, in 
sicer članom Sveta delavcev 
in zaupnikom reprezentativnih 
sindikatov, upravi, vodilnim 
delavcem, pooblaščenemu 
izvajalcu medicine dela ter 
širši projektni skupini, vključno 
z zunanjimi sodelavci. Na 
podlagi pripomb, diskusije 
in komentarjev smo 
izdelali končno verzijo ter 
jo posredovali vodstvu v 
sprejem.  Načrt vključuje 
predvsem naslednje ukrepe:
Za zmanjševanje kostno-
mišičnih težav:

1. Pregled delovnega mesta 
vsakega zaposlenega 
z vidika ergonomije in 
svetovanje o optimalni 
ureditvi delovnega mesta z 
uporabo slikovnega zaslona 
(pregled ustreznosti stolov, 
ergonomske podloge 
za miško); v skladiščih 
zaposlene seznaniti z Navodili 
za pravilno dvigovanje 
bremen v obliki priročnika, 
v prihodnosti usmeritev v 
avtomatizacijo določenih 
del kot npr. komisioniranje 
ipd., večji poudarek na 
razgibavanju in ustrezne 
vaje v sklopu periodičnih 
usposabljanj za varno delo 
idr. 
2. Izboljšanje fizične 
kondicije in telesne prožnosti 
zaposlenih (aktivni odmor 

Določitev 
prioritetnih področij 
zdravstvene 
problematike
Prioritetna področja 
zdravstvene problematike 
zaposlenih, na katera 
bodo osredotočeni ukrepi 
Načrta promocije zdravja za 
nadaljnje 3-letno obdobje, 
smo določili naslednja:

1. Kostno-mišična obolenja 
(bolečine v hrbtu, ramenski 
obroč in karpalni kanal); 
2. Duševne motnje (depresija, 
anksioznost, reakcije na hud 
stres in izgorelost);
3. Bolezni dihal (prehladna 
obolenja zgornjih dihal) in 
4. Neoplazme (kožni in 
ginekološki raki).

Povzetek Analize stanja 
smo objavili na intranetu 
ter zaposlene povabili k 
sodelovanju pri predlogih 
ukrepov za promocijo 
zdravja, ki bodo usmerjeni na 
navedena področja.

Izbor ukrepov, 
akcijski načrt
Projektna skupina je v 
sodelovanju z zunanjimi 
sodelavci pripravila širši 
nabor možnih ukrepov, ki jih 
je potrdila uprava družbe ter 
jih ponudila v glasovanje tudi 
zaposlenim. Odzvalo se je 
nekaj več kot 10 % zaposlenih, 
ki so med ponujenimi 
izglasovali ukrepe, ki bi bili 
po njihovem mnenju najbolj 
učinkoviti in priljubljeni. Prvih 
7 ukrepov, ki so dobili največ 
glasov, smo tudi vključili v 
načrt promocije zdravja, poleg 
ostalih, ki so morda dobili manj 
glasov s strani zaposlenih, so 
pa bili s strani projektne skupine 
ocenjeni kot izvedljivi in koristni.
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v zaostrenih gospodarskih 
razmerah, slediti novostim 
in uvajati sodobne 
izboljšave delovnega okolja. 
Modernizacija in tehnološki 
napredek omogočata 
dodatne izboljšave in 
trajnostni razvoj delovnih 
mest, prav zato pa se lahko 
razvijajo tudi novi rizični 
dejavniki, na katere se bomo 
morali pripraviti in jih ustrezno 
zmanjševati. Delovna 
doba se zaradi nevzdržnih 
pokojninskih sistemov in 
pričakovanj podaljšanja 
življenjske starosti nadaljnjih 
generacij upokojencev 
podaljšuje. Trenutno najdaljšo 
povprečno starost dosega 
tista generacija, ki je že 
skoraj pol svojega življenja 
v pokoju in je hkrati imela 
na razpolago še dokaj 
zdravo prehrano. Toda ali 
lahko realno pričakujemo 
podaljšanje aktivne 
delovne dobe pri sedanjih 
generacijah in hkrati višjo 
povprečno starost ob 
sedanjem načinu življenja? 
Delovno okolje je zagotovo 
tisto, znotraj katerega lahko 
vplivamo na ozaveščenost 
ljudi in njihove navade, 
jim zagotavljamo dostop 
do najnovejših trendov in 
spoznanj na tem področju 
ter jim pomagamo pri njihovi 
implementaciji v življenje. 

