
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
O

L
O

N
A

 K
O

Ž
U

H
 

2
0
1
8
 

M
A

G
IS

T
R

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
 

POLONA KOŽUH 

KOPER, 2018 

MAGISTRSKA NALOGA 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 



 

 

  



 

 

 

 

 

Koper, 2018 

MANAGERSKI VIDIKI PROMOCIJE ZDRAVJA 

NA DELOVNEM MESTU 

 
Polona Kožuh 

Magistrska naloga 

Mentor: doc. dr. Peter Štrukelj 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 



 

 

  



 

III 

POVZETEK  

V predloženi magistrski nalogi je obravnavana problematika sedentarnega načina dela. V 

sklopu naloge je bil proučevan managerski vidik sistematičnega načrtovanja promocije zdravja 

na delovnem mestu (PZD), osredotočen na manjša podjetja z dobro prakso na področju PZD. 

Empirični del raziskave je obravnaval devet majhnih podjetij s pridobljenim priznanjem za 

dobro delovanje na področju PZD. Ta je pokazal določena ključna odstopanja med teoretičnimi 

modeli načrtovanja PZD in njenim praktičnim izvajanjem. Med drugimi je bila ugotovljena 

potreba po večjem poudarku analize dejanskega zdravstvenega stanja zaposlenih in ciljnem 

ukrepanju na podlagi le-tega. V zaključku so podani predlogi za ukrepe na področju 

ergonomske ureditve delovnega mesta, gibanja na delovnem mestu, vključno z ureditvijo okolja 

za gibanje ter predlogi za izobraževanje zaposlenih na področju zdravja. 

Ključne besede: sedentarni način dela, sistematično načrtovanje, promocija zdravja na 

delovnem mestu, mala podjetja, dobra praksa. 

 

SUMMARY  

The presented master's thesis deals with the problems of sedentary behavior in the workplace. 

Within this thesis, the managerial aspect of systematic work health promotion planning (WHP) 

was studied, focusing on small companies with good practice in the field of WHP. The 

empirical part of the research covered nine small companies with gained recognition for good 

practice in WHP. This revealed some key differences between the theoretical models of WHP 

and their practical implementation. Among others, the need for a greater emphasis on the 

analysis of the actual health status of employees was found and subsequent targeted actions. In 

conclusion, proposals for actions in the field of an ergonomic arrangement of the workplace, 

recommended physical activates and health education of employees are given. 

Keywords: sedentary behaviour in the workplace, systematic planning, work health promotion, 

small business, good practice.  
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1 UVOD 

Zakaj promovirati zdravje v delovnih organizacijah? Zdravje je pomembno za vsakega 

posameznika, odvisno od genetike, načina življenja in okolja, v katerem živimo. Na delovnih 

mestih v povprečju preživimo približno 1/3 svojega življenja. Delovno mesto je torej okolje, v 

katerem živimo, zato je pomembno, da podjetje ustvarja zdravo delovno okolje, saj bodo le 

zdravi zaposleni lahko delali dlje in bolj produktivno, podjetje bo lahko dosegalo boljše 

poslovne rezultate. Posamezna delovna mesta imajo specifična tveganja, vezana na varnost in 

zdravje pri delu. Sedeče delo je po trenutnih smernicah ocenjeno kot sprejemljivo tveganje, 

priporočilo pri sedečem načinu dela je le gibanje. Na globalni ravni se soočamo s sedečo 

populacijo, ki večino dneva presedi na delovnih mestih za računalniki, doma pred televizorji in 

v vozilih na poti. Zaradi sedentarnega načina življenja so kostno mišične bolezni, bolezni srca 

in ožilja ter debelost v porastu. Vsem tem boleznim je skupen pasivni - sedeč način dela in 

življenja. 

1.1 Opredelitev raziskovalnega področja in teoretična izhodišča 

ZVZD-1 v 6. členu zavezuje delodajalce, da morajo načrtovati in izvajati aktivnosti, povezane 

s promocijo zdravja na delovnem mestu (ZVZD-1 2011). Glede na to, da zaposleni večino 

aktivnega dela dneva preživijo na delovnem mestu, je izboljšanje zdravja in počutja zaposlenih 

smiselno. Pri velikem številu poklicev (t. i. sedeči poklici) je razmerje med energijskim vnosom 

v delovnem času (vnos hrane) in porabo energije neusklajeno. Pomanjkanje telesne aktivnosti 

ima posredno neugoden vpliv na zdravje in počutje delavcev (Paladin in Karačić 2017). 

Evropska agencija za zdravje in varstvo pri delu navaja tudi problem staranja delovne sile. Tu 

se pojavljajo izzivi za podjetja, da spodbujajo prizadevanja za vzdržno delovno življenje in 

zdravo staranje ter poudarjajo pomen preventive skozi celotno delovno življenje (EU-OSHA 

2015). Svetovna zdravstvena organizacija zlasti navaja naslednje pozitivne učinke izvajanja 

promocije zdravja na delovnem mestu za delodajalce: pozitivna podoba organizacije, 

izboljšanje morale zaposlenih, zmanjšanje absentizma in fluktuacije, povečanje produktivnosti, 

zmanjšanje zdravstvenih stroškov (WHO 2016). 

V nadaljevanju se postavlja vprašanje, kako naj podjetja načrtujejo in izvajajo aktivnosti, 

povezane z zdravim načinom življenja zaposlenih. Ministrstvo za notranje zadeve je po izdaji 

zakona o varnosti in zdravju pri delu podalo le smernice in temeljna načela za načrtovanje in 

izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, saj je zaradi raznolikosti delovnih okolij in 

organizacij težko izdelati univerzalna navodila. Vsak delodajalec mora temeljna načela 

promocije zdravja na delovnem mestu prilagoditi svoji organizaciji in delovnim okoliščinam 

(MZ 2015). 

Avtor vodnika v stroške in donosnost promocije zdravja, med kritičnimi izzivi za podjetja pri 

promociji zdravja zaposlenih navaja: 
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- zagotavljanje pravih podatkov za ukrepanje,  

- kako oblikovati optimalen portfelj ukrepov glede na potrebe in razpoložljiva sredstva, 

- kako zagotavljati stalnost ukrepanja, 

- kako doseči udeležbo in sodelovanje zaposlenih, 

- kako meriti uspešnost in tako naprej (Podjed 2016).  

Upravljanje zdravja na delovnem mestu obsega optimizacijo organizacije dela in okolja, 

promocijo dejavnega sodelovanja vseh vpletenih in podporo za razvoj osebja (Bilban 2014). 

Rezultati raziskave Izobraževalno raziskovalnega inštituta Ljubljana so pokazali, da so 

pomanjkljivosti pri izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu predvsem v strokovnosti 

in sistematičnosti pristopov. Predvsem v mikro, malih in srednje velikih podjetjih se pojavlja 

težava strokovne usposobljenosti kadra in zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev. Podjetja 

za izvajanje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu nimajo ne dovolj znanja ne dovolj 

časa. Zaradi tega se v praksi izvede le nekaj preprostih ukrepov, da se zadosti zakonskim 

potrebam (Štandeker 2017). 