aktivnostmi, ki izboljšujejo 
naše zdravje, vendar pa 
zagnanosti manjka, ko je 
potrebno resnično vložiti trud, 
čas, napor in odrekanje v 
prvi fazi procesa sprejemanja 
novih navad. Sodelovanje 
zaposlenih je deklarativno 
visoko, medtem ko udeležba 
na delavnicah za sindikalne 
zaupnike, delavnicah za 
učinkovito obvladovanje 
stresa, pri kreiranju idej 
za ukrepe, pri vodenju 
športnega kluba, sodelovanju 
v skupini za zdravje ipd. 
ni vedno stoodstotna. 
Velikokrat, ko razmišljamo 
o promociji zdravja, se 
spomnimo na stanje v naših 
klubih, diskotekah in barih 
pred protikadilskim zakonom 
in danes. Kako neverjetno 
se nam je zdelo, da ljudje 
ne bi kadili ob kavi, zvečer 
ob druženju in kozarčku, v 
pisarnah ipd. oziroma kako 
naravno se nam je zdelo, 
da se lahko kadi povsod. 
Po preteku desetih let pa 
imamo danes v glavah 
povsem drugačno predstavo 
o tem, kaj je na tem področju 
sprejemljivo. Tudi promocija 
zdravja na delovnem mestu 
je usmerjena v počasno, a 
sistematično spreminjanje 
predstav tako pri zaposlenih 
kot pri delodajalcih. Kljub 
temu, da ne gre za novost 
na področju upravljanja z 
zaposlenimi in na področju 
zagotavljanja ustreznih 
pogojev za zdravo delo, (saj 
smo že veliko in sistematično 
vlagali v ergonomsko 
urejenost delovnega okolja, 
preventivne preglede, 
zdraviliške preventivne 
programe za voznike, 
družabne in športne dogodke 
za zaposlene, angažiranost 
strokovnih delavcev posebej 
za zaposlene invalide, tiste z 
daljšimi bolniškimi staleži idr.), 
smo dolžni v današnjem času, 

Določeni ukrepi odpravljajo 
težave na več prioritetnih 
področjih in tem smo 
v nadaljnjem 3-letnem 
obdobju vpeljave namenili 
prednost. Pomemben del 
sprejetega načrta promocije 
zdravja je tudi finančni del, 
ki predstavlja ovrednotenje 
dodatnih ukrepov, ki do sedaj 
niso bili že del drugih politik in 
letnega plana družbe (npr. 
izobraževanje, varnost in 
zdravje pri delu, dogodki za 
zaposlene).

Spremljanje in evalvacija
V Načrtu promocije 
zdravja smo v zadnjem 
delu predvideli kazalnike, s 
pomočjo katerih bo skupina 
za zdravje spremljala 
uresničevanje namena in 
ciljev samega načrta. Ti se v 
grobem delijo na dva dela. 
Prvi so kazalniki rezultatov 
samega poteka izvajanja 
Načrta promocije zdravja, 
kot so npr. število udeležb na 
raznih programih in dogodkih, 
število objavljenih prispevkov 
in navodil, število predlogov 
za izboljšave, število izvedenih 
ukrepov idr.
Druga skupina kazalnikov pa 
se nanaša na spremljanje 
doseženih rezultatov, koristi 
in finančnih učinkov z vidika 
podjetja, in sicer: spremljanje 
% bolniškega staleža in 
odsotnosti, % fluktuacije, 
% prezentizma, % kostno-
mišičnih obolenj, % duševnih 
motenj, % bolezni dihal, 
% neoplazem  v statistični 
analizi bolniškega staleža, % 
kadilcev med zaposlenimi, 
število opravljenih letnih 
pogovorov, analiza nesreč pri 
delu idr.

Zaključek
Upoštevajoč izkušnje tega 
leta smo ljudje deklarativno 
zelo navdušeni nad 
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okolja, da se lahko vpliva 
na motivacijo in vedenje 
zaposlenih;
• z izobraževanjem 
zaposlenih glede zdravja 
pri delu, ki ga izvajamo 
na različne načine preko 
delavnic, predavanj, politik 
podjetja in vpliva na stil 
vodenja; 
• s poudarkom na varstvu in 
zdravju pri delu;
• z okrepitvijo povezanosti z 
medicino dela in posledično 
izboljševanjem aktivnega 
zdravstvenega varstva 
zaposlenih v Hotelih Bernardin 
d.d.

V povezavi s promocijo 
zdravja je bilo v družbi 
izvedenih mnogo 
izobraževanj na temo 
zdravja na delovnem mestu, 
katerega so se udeležili:

• vsi zaposleni nad 50 let,
• vodje delovnih procesov,
• zaposleni v gospodinjstvu, 
strežbi, kuhinji in recepciji ter
• zaposleni v prodaji.

Že vrsto let pa je vsem 
zaposlenim in njihovim 
družinskim članom na voljo 
letovanje pod boljšimi 
komercialnimi pogoji v večini 
slovenskih hotelov.

Predstavitev 
nekaterih ključnih 
izkušenj in spoznanj 
tekom projekta
Na povabilo Konfederacije 
sindikatov 90 smo družba 
Hoteli Bernardin kot pilotni 
partner podpisali dogovor 
o sodelovanju pri projektu 
»Promocija zdravja v turizmu 
in logistiki«, in sicer s ciljem 
zmanjšanja števila delovnih 
nezgod s poškodbami 
pri delu, zmanjšanja 

Vsi hoteli so locirani na 
slovenski obali in ponujajo 
individualni, družinski, 
kongresni in bio zdraviliški 
turizem. Hoteli Bernardin 
d.d. trenutno obsegajo 
devet hotelov, 1645 sob, 41 
gostinskih objektov, 3.290 
sedežev v kongresnih centrih, 
pet plaž in 4.200 m2 vodnih 
bazenskih površin, avtokamp 
ter marino za plovila. Družba 
ima štiri poslovne enote: 
Bernardin, Metropol, Salinera 
in San Simon. 

Nekateri dosedanji 
ukrepi na področju 
varovanja zdravja 
zaposlenih 
Že pred vključitvijo v projekt 
se je družba ukvarjala 
z zdravstvenim stanjem 
zaposlenih. Od leta 2010 se 
sistematično spremlja gibanje 
zdravstvenega absentizma. 
Doseženi so bili pomembni 
pozitivni rezultati, in sicer:

• z vzpostavitvijo podrobne 
analitike po področjih dela in 
hotelih, s katero ugotavljamo 
kritična področja, na katera 
je potrebno vplivati;
• z vključevanjem analize 
bolniškega staleža v poročila 
uprave družbe (s tem smo 
povečali pomen tematike 
zdravja zaposlenih);
• z večjo pozornostjo pri 
usklajevanju dela in družine 
(pridobljen osnovni certifikat 
Družini prijazno podjetje), s 
čimer zaposlenim in njihovim 
družinam izkazujemo 
podporo ter izvajamo ukrepe, 
ki pozitivno vplivajo na klimo 
v podjetju;
• z merjenjem in obravnavo 
rezultatov organizacijske 
klime, katere namen je 
predvsem pridobitev niza 
merljivih lastnosti delovnega 

5.2 Hoteli 
Bernardin
(Maja Bonaca, 
Hoteli Bernardin)
Hoteli Bernardin ponujajo 
hotelske in gostinske storitve 
od leta 1973. Podjetje, ki 
je menjalo mnogo imen in 
lastnikov, ima za sabo dolgo 
preteklost. Zadnji pomemben 
mejnik je leto 2009, ko je 
družba Hoteli Bernardin d.d 
s pripojitvijo treh družb – 
Metropol Group, d.d., HTP 
Simonov zaliv, d.d. in Hotel 
Piran – v začetku leta 2009 
postala največji ponudnik 
hotelskih storitev v Sloveniji.
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bodo zaposlenim omogočali 
neposreden dostop do 
vseh informacij, povezanih 
s promocijo zdravja na 
delovnem mestu.

Izsledki raziskav so bili 
v mesecu juniju 2014 
predstavljeni vodstveni 
strukturi podjetja. Vodje so 
prejeli informacijo glede 
izsledkov in namena raziskav. 
Čeprav je bila udeležba na 
predstavitvi pohvalna, je 
zaradi štirih lokacij družbe 
včasih težko na enem mestu 
zbrati celotno vodstveno 
strukturo. V bodoče bomo 
opravili tovrstne aktivnosti 
na več lokacijah in s tem 
povečali možnost udeležbe 
vsem zaposlenim.

V pomladno-poletnih 
mesecih sta bila izvedena 
dva ukrepa, ki bosta tudi 
sestavni del bodočih 
ukrepov, in sicer udeležba 
na prvem istrskem maratonu 
ter organizacija prvega 
športnega dne družbe. 
Športni dan smo popestrili 
z majčkami z maskoto 
in sloganom ter zdravim 
prigrizkom, zmagovalci pa so 
bili deležni še dodatne zdrave 
pozornosti. Bernardinko in 
pripadajoči slogan »Zdrav 
dan. Vsak dan.« sta bila 
med zaposlenimi zelo dobro 
sprejeta in pridobivata na 
prepoznavnosti. Tudi v okviru 
ukrepov Družini prijazno 
podjetje poskušamo približati 
pomen promocije zdravja. 
Na primer pri obdaritvi 
prvošolčkov s šolskimi 
potrebščinami sta bila 
Bernardinko in slogan glavna 
akterja. Na ta način smo 
popeljali simbol promocije 
zdravja v družinsko okolje 
zaposlenih. 

Skupina za zdravje je imela 
ključno vlogo pri anketiranju 
zaposlenih, ki je bilo izvedeno 
v mesecu januarju 2014. 
Žal je bil odstotek vrnjenih 
anket nizek predvsem zaradi 
neobratovanja velike večine 
hotelov in nizke prisotnosti 
zaposlenih na delovnem 
mestu. Kot že predhodno 
omenjeno je narava dela 
izrazito sezonska in je 
potrebno aktivnosti, kot so 
anketiranja in izobraževanja, 
planirati izven strogih zimskih 
mesecev ter izven poletnih 
mesecev. Prav tako je pri 
izvedbi anketiranja potrebno 
nameniti pozornost trenutnim 
tekočim aktivnostim 
znotraj družbe. Družba je 
bila v času anketiranja 
v fazi prestrukturiranja in 
so zaposleni reagirali bolj 
čustveno, kot bi sicer, tudi 
zaradi tega, ker ena od 
anket (o kostno-mišičnih 
obolenjih) ni bila anonimna. 

Vzporedno z zgoraj 
navedenimi aktivnostmi je 
potekala interna predstavitev 
projekta, in sicer s pomočjo 
internega glasila, e-javnih 
map ter plakatov, s katerimi 
smo poskušali vplivati na 
ozaveščenost zaposlenih 
glede pomembnosti 
zdravja na delovnem 
mestu. V družbi je velika 
večina oseb zaposlenih v 
sektorju operative v štirih 
poklicnih skupinah, in sicer: 
recepcija, strežba, kuhinja 
in gospodinjstvo. Večina 
zaposlenih nima dostopa 
do službenega računalnika 
ali službene e-pošte, kar 
onemogoča neposredno 
digitalno komunikacijo, 
zato je včasih težko vse 
informacije posredovati do 
vseh zaposlenih. Eden večjih 
izzivov skupine za zdravje 
bo nadgraditi obstoječe 
komunikacijske kanale, ki 

zdravstvenih obolenj, 
povezanih s poklicnim 
delom ter ohranjevanja in 
krepitve zdravja zaposlenih. 
Najpomembnejši cilj 
pa je doseči predvsem 
ozaveščanje zaposlenih, 
kako lahko za zdravje 
naredijo največ sami, če se 
kot posamezniki zavedajo 
zdravja kot vrednote tudi, ko 
so (še) zdravi.