Buzeti ugotavlja, da se finančne investicije v promocijo zdravja in dobro počutje zaposlenih 

delodajalcem dolgoročno finančno obrestujejo, saj rezultati raziskav kažejo, da se finančne 

investicije na 1 vložen evro, delodajalcem v dolgoročnem obdobju povrnejo v višini od 1 evra 

do 11,7 evra (Buzeti 2016). Po podatkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu se 

vsak vložen evro v promocijo zdravja na delovnem mestu povrne z 2,4-4,8 evra (EU-OSHA 

2015). Zgoraj navedeni podatki kažejo na dejanske koristi podjetja, ki so posledica sprejetih 

ukrepov in vloženih sredstev za spodbujanje zdravja zaposlenih, kar v končni fazi pomeni 

obojestransko zadovoljstvo, tako delavcev, kot delodajalcev. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Poglavitni namen raziskave je poglobljeno razumevanje managerskih vidikov promocije 

zdravja v maloštevilnih podjetjih, ki se promocije lotevajo načrtovano in sistematično, ter so za 

načrte prejeli nagrado ali priznanje. V teh podjetjih smo proučili načrtovanje promocije zdravja, 

principe vodenja in strategije motiviranja zaposlenih za zdrav način življenja. Osredotočili smo 

se na ukrepe, ki jih podjetja izvajajo za spodbujanje zdravja na delu ter na način spremljanja 

učinkov le-teh ukrepov. Zanimalo nas je, kako pomembna je vloga promotorja zdravja v 

podjetjih in kako podjetja merijo učinke vlaganj v promocijo zdravja zaposlenih. 

Cilji magistrske naloge v teoretičnem delu: 

- opredelitev pojma promocije zdravja na delovnem mestu, 

- predstavitev teoretičnih in zakonskih osnov promocije zdravja na delovnem mestu, 

- predstavitev managerskega vidika načrtovanja in vodenja strategij za zdravje zaposlenih, 

- opredelitev ukrepov in primerov dobre prakse za trajnostno načrtovanje zdravega in 

produktivnega kadra. 
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Cilji v aplikativnem delu: 

- proučili bomo maloštevilne primere dobrih praks podjetij s strateško izdelanimi načrti 

promocije zdravja, 

- na primerih dobre prakse bomo ugotavljali managerske elemente promocije zdravja 

zaposlenih, 

- izoblikovali bomo nabor uspešnih strategij izvajanja programov promocije zdravja, 

- raziskali bomo pomen vloge promotorja zdravja v podjetju, 

- ugotovili bomo, katere dejavnike izbrana podjetja upoštevajo pri spremljanju učinkovitosti 

programov promocije zdravja na delovnem mestu, 

- na osnovi proučitve primerov dobrih praks bomo podali smernice za podjetja, ki se 

promocije zdravja zaposlenih ne lotevajo sistematično in načrtovano. 

Za doseganje ciljev in namena raziskave so bila proučevana 4 raziskovalna vprašanja. 

Štandeker (2017) v raziskavi ugotavlja, da so največje pomanjkljivosti pri promociji zdravja na 

delovnem mestu v načrtovanju in sistematičnosti pristopov, strokovni usposobljenosti kadra in 

zagotavljanju finančnih sredstev. Omenjeno raziskavo smo vzeli kot izhodišče za oblikovanje 

raziskovalnih vprašanj v magistrski nalogi. 

RV1: Kako pomemben je sistematični pristop načrtovanja in vodenja promocije zdravja? 

RV2: Kako se podjetja lotevajo načrtovanja strategij in ukrepov promocije zdravja na delovnem 

mestu? 

RV3: Kako pomembna je vloga promotorja zdravja zaposlenih v podjetju? 

RV4: Katere parametre podjetja upoštevajo pri merjenju uspešnosti promocije zdravja 

zaposlenih? 

1.3 Predvidene metode  

V teoretičnem delu magistrske naloge je predstavljena obravnavana tematika s povzemanjem 

iz strokovnih člankov, znanstvenih člankov, podatkovnih baz na internetu in strokovne 

literature.  

Empirični del magistrske naloge je zasnovan na lastni raziskavi. S študijo primera je 

poglobljeno predstavljen managerski vidik promocije zdravja na primerih dobrih praks oziroma 

podjetji, ki so prejeli nagrade za dober načrt promocije zdravja zaposlenih. Za povečanje 

kredibilnosti in veljavnosti raziskave je uporabljena triangulacija metod: polstrukturiran 

intervju, opazovanje (na delavnici), analiza dokumentov. Osnovna metoda je polstrukturiran 

intervju, podporni metodi sta opazovanje in analiza dokumentov. 
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Primarni podatki so polstrukturirani intervjuji. Analiza vsebine je podana na podlagi 

transkripcije intervjujev. Drugi vir primarnih podatkov je opazovanje. Kot opazovalci smo se 

vključili na delavnico oziroma na izobraževanje na temo promocije zdravja zaposlenih. Kot 

tretja metoda triangulacije je uporabljena analiza dokumentov, ki vključuje obstoječe gradivo 

na spletu, delavnicah, dogodkih in izobraževanjih na temo sistematičnega načrtovanja 

promocije zdravja v podjetjih. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve  

Predpostavke:  

- načrtno in sistematično izvajanje promocije zdravja v Slovenskih podjetjih ni ustaljena 

praksa, 

- v majhnih podjetjih je problem strokovne usposobljenosti kadra za pokrivanje področja 

promocije zdravja. 

Omejitve:  

- raziskava je omejena na 9 podjetij, ki aktivno izvajajo program promocije zdravja, 

- v raziskavo je zajeta le ena oseba iz posameznega podjetja, 

- opazovanje na delavnici je enkratno. 
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2 POMEN PROMOCIJE ZDRAVJA V DELOVNI ORGANIZACIJI  

Beseda promocija izhaja iz ang. promotion, ki pomeni oglaševanje, reklamiranje, spodbujanje, 

zavzemanje, reklama, propaganda. Promocijo zdravja v podjetju lahko razumemo kot 

reklamiranje zdravega načina dela in življenja v delovni organizaciji. V obliki različnih 

programov, ki zaposlene spodbuja k zdravemu načinu življenjskega sloga.  

2.1 Pomen zdravja  

Pojem zdravje svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje kot stanje popolnega telesnega, 

duševnega in socialnega blagostanja (WHO 1952). To je absolutna definicija, medtem ko 

relativna definicija pomeni, da je zdravje odraz stopnje, do katere posameznik in družba 

vzdržujeta v pripravljenosti vire, ki so potrebni za spoprijemanje z zahtevami prihodnosti 

(Dubos 1962, po Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Zdravje ustvarjamo ljudje sami v 

vsakodnevnem življenju. Ustvarjamo ga, ko skrbimo zase in za druge in ko sprejemamo 

odločitve. Pomembno je, da imamo nadzor nad lastnimi življenjskimi okoliščinami in živimo v 

družbi, ki spodbuja vzdrževanje zdravja. Organizacije v veliki meri določajo možnosti in 

zahteve za zdravje. Pri razvoju okolij za zdravje imamo opravka z državnimi organi, družbo in 

podjetji (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Okolje, v katerem živimo in zdravje sta v močni 

povezavi. Tri bistvene komponente povezujejo zdravje in okolje. Prva komponenta je 

posameznik in njegova kontrola nad lastnim zdravjem. Druga komponenta je okolje, ki podpira 

zdrav način življenja. Tretja povezovalna komponenta je spodbujanje in motivacija 

posameznikov in podjetji, da prevzamejo individualno odgovornost za izboljšanje zdravja in 

doseganje odsotnosti bolezni (Tones in Green 2004). Delovno okolje je pomembno okolje za 

razvijanje dejavnosti na področju zdravja. Saj promocija zdravja na delovnem mestu predstavlja 

skupni interes delodajalcev in delavcev. Zahteve medicine dela in varstva in zdravja pri delu 

omogočajo infiltriranje izvajanja promocije zdravja v delovnem okolju. Hkrati delovno okolje 

ponuja možnosti za informiranje in pomoč pri izboljšanju zdravja velikega števila ljudi (Miklič 