V okviru projekta smo prejeli 
analizo bolniškega staleža 
za leto 2012, iz katere je 
bilo razvidno, da sta glavna 
vzroka bolniškega staleža v 
družbi Hoteli Bernardin d.d. 
bolezni mišično kostnega 
sistema in vezivnega tkiva 
ter duševne in vedenjske 
motnje. Tovrstnih informacij 
glede vzrokov obolevanj 
na tako metodološki način 
v družbi do vključitve v 
projekt ni bilo. To nam 
je omogočilo natančen 
vpogled v zdravstveno 
stanje zaposlenih ter možnost 
prepoznavanja področij, na 
katerih so potrebni ukrepi 
za izboljšave. Pridobivanje 
tovrstnih podatkov je sedaj 
del tekočih aktivnosti.

Nato je bila oblikovana 
skupina za zdravje v sestavi 
11 članov, zaposlenih v 
različnih enotah podjetja 
in iz različnih poklicnih 
skupin, s čimer smo želeli 
zajeti raznovrstna mnenja in 
poglede na zdravje. Skupina 
za zdravje je izbrala maskoto 
(Bernardinko) in slogan 
(Zdrav dan. Vsak dan.), 
ki predstavljata simbola 
promocije zdravja pri vseh 
izbranih ukrepih. Prisotna 
sta v interni komunikaciji 
ter prevzemata vse bolj 
pomembno vlogo pri 
ozaveščanju zaposlenih 
glede pomembnosti zdravja 
na delovnem mestu. 
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Vključitev v projekt je 
Hotelom Bernardin d.d. 
prinesla bogate analitične 
vsebine ter pomembne 
izkušnje za izvedbo promocije 
zdravja na delovnem mestu 
v praksi. Vendar za vsak 
tak projekt obstaja ključna 
komponenta, brez katere 
ni možno zagotoviti dolge 
življenjske dobe − to je 
»podpora vodstva«. V naše 
primeru se je uprava izvrstno 
izkazala, zato se promociji 
zdravja v hotelih Bernardin 
d.d. obeta svetla prihodnost.

Na podlagi prejete analize 
vprašalnika za oceno 
obremenitev, škodljivosti in 
tveganj v delovnem okolju 
so bile izvedene meritve 
zaposlenih, organizirana pa 
je bila tudi vodena vadba. 
Roki izvedbe vodene vadbe 
so sovpadali z glavno sezono, 
ko je v operativi največji 
obseg dela in je bilo zaradi 
tega potrebno urnik dela 
zaposlenih v operativi (zaradi 
deljenega ter izmenskega 
dela) prilagajati vadbi. V 
bodoče bomo pri izvajanju 
vodene vadbe bolj pozorni 
na izbor obdobja.

V mesecu septembru 
2014 je uprava sprejela 
Program promocije zdravja 
na delovnem mestu. Pri 
oblikovanju programa 
oziroma predvsem pri 
izboru ukrepov se je skupina 
za zdravje znašla pred 
novim večjim izzivom, in 
sicer negotovostjo glede 
primernosti posameznih 
ukrepov. Hvaležni smo bili za 
strokovno podporo zunanjih 
partnerjev znotraj projekta. 
Na ta način smo lahko 
izbrali ukrepe, ki bodo lažje 
dejansko zaživeli v naši družbi 
in ne bodo le »besede na 
papirju«.

V mesecu oktobru 2014 so 
se nekateri člani skupine za 
zdravje udeležili mednarodne 
konference z naslovom: Kako 
z boljšo organizacijo dela in 
boljšim vodenjem do zdravja 
in zadovoljstva delavcev. 
Mednarodne izkušnje so 
seveda dobrodošle in bomo 
takšno prakso nadaljevali tudi 
v bodoče.
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6 PRIROČNIKU  
 PROMOCIJE ZDRAVJA NA POT

Zdravi imajo tisoč želja, 
bolni pa le eno. Da 
je zdravje naša prva 
prioriteta, se še zlasti 
zavemo, ko imamo 
težave z zdravjem sami 
ali kdo v naši družini. 
Žal je visok delež 
zdravstvenih težav, ki jih 
imamo ljudje, povezan 
prav z našim delom.

Zato je pomembno, da 
še večjo odgovornost 
za lastno zdravje 
prevzamemo tako sami 
kot tudi delodajalci 
in država. Priročnik 
promocije zdravja na 
delovnem mestu, ki 
je pred vami, lahko 
predstavlja pomembno 
pomoč pri doseganju 
boljšega počutja in 
zdravja zaposlenih. 
Promocija zdravja je 
kontinuiran proces, 
ki vodi do vedno bolj 
zdravih in zadovoljnih 
zaposlenih ter pripomore 
k zmanjševanju z 
zdravjem povezanih 
stroškov, zato je 
ukrepanje na področju 
promocije zdravja 
koristno za zaposlene, 
poleg tega pa tudi 
donosno za podjetja in 
organizacije.
Priložnost za zdravo 
življenje in zdravo delo se 
nam ponujajo vsak dan, 
zato vas spodbujamo, 
da priročnik kar najbolj 
koristno uporabljate 
in širite med vsemi 
zainteresiranimi.
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1 Staranje 
delovne 
populacije
Eden od pomembnih 
kriterijev zaposlitve 
starostnikov je delež 
zaposlenih, starejših od 55 let:
 
• leta 1999 je bila zaposlenost 
te skupine v Sloveniji 22,5 % in 
leta 2007 33,5 %,
• povprečje EU je 44,9 %, nižja 
zaposlenost le še na Poljskem 
in Slovaškem,
• najvišja delovna aktivnost 
te starostne skupine je na 
Švedskem – skoraj 70 %, nad 
50 % zaposlenost te starostne 
skupine imajo še Ciper, 
Danska, Estonija, Finska, Irska, 
Portugalska in Velika Britanija. 

Splošno razširjeno je mnenje, 
da delovna sposobnost 
v poznih srednjih letih 
popušča, vendar to ni z 
ničemer dokazano. Res se 
veliko delavcev predčasno 
upokoji, a predvsem zaradi 
neustreznih delovnih pogojev, 

bolezni, ki so posledica 
nezdravega načina življenja, 
doseženega standarda, ko 
se jim ni treba več pehati 
v službi in podobnega, le v 
manjši meri pa zato, ker jim 
je zaradi normalnih procesov 
staranja opešala delovna 
sposobnost. 
Pozitivnosti pri starostnikih 
lahko združimo v naslednje 
točke:
• sposobnost vztrajanja 
pri delu, ki zahteva visoko 
stopnjo točnosti;
• izkušnje, ki kompenzirajo 
nekatere negativne aspekte;
• odgovornost;
• majhna fluktuacija;
• redke kratkotrajne bolniške 
odsotnosti.

Najpomembnejše 
negativnosti pri starostnikih 
pa so:
• zmanjšana sposobnost 
konstantne večje hitrosti dela;
• zmanjšana sposobnost 
pomnjenja in kombinacije 
novih informacij;
• več časa za učenje novih 
metod dela;
• slabita vid na bližino in 

adaptacija na temo;
• zmanjšanje maksimalne 
fizične delovne kapacitete.

Najpogosteje se kot problemi 
pri zaposlovanju starostnikov 
pojavljajo:
• pospešitev mnogih 
procesov dela;
• zmanjšanje efektivne 
delovne moči v določenih 
panogah in delih;
• integracija določenih 
operacij in njihovo 
pretvarjanje v krajše in 
hitrejše;
• vse večje število 
polavtomatskih del, ki 
zahtevajo povečan mentalni 
pritisk pri starih delavcih;
• slabša organizacija dela ter 
dejstvo, da se tudi starejšim 
ritem dela in odmorov 
določa glede na zdrave in 
popolnoma delazmožne 
delavce;
• običaj, da so lažja dela 
rezervirana za rehabilitirane 
mlade delavce.

DODATEK 1
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2 Stres v 
delovnem 
okolju
Stres je definiran kot 
sindrom, ki vključuje 
nespecifično reakcijo 
organizma na doživljaj iz 
okolja. Če prilagodimo 
pojem, da ustreza shemi 
delovnega okolja, lahko 
stres definiramo kot opaženo 
porušeno ravnotežje med 
zahtevami delovnega 
mesta ter posameznikovimi 
zmožnostmi, da jih izvede, 
ko so pomembne tudi 
posledice neuspeha. 
Rezultati raziskav kažejo, da 
več kot 35 % zaposlenih nima 
nadzora nad svojim delom, 
55 % jih ne more vplivati na 
razpored delovnega časa, 
60 % jih poroča o pritisku, 
ki ga doživljajo zaradi 
prekratkih časovnih rokov…
Vire delovnega stresa po 
Cooperju in Marshallu lahko 
razdelimo v šest skupin: 
1) stres, ki izhaja iz dela 
(delovne obremenitve, 

a ker jih je preveč, ne zbudijo 
več zanimanja, ampak zgolj 
občutek monotonije. 

Maslach navaja, da gre 
pri poklicni izgorelosti za 
psihološke delovne okoliščine, 
povezane s šestimi področji 
dela v podjetju: 
1) delovna obremenitev,
2) nadzor nad delom,
3) nagrada za opravljeno 
delo,
4) delovna skupnost, 
pravičnost in 
5) vrednote. 

Za obvladovanje stresa 
moramo najprej določiti 
glavne dejavnike stresa, 
nato pa opredelimo, kaj 
nas pri delu vzpodbuja in 
kaj nas spravlja v nelagodje. 
Ponovno preverimo tudi 
svoja pričakovanja, ki jih 
imamo o delovnem mestu, 
in zadolžitve. Pomembne so 
tudi naše izkušnje uspeha 
(varovalni dejavnik), na kar 
ne smemo pozabiti.  

dolgotrajen delovnik, 
izmensko delo, fizično 
delovno okolje …); 
2) stres, ki izhaja iz vloge 
odgovornosti (dvoumnost 
vloge, stopnja odgovornosti 
za druge, konfliktnost vlog …); 
3) stres, ki izhaja iz odnosov 
na delovnem mestu; 
4) stres, ki izhaja iz kariernega 
odnosa; 
5) stres, ki izhaja iz 
organizacijske strukture, klime, 
kulture …;
6) stres, ki izhaja iz dela in 
družine.