Milek in Urdih Lazar 2016). V današnjem informacijskem času zaposleni večino aktivnega dela 

dneva preživijo na delovnem mestu. Hkrati nam informacijska tehnologija prinaša vedno več 

sedečega načina dela. Za nekatere poklice (npr. pisarniški uslužbenci, zaposleni v klicnih 

centrih, projektno delo) je značilno, da kar 77 odstotkov časa presedijo, večina tega časa je 

dolgotrajno sedenje brez pogostih premorov (Paladin in Karačić 2017). Promocija zdravja je 

nujna kot odgovor na situacijo v današnjem svetu. Prav tako ceno, ki jo plačujemo zaradi 

premajhne skrbi za okolje, bomo morali plačati za premajhno skrb za zdravje in dobro počutje 

posameznikov. V tem kontekstu promocije zdravja ne moremo obravnavati kot strošek, ampak 

kot pomembno naložbo, preko katere bo zagotovljena boljša prihodnost in višja kakovost 

življenja (Inšpektorat RS za delo 2013). 
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2.2 Promocija zdravja  

Razvoj PZD se je začel z Luksemburško deklaracijo, ki govori, da je PZD sodobna korporativna 

strategija, usmerjena v zmanjševanje slabega zdravja (vključno z boleznimi, povezanimi z 

delom, nezgodami, poškodbami, poklicnimi boleznimi in stresom) in v večanje potencialov, ki 

promovirajo zdravje in blaginjo delavcev (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). V Ottawski 

listini je promocija zdravja opredeljena kot proces, ki omogoča, da ljudje oziroma skupnosti 

povečajo nadzor nad dejavniki, ki vplivajo na determinante zdravja, in na tej podlagi svoje 

zdravje izboljšajo. Gre za strategijo posredovanja med ljudmi in njihovim okoljem za zdravje 

(Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Slika 1 predstavlja krog s tremi krili. Vključuje pet 

ključnih področij delovanja v promociji zdravja: izgradnja zdrave javne politike, preusmeritev 

zdravstvene službe, ustvarjanje podpornega okolja za zdravje, razvoj osebne sposobnosti in 

veščine ter okrepitev dejavnosti v skupnosti. Poleg tega vključuje še tri osnovne strategije 

promocije zdravja: omogočati, posredovati in zagovarjati. 

 

Slika 1: Shematski prikaz vsebine Ottawske listine 

Vir: povzeto po WHO 1986. 

V okviru koncepta promocije zdravja se zdravje pojmuje kot sposobnost uresničevanja 

posameznikovih možnosti in kot pozitivni odziv na izzive okolja. Zdravje je vir tako 

vsakdanjega življenja in ne njegov končni cilj (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Promocija 

zdravja na delovnem mestu zajema skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za 
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izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu ter vključuje elemente, ki so 

navedeni na Sliki 2. Element izboljšanje organizacijskega dela pomeni usklajevanje poklicnega 

in zasebnega življenja, zagotavljanje socialne podpore – otroške jasli, bližina šol in 

telesnokulturnih zmogljivosti, uvedba gibljivega delovnega časa, ponudba delovnih mest, ki 

omogočajo delo na domu (delo na daljavo), zagotavljanje možnosti za vseživljenjsko 

izobraževanje, izmenjavanje zaposlenih pri podobnih delih, širitev profila delovnih mest, 

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

Element izboljšanje delovnega okolja pomeni spodbujanje podpore med sodelavci, spodbujanje 

sodelovanja zaposlenih v procesu izboljševanja delovnega okolja, ponudba zdrave prehrane 

med delom. Pod element skrb za zdravje zaposlenih so vključeni usmerjeni preventivni 

zdravstveni pregledi ter kontrola 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 obvladovanja stresa, sprostitve in svetovanja, komunikacije v delovnem 

okolju in podobno, izboljševanje in ohranjanje 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 (Podjed, Bilban 

idr. 2014). 

 

Slika 2: Elementi promocije zdravja na delovnem mestu 

Vir: povzeto po Podjed idr. 2014. 

Cilji promocije zdravja so: 

- dobro zdravje, ki je podlaga za socialni, ekonomski in osebnostni razvoj, 

- pravičen dostop do informacij, znanja in možnosti odločanja za zdrav način življenja za vse 

ljudi, 

- posredovanje informacij o zdravju (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). 

Namen promocije zdravja na delovnem mestu je spodbujanje zdravega življenjskega sloga 

(izboljšanje prehranjevalnih navad, promoviranje telesne dejavnosti, opustitev kajenja,) 

zmanjšanje stresa na delovnem mestu, boljši medsebojni odnosi, boljša komunikacija na 
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delovnem mestu, krepitev in varovanje duševnega zdravja in boljšega počutja, povečanje 

zadovoljstva zaposlenih, ustvarjanje zadovoljnih delovnih mest itd. (GZS 2017a). Management 

promocije zdravja na delovnem mestu pomeni sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe, ki so 

namenjeni in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve 

telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in 

socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga (MZ 2015). V okviru koncepta 

promocije zdravja se zdravje pojmuje kot sposobnost uresničevanja posameznikovih možnosti 

in kot pozitiven odziv na izzive okolja ter vzpostavljanje dinamičnega ravnotežja med 

človekom in njegovim okoljem (KIMDPŠ 2017). 

2.3 Strategije s cilji 

Poslovna strategija podjetja, pri uresničevanju promocije zdravja na delovnem mestu, stremi k 

preprečevanju slabega zdravja pri delu in izboljšanju potencialov za izboljševanje zdravja in 

dobrega počutja (Ferme 2015). Aktivnosti in ukrepi promocije zdravja naj bodo integrirani v 

poslovno strategijo, cilji usklajeni s cilji organizacije. Strategije PZD so vključene upravljanje 

s človeškimi viri in človeškim kapitalom, nagrajevanje in motiviranje zaposlenih (MZ 2015). 

Programi PZD so del poslovne strategije, vizije in ciljev podjetja. Za namen PZD se pripravi 

strateški dokument, katerega glavni namen je seznaniti zaposlene o pomembnosti zdravja za 

kvalitetno in produktivno opravljanje dela. V dokumentu se navedejo opredeljeni cilji, za katere 

se podjetje aktivno zavzema na področju zdravja zaposlenih. Glavni cilj je skrb za zdravje 

celotne organizacije in zdravje vsakega posameznika. Zaposleni, ki skrbijo za svoje zdravje in 

hkrati skrbno opravljajo svoje delo, so ključni dejavniki zdrave organizacije (Miklič Milek in 

Urdih Lazar 2016). Primer vizije, za podjetje je »Zdravi ljudje v zdravih organizacijah«. Viziji 

lahko podjetja sledijo z učinkovitim programom, ki vsebuje: promocijo zdrave organizacije 

dela, delovno kulturo, načrt za izdelavo navodil in metod za ozaveščanje zaposlenih, 

soodgovornost zaposlenih, načrt delovnega procesa in oceno ekonomskega dobička promocije 

zdravja (MZ 2015). 

Namen operativnih ciljev je določiti merljiv cilj, ki nam pove, kaj želimo v podjetju storiti na 

področju zdravja in počutja zaposlenih. Operativni cilj je vodilo programa in omogoča 

evalvacijo. Pomembno je, da so cilji povezani s problemom, da jih je mogoče doseči in da jih 

ni preveč. Cilje lahko opredelimo glede na časovno dimenzijo. Kratkoročni operativni cilji za 

obdobje od nekaj mesecev do 1 leta ali tudi do 2 let. Srednjeročni operativni cilji so za obdobje 

5 let. Dolgoročni operativni cilji so namenjeni za obdobje od 5 let do nekje 10 let, vsekakor s 

končno omejitvijo trajanja. Postavljanje ciljev je ena težjih nalog. Vsak dober cilj naj bi bil 

SMART (ang. pameten), pri čemer je ta beseda akronim lastnosti dobro postavljenih ciljev: 

Specifičen, Merljiv, Relevanten, Ambiciozen in Točno časovno opredeljen (Miklič Milek in 

Urdih Lazar 2016). 
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2.4 Programi 

Vodstvo podjetja, kot glavni akter pri realizaciji promocije zdravja na delovnem mestu, se mora 

zavedati pomembnosti zdravja svojega kadra in pomembnosti človeškega kapitala za razvoj in 

rast podjetja (MZ 2015). Podpora vodstva odpira vrata uvajanju ukrepov za boljše zdravje v 

podjetju in hkrati s svojo zavezanostjo skrbi za zdravje zaposlenih, kar izraža z umestitvijo PDZ 

v vizijo podjetja, poslovno strategijo, interne akte, z odločitvami v zvezi z razporejanjem virov, 

tako finančnih kot tehničnih in kadrovskih (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Vodstvo bo 

lažje podpiralo programe promocije zdravja, ko bo razumelo koristi promocije, namen in cilje 

in ko bodo razjasnjena njegova pričakovanja (MZ 2015). Pri organiziranju programov moramo 

upoštevati nekaj splošnih načel, kot je integracija v vsa področja organizacije in timski pristop. 

S tem mislimo na oblikovanje skupine za zdravje, v katero so vključeni vodstvo oziroma 

direktor, svetovalec za promocijo zdravja pri delu, vodja kadrovske službe in vodje drugih 

področji. V večjih podjetjih pa še predstavniki sindikatov, izvajalec medicine dela, strokovni 

sodelavec za varstvo pri delu. Skupno število članov naj ne presega deset, v manjših podjetjih 

gre za skupino nekaj ljudi. V skupini se imenuje koordinator, ki usklajuje delo znotraj 

organizacije in po potrebi usklajuje delo z zunanjimi izvajalci. Glavne naloge skupine za 

promocijo zdravja so: skrb za načrtovanje in izvajanje programa PZD, devalviranje programov 

in analiziranje ukrepov za izboljšave, redno sestankovanje z vsemi člani skupine, osebno 

promoviranje programa PDZ med sodelavci in nenehen razvoj dejavnosti PZD (Miklič Milek 

in Urdih Lazar 2016). Uspeh PZD je odvisen od dobro usposobljene, motivirane in uspešne 

skupine. Promocija zdravja pri delu je naložba v prihodnost (Ferme 2015). 
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3 SODOBNO DELOVNO OKOLJE 

Delovno okolje današnjega časa od nas zahteva vedno več statične obremenitve telesa, kot je 

dolgotrajno sedenje in obremenjevanje malih sklepov, predvsem prstov na rokah in zapestja. 

Primer takšnega tipičnega dela je sedeče delo za računalnikom z uporabo tipkovnice in miške.  

3.1 Sedentarno vedenje 

Sedentarno vedenje povečuje tveganje za obolevanje za rakom. 2 uri neprekinjenega sedenja 

poveča tveganje za obolevanje za rakom od 6 % do 10 %. Poleg sedečega dela, tveganje 

povečuje še popoldansko in večerno gledanje televiziji in pitje sladkih pijač in grizljanje sladko 

- slanih prigrizkov ter odsotnost fizičnih aktivnosti (Schmid in Leitzmann 2014).  

Raziskava med 222.497 Avstralci srednji let je pokazala razmerje med tveganji za smrtnost in 

sedentarnim vedenjem. V 4. letnem obdobju so med udeleženci raziskave zabeležili 5405 smrti. 

Raziskava je pokazala, da je bil pri 95 % vzrokov smrti 11 ali več ur dnevno sedenje v 

primerjavi s 4 ure sedenja na dan ali manj. Povezava med sedenjem in smrtnostjo se je pokazala 

pri kriterijih spol, starost, indeks telesne mase in telesne aktivnosti pri zdravih udeležencih v 

primerjavi z udeleženci s predhodno boleznijo srca in ožilja ali diabetesom (Van der Ploeg idr. 

2012). 

Okolje in družbeni vpliv posamezniku vsiljujeta sedentarno vedenje. Konceptualni modeli 

socialnih in okolijskih dejavnikov lahko pripomorejo k zmanjševanju sedečega vedenja. Slika 3 

prikazuje okolijski model sedentarnega vedenja. Na način življenja vplivajo domače in delovno 

okolje, transport in prosti čas. Ti dejavniki so povezani z okolijsko politiko, družbenim okoljem, 

socialnimi in osebnimi dejavniki. Pri osebnih dejavnikih gre za osebno cono udobja, ki jo lahko 

premagamo z motivacijo, odgovornostjo za lastno zdravje in ne nazadnje s sprejemanjem 

posledic za lastno zdravje (Owen, Healy in Matthews. 2010). 

 

Slika 3: Okolijski model sedentarnega vedenja 

Vir: povzeto po Owen, Healy in Matthews 2010. 
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Vzorec dela v pisarni je večinoma sedentarni način, ki zahteva dolgotrajno sedenje za pisalnimi 

mizami in računalnikih v sedečem položaju. Sestanki se v veliki meri izvajajo sede, redkost so 

sestanki med hojo ali stoječi razgovori. Običajno je le odmor za kosilo priložnost za odhod iz 

pisarn in hojo. Norma sedenja se je močno zasidrala v način dela, medtem ko je stoječe delo ali 

hoja bolj izjema, kot pravilo v delovnih organizacijah (Such in Mutrie 2017).  

Sedeče delo je nevarnost, za katero bi morale organizacije razviti posebne politike. Coenen, 

Gilson in Healy (2017) trdijo, da bo razvoj politike in strategij za nadzor tveganj s prekomernim 

poklicnim sedentarnim obnašanjem pomemben korak k trajnostnemu razvoju zdravja v 

organizacijah. 

Študija Stand Up Victoria je primer ciljnega posredovanja pri sedečem delovnem mestu. Razvit 

je bil okolijski model sedečega obnašanja. Intervencija je vključevala okolijske dejavnike, 

organizacijske in individualne dejavnike, ki vplivajo na sedentarno obnašanje (Preglednica 1). 

V okviru tega okolijskega modela je predstavljen več nivojski pristop za strateške intervencije 

(Dunstan idr. 2013).  

Preglednica 1: Več nivojski pristop  

Nivo vpliva Strategije 

Individualen 

Namesto telefonskega klica zaposlenih, 

osebni razgovor, spreminjanje navad in 

zmanjševanje sedečega načina življenja. 

 

Organizacijski 

Sodelovanje med zaposlenimi, identifikacija 

ustreznih strategij za zmanjšanje sedenja, 

podpora vodstva. 

 

Okolijski 
Stoječe – sedeče delovno mesto (dvižna 

miza) 

Vir: (Dustan idr. 2013). 

3.2 Problematika sedečega dela 

Primer tipičnega sedečega dela je elektronska pošta, ki jo dnevno uporablja kritična množica 

zaposlenih s sedečim načinom dela. Sodobna tehnologija zahteva vedno manj dinamičnega 

mišičnega napora in tudi manj gibanja. Delo se opravlja predvsem ob statični obremenitvi 

velikih skupin mišic, ki organizem zadržijo v sedečem ali stoječem položaju, dinamično pa 

aktivira le manjše mišične skupine, zlasti prste rok, dlani, podlahti in nadlahti pri ravnanju s 

strojem ali uporabi orodja oziroma pribora. Telesni segmenti so zaradi neusklajenosti dimenzij 

strojev z antropometričnimi značilnostmi delavca pogosto v neergonomskih sklepnih kotih 
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(Bilban 2012). Sedanji način dela je prispeval k skoraj 20 % manj telesne aktivnosti, kot pred 

petdesetimi leti, do leta 2030 naj bi se še povečal na 35 %. Optimalna obremenitev 

muskolatornega sistema je pomembna skozi celotno življenjsko obdobje od otroštva do starosti. 