Izgorelost je sindrom telesne 
in duševne izčrpanosti, ki 
zajema razvoj negativne 
predstave o sebi, negativen 
odnos do dela, izgubo 
občutka zaskrbljenosti 
in izostajanje čustev do 
strank. Poklicno izgorelost 
povzročata: 
• nenehen, četudi zmeren 
pritisk na delovnem mestu, 
pa naj izhaja iz odnosov ali 
poslovnih okoliščin; 
• prevelik obseg dela, pri 
čemer so lahko delovne 
naloge zahtevne in raznolike, 
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3 Bolezni gibal  
- dvigovanje 
bremen
Dviganje bremen je le ena 
od številnih fizičnih, psiholoških 
in drugih obremenitev, ki 
lahko po krajšem ali daljšem 
času prispevajo k nastanku 
najrazličnejših poškodb in 
degenerativnih sprememb 
struktur hrbtenice in nekaterih 
drugih členov mišično- 
skeletnega sistema. V 
Evropski uniji so bolezni gibal 
najpogostejša zdravstvena 
težava delavcev: 62 % 
delavcev več kot četrtino 
delovnega časa opravlja 
dela s ponavljajočimi se gibi, 
46 % v nefizioloških in prisilnih 
položajih telesa, več kot 35 % 
jih prenaša težka bremena. 
Ženske so manj izpostavljene 
ročnemu prenašanju bremen, 
ostalim obremenitvam pa 
enako pogosto kot moški. V 
nekaterih službah, še posebej 
na področju zdravstvenega 
in socialnega varstva, so 
ženske bistveno bolj kot moški 
izpostavljene tudi dviganju 
in prenašanju težkih bremen. 
V letu 2005 je 25 % delavcev 
Evropski uniji tožilo zaradi 
bolečin v križu. Od delavcev 
v proizvodnji jih 18 % ves 
delovni čas prenaša težka 
bremena. 

Dejavniki tveganja pri 
dvigovanju bremen v zvezi z 
delovnim mestom: 
a) težko fizično/ročno delo – 
veliko delavcev z bolečinami 
v križu opravlja težka fizična 
dela;
b) dviganje bremen, še 
posebej, če je pogosto 
oziroma če so bremena 
težka, in če je tehnika 
dviganja in prenašanja 
neustrezna;
c) pripogibanje in rotacija 
trupa - video analize 
delavcev so pokazale, 
da oba zgornja dejavnika 
povečujeta tveganje za 
bolečine v križu, tem bolj, 
če jima je pridruženo težje 
breme v rokah ter če je 
pripogib globlji in mu je 
pridružena še rotacija;
d) splošne vibracije, ki 
delujejo na telo med vožnjo 
motornih vozil ali pri drugih 
opravilih;
e) poškodbe; poškodba 
hrbta ima lahko daljnosežne 
mehanske in psihološke 
posledice še dolgo po umiritvi 
akutnih posledic poškodbe. 
Študije so pokazale, da ima v 
splošni populaciji približno 1/6 
bolnikov ishiadično bolečino 
in 1/7 bolnikov mehansko 
bolečino v hrbtu, in sicer na 
račun predhodne poškodbe;
f) psihosocialni faktorji - 
nizko spoštovanje svojega 
poklica, velika časovna 
obremenjenost, monotono 
delo, nizka stopnja nadzora 
nad svojim delom in 
pritiski s strani nadrejenih 
so pomembni dejavniki 
tveganja, ki so povezani z 
bolečinami v križu, prav tako 
tudi s slabšimi izidi poklicne 
rehabilitacije.

Dejavniki tveganja se 
med seboj prepletajo 
– v določeni situaciji 
prevladujejo psihosocialni 
dejavniki tveganja, v drugih 
primerih pa so vodilni fizični 
dejavniki. V vsaki situaciji 
se dejavniki tveganja na 
drugačen način prepletajo, 
da dosežejo kritično stopnjo 
tolerance, ki je nesprejemljiva 
za osebo, in na ta način 
povzročajo bolečine v 
hrbtu. Slabe delovne 
razmere na delovnem 
mestu, nezadovoljstvo z 
delom, slabo vzdušje na  
delovnem mestu, majhna 
podpora pri delu in slabi 
ergonomski pogoji dela 
povečajo možnost za 
težave z gibali, še posebej v 
vratnem in ledvenem delu 
hrbtenice. Številne raziskave 
potrjujejo pomembno 
povezanost med zahtevami 
pri delu in težavami s 
hrbtenico (delavci, ki 
imajo večje zahteve pri 
delu, imajo več težav s 
hrbtenico), med podporo 
pri delu tako sodelavcev kot 
predpostavljenih in težavami 
s hrbtenico (delavci z manj 
podpore pri delu imajo 
več težav s hrbtenico) in 
odločanjem o svojem delu 
(delavci z manj odločanja 
o svojem delu imajo več 
težav z gibali – predvsem z 
vratnim in ledvenim delom 
hrbtenice). 
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• ekološko oblikovanje 
delovnega okolja obsega 
prilagajanje delovnih 
pogojev (toplotni dejavniki, 
razsvetljava, hrup, vibracije, 
plini in pare, aerosoli, 
eksplozije, ionizirajoče in 
neionizirajoče sevanje, fizične 
obremenitve);
• fiziološko oblikovanje 
obsega prilagajanje metod 
dela človeškemu telesu;
• oblikovanje, ki omogoča 
najugodnejše zajemanje 
vidnih in slušnih informacij 
ter informacij, ki jih človek 
pridobi s tipom (ustrezna 
vidnost, glasnost …);
• organizacijsko oblikovanje, 
katerega namen je 
prilagajanje delovnega 
časa biološkemu dnevnemu 
nihanju učinka z organizacijo 
režima odmorov in 
usposabljanja za delo ter 
oblikovanje delovnih mest v 
skladu z zahtevami varnosti 
pri delu, ki obsega ukrepe za 
preprečevanje poškodb in 
nezgod pri delu.