Kvaliteta življenja je odvisna od vitalnosti okostja, moči in srčno žilnih funkcij (Fraser 2017). 

Gerževič, Dobnik in Plevnik (2016) navajajo različne avtorje, katerim so skupne ugotovitve, da 

sedeče delo neugodno vpliva na delavca. Dokazano je namreč, da sedeč življenjski slog in 

znotraj njega sedeče delovno mesto, močno negativno vpliva na splošno zdravje in delovno 

sposobnost (Owen, Healy in Matthews. 2010). Clemes, O'Connell, Edwardson (2014) 

ugotavljajo, da so delavci, ki izvajajo sedeče delo, v delovnih dneh opazno manj telesno dejavni 

kot v prostih dneh. V povprečju med delovnimi dnevi presedijo več kot 2/3dneva V raziskavi 

(Gerževič, Dobnik in Plevnik 2016) ugotavljajo, da so posamezniki znotraj skupine sedečih 

delavcev, ki delovno uro presedijo v večjem odstotku manj telesno dejavni in bolj sedentarni 

tudi v svojem prostem času. V zaključku raziskave ugotavljajo, da tisti, ki na delovnem mestu 

pretežno sedijo, ne zmorejo nadomestiti odsotnosti telesne dejavnosti v svojem prostem času. 

3.3 Tveganja pri sedečem delu 

Slabost sedečega položaja je, da se pri njem poleni trebušno mišičje, moteno je delovanje 

prebavnih in dihalnih organov, pogosto je neugoden tudi položaj hrbtenice. Ko delavec sedi, 

upogne kolka in koleni najprej ter se nasloni na sedežno ploskev stola. Pri tem rotira medenico 

nazaj in poravna križno vboklino. Sledi napetost v hrbteničnih mišicah in podaljšanju ročice, 

preko katere deluje gravitacija trupa na medvretenčne ploščice. Položaj pri sedenju je lahko 

sprednji, srednji ali zadnji. Sprednji položaj oblikuje hrbtenično kifozo. Težišče trupa je pri tem 

nagnjeno naprej. Pritisk stegen in stopal na podlago se poveča in je neprijeten zaradi tiščanja 

na živce, medtem ko krvni obtok ni prizadet (Bilban 2012). Najpogostejše poklicne bolezni so 

mišično-skeletne bolezni kot posledica ne ergonomsko oblikovanih delovnih mest. Bolezni 

mišično-skeletnega sistema so lahko degenerativne bolezni, in so hkrati močno odvisne od 

načina dela. Negativno na razvoj bolezni vpliva ponavljajoče se delo in delo v prisilnem 

telesnem položaju. Pri sedečem delu so bolezni mišično-skeletnega sistema kot poklicne 

bolezni, in sicer okvare medvretenčne ploščice, kronične bolezni hrbtenice zaradi stalnih 

obremenitev v nefizioloških položajih pri delu, ohromitev živcev zaradi mehaničnega pritiska. 

Te bolezni so glavni vzrok za delovno invalidnost in predvsem za tretjo kategorijo invalidnosti 

(Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Zaradi neuravnotežene prehrane in premalo gibanja se 

lahko pojavijo večja tveganja za bolezni srca, pojav kapi, prevelike telesne teže in debelosti, za 

pojav sladkorne bolezni tipa 2, raka črevesja in dojke, padce pri starostnikih. Trajno sedeče delo 

negativno vpliva na psihično počutje (Paladin in Karačić 2017).  
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3.4 Bolniška odsotnost in prezentizem 

Bolniška odsotnost pomeni obseg izgubljenih delovnih ur zaradi bolniške odsotnosti. Vsota 

stroškov za aktivnosti, s katerimi podjetje nadoknadi izgubljeno delo, kot je menjava 

zaposlenega. Posredni učinek je, da bolniške odsotnosti zmanjšujejo fleksibilnost oziroma 

sposobnost za reševanje nepredvidenih situacij. Stroški bolezni ali poškodb na delu na letni 

bazi, znašajo eno povprečno slovensko plačo (Podjed 2016).  

Prezentizem se kaže kot zmanjšana učinkovitost posameznika na delovnem mestu, kar pomeni, 

da delavec dela manj in manj učinkovito, kakor bi lahko. Prisotnost na delovnem mestu namreč 

ne pomeni, da bo posameznik tudi motiviran za delo in učinkovit pri svojem delu. Prezentizem 

se tesno povezuje s pogoji dela, ključni vzroki za pojav prezentizma so stres in izgorevanje na 

delovnem mestu, slaba organizacija dela, monotonost oziroma repetitivnost delovnih opravil in 

nezadostno nagrajevanje dela ter prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni. Za podjetje 

prezentizem ni neposredno škodljiv oziroma se posledice kažejo bolj dolgoročno, saj počasi 

vpliva na zdravje delavk in delavcev, kar sčasoma privede do zmanjšanja produktivnosti (Kralj 

idr. 2012). 

3.5 Fluktuacija in absentizem 

S fluktuacijo zaposlenih označujemo gibanje števila zaposlenih v smislu odhodov in prihodov 

v okviru posamezne organizacije. Razlogi, zakaj prihaja do fluktuacije, so različni in so 

povezani tako z odnosom posameznika do sebe in dela kot zmožnostmi organizacije. Prihod 

novega sodelavca je lahko povezan z odhodom drugega sodelavca, s širjenjem dejavnosti, z 

razvojem dela, razširitvijo ali obogatitvijo dela. Zaposleni zapuščajo organizacijo iz različnih 

razlogov, povezanih z novimi izzivi, zagotavljanjem boljšega finančnega in osebnega statusa, 

pa tudi zaradi bolezni, upokojitve in smrti. Pri preučevanju fluktuacije lahko upoštevamo 

vsakršne prihode in odhode, lahko tudi samo tiste, ki jih je treba nadomestiti (Stare 2011). 

Fluktuacija do 20 odstotkov je še sprejemljiva, zlasti za podjetja, ki načrtno zaposlujejo nove 

delavce zaradi dotoka novih idej, svežega znanja, ipd. Po drugi strani pomeni nadomestitev 

dobrega delavca, ki je odšel, dodaten nepotreben strošek, ki se ga morajo delodajalci zavedati 

in ga poznati. Podjetje ima v primeru visoke fluktuacije precejšnje stroške. Ti se pojavijo zaradi 

prekinitve delovnega procesa, odhoda uvedenega zaposlenega iz podjetja, razpisa in iskanja 

novega delavca, njegova izbira in sprejem ter njegovo uvajanje. Tako fluktuacija povzroči 

stroške, ki vključujejo direktne stroške iskanja in usposabljanja ter indirektne stroške, manjše 

začetne storilnosti novega delavca (Kralj idr. 2012). Strošek zamenjave zaposlenega okvirno 

znaša 50 odstotkov letne plače, odvisno od posameznika. Duševne težave povzročajo 5–20 

odstotkov fluktuacije, celoten odstotek zaradi zdravstvenih razlogov je še višji. Če k tem 

okvirnim ocenam dodamo še zdravstvene razloge za fluktuacijo, ki niso duševnega izvora, je 

odstotek fluktuacije zaradi zdravstvenih razlogov še višji (Podjed 2016).  
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S pojmom zdravstveni absentizem označujemo čas, ko zaposleni ne dela zaradi bolezni ali 

poškodbe ali nege družinskega člana, pri čemer naj bi njegova nezmožnost za delo (ali 

zmanjšana delovna sposobnost) trajala omejen čas (Vučkovič 2010). Obstajajo številni 

dejavniki, ki vplivajo na višino zdravstvenega absentizma. Ti v pretežni meri izvirajo iz 

delovnega in socialnega okolja in le v manjši meri iz zdravstvenega stanja zaposlenih. Različne 

študije tako npr. dokazujejo, da se absentizem s starostjo zmanjšuje, da so ženske odsotne 

večkrat kot moški, vendar v povprečju krajši čas, da so kadilci odsotni več kot nekadilci, da je 

več absentizma pri pomanjkanju telesnih aktivnosti, da so manj odsotni ljudje, ki so zadovoljni 

s svojim delom, da se zmanjša odsotnost v času večje brezposelnosti, da je stopnja absentizma 

močno odvisna od tega, kakšen je odnos do tega pojava v določenem okolju (podjetju, državi), 

od t. i. kulture odsotnosti itd. Med dejavniki, ki občutno vplivajo na stopnjo absentizma, so 

najpogosteje prepoznani ukrepi za varnost in zdravje pri delu, odgovornost delodajalcev za 

ustrezno, zdravju prijazno delovno okolje, ter pomanjkanje motivacije in stimulacije zaposlenih 

(Kralj idr. 2012). 

3.6 Stres in preobremenjenost 

Doživetje razkorak med zahtevami dela in zmožnostmi delavca, lahko za delavca predstavlja 

nelagodje in stres (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Stres na delovnem mestu povzročajo 

zahteve po povečani produktivnosti, tako relativno kot absolutno podaljševanje delovnega časa 

in intenzivnosti, povečane zahteve za povišanje kvalitete, povzročajo ga tudi slaba kontrola, 

slaba družbena podpora, slabe možnosti osebnega napredovanja, nestalnost zaposlitve, ki se 

kaže v vedno večji prekarizaciji zaposlenih, nadlegovanje, nasilje ali mobing na delovnem 

mestu itd. (Kralj idr. 2012). Stres ni bolezen, vendar lahko poslabša duševno ali fizično zdravje, 

če je močan in traja dlje časa. Določena raven pritiska lahko izboljša storilnost in ustvari 

zadovoljstvo ob dosegu ciljev. Ko zahteve in pritiski postanejo preveliki, povzročijo stres, kar 

je slabo za delavce in njihove organizacije (EU-OSHA 2002). Občutek nezmožnosti 

spoprijemanja s problemom, pomanjkanje nadzora, vpliva nad situacijo so vzroki 

preobremenjenosti. V raziskavi Eurofound, kar 33,10 % udeležencev meni, da je vzrok 

preobremenjenosti prevelik obseg dela. 25,40 % navaja za vzroke preobremenjenosti omejen 

dostop do informacij, 26,10 % jih meni, da je vzrok v neupoštevanju pobud zaposlenih. Po 

navedbah Eurofounda, kar 20 % slovenskih delavcev doživlja stres večino časa ali vedno, 42 % 

jih včasih. Glavni razlogi za preobremenjenost so resni organizacijski problemi in neučinkovit 

sistem (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Negativni učinki za organizacijo se kažejo v 

splošno slabi poslovni uspešnosti, povečani odsotnosti z dela, prezentizmu (delavci pridejo na 

delo kljub bolezni, zaradi česar pri delu niso učinkoviti) ter višji stopnji nesreč in poškodb. 

Običajno so odsotnosti daljše kot pri drugih vzrokih, stres, povezan z delom, lahko prispeva 

tudi k višjim stopnjam predčasnega upokojevanja. Ocenjeni stroški za podjetja in družbo so 

visoki in na nacionalni ravni znašajo že milijarde evrov (EU-OSHA 2017a). Zato je zelo 

pomembno, da se zavedamo, da je promocija zdravja za vse predvsem naložba, ne le strošek. 
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Podjed (2016) poudarja, da so ekonomske koristi promocije zdravja pri delu za delodajalce zelo 

obetavne, saj predvidevajo zmanjšanje stroškov bolniških odsotnosti (povprečno 12-36 % v 

treh do petih letih), zmanjšanje prezentizma do 20 %, večjo produktivnost zaposlenih.  

3.7 Ukrepi za zmanjševanje posledic sedečega dela 

Z ustreznimi ukrepi lahko zmanjšujemo, ali odpravimo posledice in bolezni zaradi sedečega 

načina dela. Eden izmed bistvenih ukrepov je ureditev delovnega okolja po ergonomskih 

načelih. V delovni proces je treba vključiti čim več gibanja.  

3.7.1 Ergonomski ukrepi 

Pri ergonomski ureditvi sedečega delovnega mesta je dobro upoštevati načela ergonomije. Prvo 

načelo ergonomije je, da se bistveno delo opravlja v nevtralnem položaju. To pomeni, da se 

ohranja dvojno obliko S-obliko hrbtenice in zravnan vrat. Pomembno je, da se zapestje pri 

uporabi tipkovnice ohranja v nevtralnem položaju. Drugo načelo ergonomije v pisarni je, da 

delo opravljamo s čim manj sile. Sodobne tipkovnice so narejene tako, da je potrebna 

minimalna uporaba moči, vendar zaradi navade uporabljamo veliko večjo silo, kot je potrebno. 

Za pomikanje predmetov se uporabljajo priročne, zložljive naprave na kolescih tako, da ni 

potrebno ročno prenašati bremen. Tretje načelo narekuje, naj bodo predmeti, ki jih uporabljamo 

za delo v lahkem dosegu roke. Miza v obliki polkroga nam omogoča večji doseg rok. Četrto 

načelo ergonomije govori o primerni višini za delo. Višina delovne površine je vezana na 

srednjo višino tipkovnice. Roke so podprte na mizi ali naslonu za roke. Peto načelo strmi k 

zmanjšanju števila ponavljajočih se gibov. Repetitivni gibi so se reducirali z bližnjicami, z 

delom z miško, ikonami, predvsem pa z razpoznavanjem glasu. Šesto načelo govori o 

zmanjšanju statičnega mišičnega dela. Glavni vzrok statičnega dela je sedenje, sledi statično 

delo mišic ramenskega obroča pri tipkanju z nepodprtimi rokami. Zato je treba poskrbeti za 

podporo roke, ki naj bo prilagodljiva. Miško držite nalahno, brez uporabe sile. Sedmo načelo 

zahteva zmanjšanje pritiska na točke telesa, npr. stoli, pritisk ob rob mize. Rešitev so mehki 

robovi mize, podpora za zapestni sklep. Osmo načelo je omogočiti dovolj prostora. To pomeni 

dovolj prostora pod mizo, držalo za tipkovnico, debelino delovne površine. Deveto načelo 

poudarja gibanje, raztezanje. V pisarni spreminjamo pozicijo stola in spreminjamo telesni 

položaj iz stoječega v sedeči in obratno. Deseto in enajsto načelo ergonomije govori o 

ohranjanju udobnega delovnega okolja. Priskrbi za ustrezno razsvetljavo in izogibanje 

temperaturnim ekstremom. Dvanajsto načelo poudarja zmanjšanje stresa z izboljšanjem 

organizacije dela. Planiranje dela, da stres zavestno zmanjšamo (Miklič Milek in Urdih Lazar 

2016). Sedeče delo bi moralo delavcu omogočati, da dobro vidi, ima dober doseg oziroma 

učinkovit prijem in uporabo sile pri stabilnem ter čim udobnejšem telesnem položaju. V tem 

položaju so statične obremenitve in poraba energije manjše. Spodnjih udov ni treba intenzivno 

utrditi, položaj je stabilnejši in primernejši za fino delo rok. Seveda je gibljivost telesa kot celote 
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bolj omejena. Pri zravnanju hrbtenice dosežemo srednji položaj, kjer je treba intenzivno 

angažirati dorzalne erektorje in iliopsoase. Pri pokončnem sedenju je kot med stegnom in 

hrbtenico 90 stopinj, obremenitev medvretenčnih ploščic je za 30 odstotkov večja kot pri 

stoječem položaju, ker se podaljša ročica, preko katere deluje težiščnica telesa (Bilban 2012). 