5 Poškodbe pri delu

Delovno mesto je zato 
potrebno po obliki in merah 
prilagoditi človeškemu telesu 
in gibljivosti kostno-mišičnega 
sistema. Delovno mesto 
mora biti oblikovano tako, 
da delavec dela v telesni 
drži, ki je najmanj naporna 
in da pri delu uporablja 
mišične skupine najnižje 
stopnje. Delovno mesto mora 
biti opremljeno z delovnimi 
sredstvi, ki so prilagojena 
fiziološkim in psihološkim 
lastnostim človeškega telesa.  

Ergonomska načela pri 
oblikovanju delovnega okolja 
predstavljajo konkretno 
humanizacijo dela in mednje 
sodijo: 
• antropometrično 
oblikovanje delovnega 
okolja, katerega cilj je 
prilagoditev razsežnosti 
delovnega mesta in 
elementov za upravljanje  
s strojem telesnim meram 
človeka;
• psihološko oblikovanje 
delovnega okolja delavcu 
zagotavlja prijetno okolje 
(barve, zelenje, glasba);

4 Ergonomija 
delovnega 
okolja
Ergonomsko oblikovanje 
delovnega okolja ne 
prispeva le k ekonomski 
učinkovitosti proizvodnje, 
ampak hkrati tudi: 
• zmanjšuje psihofizične 
obremenitve delavcev in 
s tem deluje kot ukrep za 
preprečevanje utrujenosti; 
• preprečuje zdravstvene 
posledice nefiziološke 
prisilne drže in omili učinek 
enostranskih obremenitev ter 
s tem prispeva k zniževanju 
kazalcev negativnega 
zdravja (odsotnosti z dela, 
poškodb in invalidnosti ter 
poklicnih bolezni in bolezni, 
povezanih z delom);
• povečuje varnost pri delu;
• pozitivno vpliva na odnose 
delavcev do dela, izvajanje 
konkretnih delovnih nalog 
ter proizvodnjo in podjetje v 
celoti.
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vse stroške, ki so povezani z 
neko nezgodo; delodajalci 
in delavci morajo razumeti 
in dojeti, kakšne stroške 
povzročajo nezgode in 
zdravstvene okvare ter kako 
dolgoročno vplivajo na 
poslovanje podjetij;
• razvijanje in objavo 
potrebne metodologije za 
natančno identificiranje 
stroškov nezgod, zdravstvenih 
okvar ter ostalih stroškov 
zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu (predhodno 
je potrebno urediti in 
posodobiti monitoring vseh 
kazalcev negativnega 
zdravja ter spremljanja in 
transparentnosti ostalih 
stroškov za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu;,
• znižanje stroškov z 
zmanjšanjem števila nezgod 
in zdravstvenih okvar;
• izvajanje raziskav v 
posameznih panogah (npr. 
gradbeništvo, kmetijstvo …) 
tako, da se ugotovi, kolikšni 
so dejanski stroški, povezani z 
nezgodami in zdravstvenimi 
okvarami pri delu, ter ostali 
stroški zagotavljanja varnosti 
in zdravja pri delu in kaj ti 
stroški pomenijo za:
a) državo,
b) posamezne občine,
c) podjetje oziroma 
organizacijo, kjer se je 
nezgoda zgodila,
d) za delavca, ki je 
utrpel nezgodo oziroma 
zdravstveno okvaro;
• preventivno ukrepati na 
ravni delavca, delovnega 
mesta ali na ravni države 
s promocijo zdravja 
(ergonomski ukrepi, 
organizacija dela, aktivni 
odmor, programirana 
rekreacija, vzgoja in 
izobraževanje, ukrepi varstva 
in varnosti pri delu itd.). 

stroške državi, podjetju 
in delavcu. V končni fazi 
posledice in stroške v zvezi z 
nezgodami in zdravstvenimi 
okvarami pri delu nosijo 
davkoplačevalci. Skriti 
stroški v zvezi z nezgodo ali 
zdravstveno okvaro oziroma 
stroški, ki jih ni mogoče 
neposredno evidentirati, so 
običajno nekajkrat večji od 
neposredno evidentiranih 
izdatkov v zvezi z nezgodo.