Za osemurno sedeče delo ni primeren noben telesni položaj. Boljši sedeči položaj od sedenja 

90 stopinj je 120 stopinj s premično podlogo za noge in gibljivim naslonjalom, ki sledi gibanju 

telesa (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Priporočljiv je vrtljiv sedež z možnostjo aktivne 

drže (brez uporabe naslonjala) in pasivne drže (uporaba naslonjala) oziroma sedež s 

spreminjanjem naklona sedala in naslonjala obenem. Občasno sedenje na sprednji tretjini 

sedalne površine z zmanjšanim kotom med stegni in trupom zmanjša pritisk na področje trebuha 

in aktivira hrbtno muskulaturo. Opravljanje različnih dejavnosti znotraj organiziranega dela 

znatno zmanjšuje pogostost poškodb hrbta. Pri oblikovanju delovnega mesta je treba upoštevati 

ergonomski vidik (prijemalni prostor, doseg). Včasih je zelo težko ugotoviti, da je vzrok težav 

zaposlenega neurejeno delovno okolje. Z ergonomskimi ukrepi, ki zahtevajo posebno znanje z 

izkušnjami strokovnjakov s tega področja (specialistov medicine dela), lahko za izboljšanje 

zdravja in delovnega okolja zaposlenih storimo zelo veliko. Med delom je treba večkrat v eni 

uri zamenjati položaj sedenja. Kontinuirano sedenje, čeprav v optimalnih ergonomskih pogojih, 

ni optimalno. Priporočljivo je, da se po vsakih 15 minutah sedenja za 2 minuti sprehodimo. 

Menjava drže terja tudi menjavo aktivnosti mišic, da se odpočijejo in nato ponovno delujejo. 

Za zmanjšanje pojavnosti bolečin kot posledice sedečega dela je potrebno veliko gibanja in vaje 

za krepitev tako hrbtne kot trebušne muskulature (Bilban 2012). 

3.7.2 Telesna dejavnost 

Telesna dejavnost je zelo pomembna za izboljšanje telesnega in duševnega zdravja ljudi, saj 

zmanjšuje nevarnost nastanka številnih nenalezljivih bolezni, povečuje družbeno interakcijo in 

vključevanje v skupino (Paladin in Karačić 2017). V zadnjem obdobju je velik poudarek na 

uvajanju telesne dejavnosti v delovno okolje. Dolgoročni cilj uvedbe telesne dejavnosti je 

doseči zmerno stopnjo telesne dejavnosti pri 90 % zaposlenih (Miklič Milek in Urdih Lazar 

2016). Intervencije te vrste preučujejo celokupni prispevek k zdravju, delovni učinkovitosti in 

splošni telesni zmogljivosti med uporabo tako imenovanih »aktivnih« delovnih mest. Pri tem 

je pomembno, da je dodatna vadbena obremenitev taka, da ne zmanjšuje delovne učinkovitosti 

in spodbuja pripravljenost na vadbo med delovnim časom (Gerževič, Dobnik in Plevnik 2016). 

Možni ukrepi za spodbujanje in omogočanje telesne dejavnosti so lahko na primer, službena 

kolesa v podjetju za pot na sestanke ali aktivni odmor, omogočanje sestankov v gibanju, 

dostopnost fitnesa ali telovadnice, spodbujanje hoje po stopnicah in tiskanje na oddaljeni 

tiskalnik, izvajanje aktivnih odmorov v skupini ali individualno (Miklič Milek in Urdih Lazar 

2016). Aktivni odmori imajo dokazan vpliv na splošno zdravje in dobro počutje na delovnem 

mestu kot tudi na delovno učinkovitost. Razdelimo jih lahko na krajše, med katerimi lahko 

izvedemo le posamezne raztezne, krepilne ali sprostilne gimnastične vaje in daljše, med 
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katerimi lahko izvedemo krajši ali daljši sklop gimnastičnih vaj. Cilj in učinek aktivnih 

odmorov je odvisen od vrste, količine in intenzivnosti izvedbe gimnastičnih vaj (Gerževič, 

Dobnik in Plevnik 2016). NIJZ (2016) navaja tako splošne kot specifične ukrepe, ki jih lahko 

izvaja posameznik, da bi zmanjšal čas sedenja v službenem času in privatnem času. 

Splošni ukrepi: 

- čas, ki ga preživimo sede, zmanjšajmo na najmanjšo možno mero, 

- dejavnosti, ki jih običajno opravljamo sede, prekinemo s krajšo stojo oziroma še bolje z 

drobnimi vložki telesne dejavnosti, 

- čas sedenja prekinemo na uro ali dve in to vsaj za minuto ali dve. 

Specifični ukrepi: 

- čim več hoje oziroma pešačenja (doma, v službi, na poti, v prostem času), 

- uporaba stopnice namesto dvigala, 

- stoje opravljanje telefonskih pogovorov in krajših sestankov, 

- organizacija tako imenovanih »hodečih« sestankov. Sestanek, namenjen manjšim skupinam 

(npr. do 5 ljudi), se lahko opravi med hojo oziroma gibanjem. 

- pri daljšem (običajno) sedečem delu za računalnikom, med daljšimi sestanki, med 

gledanjem televizije se je potrebno vstaniti, sprehoditi, razgibati in raztegniti. 

Številne študije so pokazale, da vključevanje telesne dejavnosti na delovnem mestu doprinese 

k boljši produktivnosti in zmanjšanju sedenja med delom. Pozitivni rezultati so dober argument 

za povečanje telesnih aktivnosti na delovnem mestu tudi za starejšo delovno populacijo, s katero 

se bomo soočali v prihodnje (Malik, Blake in Suggs 2014). 

Človeško telo je namenjeno gibanju, premikanju, hoji. Sedeč položaj ni naraven položaj telesa, 

vendar je prisiljen položaj, ki je prilagojen za ekonomske potrebe sedanjega časa. Odgovor na 

vprašanje, zakaj bi vključevali promocijo zdravja v podjetja zagotovo tiči v zdravem človeškem 

kapitalu, motiviranem za delo. Če bo podjetje zaposlenim nudilo podporno okolje in programe 

za zdrav način življenja, bo zadovoljstvo na obeh straneh.  

Negativna fluktuacija, velik delež bolniške odsotnosti slabo vpliva na ugled podjetja in 

povzroča slabo klimo znotraj podjetja. Dejavniki, ki še dodatno poslabšujejo nevarnost 

sedečega načina dela, so nedefiniran delovni čas, stalna dosegljivost na elektronsko pošto in 

službeni telefon, podaljševanje delovnega časa, delo od doma in nejasne meje med privatnim 

časom in službenimi obveznostnimi. Vedno več sedenja in neaktivnega preživljanja dneva je 

razlog za porast kostno-mišičnih bolezni zaradi neprekinjene prisilne drže in bolezni srca in 

ožilja zaradi ne gibanja. Zato je nujno potrebno, da se vodstvo podjetja zaveda problematike in 

gradi podporno okolje v podjetju za zdrav način življenja. Podporno okolje se odraža v 

ergonomskih oblikovanih delovnih mestih in vključevanju gibanja v delovni proces, kar 
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omogoča zaposlenim več gibanja med delom. Z organizacijo dela mora podjetje omogočati, 

zaposleni izvajanje programa za zdrav življenjski slog.  
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4 SISTEMATIČNO NAČRTOVANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM 

MESTU 

Sistematično načrtovanje je pomembna faza pri projektih ali načrtih. PZD je projekt in 

trajnostna naložba podjetja v človeški kapital. Preden začnemo z načrtovanjem, potrebujemo 

informacije, znanje, finančna sredstva, zanimanje vodstva in zaposlenih. Vsekakor lahko le 

sistematični pristop k »projektu PZD« prinese želene rezultate. V tem poglavju bomo opisali 

postopke oziroma faze, skozi katere pridemo do strokovno oblikovanega načrta PZD. 