V Republiki Sloveniji še ni 
bilo narejenih podrobnih 
raziskav na ravni podjetij z 
različnih panog, da bi se 
ugotovilo, kolikšni so dejanski 
stroški v zvezi z nezgodami 
in zdravstvenimi okvarami 
(zavarovani in nezavarovani 
stroški, oportunitetnimi stroški, 
razmerje med eksplicitnimi 
(knjigovodsko evidentiranimi) 
stroški in implicitnimi (skritimi) 
stroški).  Prav tako tudi ni na 
voljo natančnejših podatkov 
o kazalcih negativnega 
zdravja in posledicah v zvezi z 
delom, ki jih spremljata Zavod 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Zavod za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije 
(konkretni stroški zaradi 
poškodb na delu, invalidnosti 
zaradi poškodb na delu in 
poklicnih bolezni (bolezni 
v zvezi z delom), poklicne 
rehabilitacije, prekvalifikacije 
itd.), zato morajo biti 
aktivnosti obvladovanja 
poklicnega travmatizma 
usmerjene v: 
• načrtovanje politike 
varnosti in zdravja v vodstvu 
podjetja;
• ustrezno informiranje 
delodajalcev in delavcev ter 
predstavitev problematike 
stroškov v zvezi z varnostjo in 
zdravjem pri delu;
• izobraževanje oziroma 
podučitev delodajalcev in 
delavcev, kako ugotoviti 

Poškodbe pri delu so 
poleg poklicnih bolezni 
najpomembnejši negativni 
kazalnik zdravstvenega 
stanja.  Pomembne so za 
spremljanje trenutnega stanja 
varnosti in zdravja pri delu 
ter za planiranje preventivnih 
aktivnosti, s katerimi bi 
lahko izboljšali zdravstveno 
stanje. Poškodbe  pri delu 
so eden glavnih človeških, 
družbenih in gospodarskih 
problemov sodobne družbe.  
Posledice poškodb pri 
delu ne prizadenejo samo 
posameznikov v fizičnem in 
psihičnem smislu, temveč tudi 
njihove družine, organizacije 
in celotno družbo.

Ekonomski vidik varstva 
pri delu je poleg 
etičnega, tehničnega, 
zdravstvenega, socialnega, 
psihološkega in pravnega 
vidika za uveljavljanje 
varstva brez dvoma 
med najpomembnejšimi. 
Ekonomski vidik je namreč 
tisti mehanizem, ki v praksi 
sam po sebi in ne glede na 
različne deklaracije, predpise 
in nadzor uravnava, do 
katere stopnje se v praksi 
uveljavi varstvo. Ekonomski 
vidik varstvo vzpodbuja toliko 
časa, dokler je ekonomski 
učinek varstva večji, kot so 
stroški za varstvo. Pogosto 
štejejo, da je z ekonomskega 
vidika zagotovljen interes za 
varnost sam po sebi, če sta 
izpolnjena naslednja dva 
pogoja:

1) stroški za zagotavljanje 
varstva ne smejo biti večji, kot 
je škoda zaradi slabe varnosti, 
torej nezgod,
2) cena poškodbe in 
zdravstvene okvare mora biti 
ocenjena dovolj visoko. 

Nezgode in zdravstvene 
okvare pri delu povzročajo 
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imajo manjše možnosti za 
uvajanje in implementacijo 
kompleksnih sistemov 
napredka zdravja in varnosti 
zaposlenih. Zlasti so rizični 
nekateri sektorji, kot so 
gradbeništvo, kmetijstvo, 
gozdarstvo, transport … 
Identificirani so določeni novi 
izzivi s trendom nadaljnje rasti:
• demografske spremembe 
in staranje delovne 
populacije;
• novi trendi glede 
zaposlovanja, vključevanje 
samozaposlovanja, 
dogovorno izvajanje 
aktivnosti in nudenje uslug 
(outsourcing); 
• povečanje števila 
zaposlenih v malih in srednjih 
podjetjih;
• priliv delavcev migrantov … 

6 Perspektive 
razvoja 
zdravstvenega 
varstva 
zaposlenih
Poleg poznanih problemov 
in tveganj delovnega 
okolja ocenjujemo, da 
je vsaj tretjina zaposlenih 
izpostavljenih novim 
oblikam tveganj v pogojih 
spremenjenih delovnih 
procesov in delovne 
tehnologije. S tem mislimo 
predvsem na nove kemijske 
snovi in materiale, nove 
nepoznane nevarnosti, 
nove biotehnološke 
kancerogene snovi, alergene 
substance, visokofrekvenčno 
neionizirajoče sevanje, 
psihosocialni stres, 
ergonomsko neustrezno 
oblikovano delovno okolje 
itd. 
Prav tako ne moremo mimo 
spremenjenih in dinamičnih 
družbeno-ekonomskih 
pogojev, fluktuacije delovne 
sile, mobilnosti delovnega 
mesta, psihofizičnih pritiskov 
in nasilja na delovnem mestu, 
slabe organizacije dela in 
izmenskega dela, nestalnih 
in rastočih zahtev dela, 
nastalih kot rezultat tržne 
globalizacije, ki pomembno 
spreminja ekonomsko 
strukturo in pogoje dela na 
vseh področjih. 
Ob analizi obstoječega 
stanja lahko zaključimo, da 
so posamezne kategorije 
zaposlenih bolj izpostavljene 
tveganjem na delovnem 
mestu (npr. mladi ali stari 
delavci, delovni migranti), 
prav tako pa so posamezne 
vrste in tipi gospodarskih 
subjektov bolj ranljivi. 
Majhna in srednja podjetja 
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