Predstavljeni bodo različni modeli, ki se uporabljajo v slovenski in tuji strokovni literaturi. 

Nekatere faze načrtovanja PZD se pojavljajo v različnih modelih in prav te bomo podrobno 

predstavili, in sicer analizo stanja, načrtovanje, merjenje učinkovitosti in pomen vodstva 

oziroma skupine za pripravo programa za zdravje.  

4.1 Obveznosti delodajalca 

ZDVD-1 (2011) delodajalcem nalaga naslednje dolžnosti: 

- v 6. členu zavezuje delodajalce, da morajo načrtovati in izvajati aktivnosti, povezane s 

promocijo zdravja na delovnem mestu, 

- v 32. členu, da mora delodajalec zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja 

promocije zdravja na delovnem mestu, 

- v 27. točki 76. člena mora načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu v Izjavi o 

varnosti z oceno tveganja, 

- v 5. členu, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu, in sicer mora 

izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so 

navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem 

nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo 

in potrebnimi materialnimi sredstvi, 

- v 3. točki 17. člena mora izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, 

in sicer po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu, 

- v 25. členu določa sprejetje ukrepov za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje 

primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na 

delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev. 

Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter aktivnosti promocije zdravja na 

delovnem mestu se sicer dopolnjujejo, za obe področji mora obstajati dokumentirano 

spremljanje izvajanja zakonsko določenih obveznosti. Zgolj izvajanje ukrepov varnosti in 

zdravja pri delu ni dovolj za izpolnjevanje določil zakona glede promocije zdravja na delovnem 

mestu (MZ 2015). ZVZD-1 eksplicitno ne navaja, kako naj delodajalci izvajajo promocijo 

zdravja na delovnem mestu. V pomoč delodajalcem so bile s strani Ministrstva za zdravje 

izdane smernice, ki podajajo temeljna načela za načrtovanje promocije zdravja na delovnem 

mestu. Pripravljene so predvsem kot pomoč in podpora pri izvajanju programov promocije 
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zdravja na delovnem mestu, ki jih določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (MZ 2015). Eno 

pomembnih načel ZVZD-1 govori o stroških za varnost in zdravje pri delu, ki nikakor ne sme 

bremeniti delavca oziroma mu povzročati kakršnihkoli finančnih obveznosti, to velja tudi za 

kritje stroškov, povezanih z izvajanjem promocije zdravja na delovnem mestu. Delodajalcu se 

lahko stroški, namenjeni izvajanju promociji zdravja, upoštevajo kot davčno priznani odhodki 

(Obrtno podjetniška zbornica Slovenije 2014). 

4.2 Modeli načrtovanja programa 

Dobro načrtovani programi promocije zdravja na delovnem mestu združujejo potrebe 

organizacije in delavcev. Za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu ni standardnega 

vzorca ali predpisane metode (MZ 2015). Načrt promocije zdravja je temeljni dokument 

promocije zdravja na delovnem mestu in podlaga za izvajanje, spremljanje in ocenjevanje. Zato 

naj bo pregleden, jasen, ciljno usmerjen in z jasnimi prioritetami. Vključuje naj kratkoročne 

cilje kot tudi dolgoročni vidik v smeri stalnega izboljševanja (Podjed 2016).  

 

 

Slika 4: Šest korakov PZD 

Vir: povzeto po Podjed 2016. 

Na Sliki 4 Podjed (2016) navaja šest korakov za logično sosledje aktivnosti, ki omogočajo, da 

promocija zdravja izhaja iz zdravih temeljev in da so pokrita vsa ključna področja. V modelu 

projekta je izpostavljena komunikacija, ozaveščanje, informiranje in promoviranje promocije 

zdravja v organizaciji skozi celoten projekt. Prvi korak projekta so uvodne aktivnosti, nadaljuje 
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se s pripravo na izvajanje. Tretji korak je analiza stanja. Četrti korak je načrt promocije zdravja, 

zatem sledi izvajanje in zadnji korak je spremljanje, evalvacija in izboljšave. Podjed poudarja, 

da promocija zdravja teče naprej tudi po zaključku projekta. Medtem ko model načrtovanja in 

izvajanja promocije zdravja, ki ga je razvil Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 

temelji na štirih fazah.  

 

Slika 5: Model KIMDPŠ 

Vir: povzeto po Miklič Milek in Urdih Lazar 2016. 

Model na Sliki 5 zajema štiri faze. V prvi fazi je priprava na načrtovanje in izvajanje programa, 

druga faza je analiza zdravja in določitev problema. Tretja faza je načrt programa in posamezni 

elementi le-tega. Zadnja faza modela je izvajanje programa. Obstaja kontrolna lista za 

posamezne korake programa PZD in priporočila v zvezi z nosilci procesa PZD (Miklič Milek 

in Urdih Lazar 2016). V nadaljevanju, kot primerjavo navajamo model Precede-proceed 

avtorjev Green in Kreuter. Model se prvič pojavi v letu 1970, na sedanjo različico je bil 

posodobljen 2005. Glavni namen modela je strukturiran koncept sistematičnega načrtovanja in 

spremljanja programa (Green in Kreuter 2005, po Glanz, Rimer in Viswanath 2008, 409).  
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Slika 6: Precede – proceed načrtovalni model 

Vir: povzeto po Glanz, Rimer in Viswanath 2008. 

Na Sliki 6 je model sestavljen iz dveh glavnih delov, precede ali poslovenjeno načrtovanje in 

proceed, poslovenjeno implementacija in evalvacija. Model zajema štiri faze planiranja in eno 

izvajalno fazo v delu precede ali načrtovanje. V delu proceed, poslovenjeno implementacija in 

evalvacija, imamo eno izvajalno fazo in tri faze evalvacije (Green in Kreuter 2005, po Glanz, 

Rimer in Viswanath 2008, 410). Naslednji model prikazuje šest korakov planiranja promocije 

zdravja. Planiranje pomeni oblikovanje strategije, programa in operativnih ciljev, na podlagi 

množice zbranih podatkov o zdravju zaposlenih v podjetju. 

Na Sliki 7 je model, ki ima v prvem koraku pripravo na planiranje procesa, drugi korak je 

izvedba ocene stanja. V tretjem koraku določimo cilje, ciljne skupine in pričakovane rezultate. 

Četrti korak je izbira strategij in aktivnosti, povezanih z našimi zmožnostmi. Korak pet je razvoj 

kazalnikov in korak šest je revidiranje celotnega plana. Evalvacija se izvaja kontinuirano skozi 

celoten proces, evalvacijo je priporočljivo narediti za vsak korak posebej. Koraki si sledijo v 

logičnem zaporedju. Celotno planiranje je v praksi dinamični proces (Ontario Agency for 

Health Protection and Promotion 2015). V nadaljevanju bomo skušali povzeti glavne skupne 

faze predstavljenih modelov. Posamezne faze bomo podrobno predstaviti in opisali aktivnosti, 

ki se v fazi odvijajo. 
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Slika 7: Šest korakov planiranja načrta PZD 

Vir: povzeto po Ontario Agency for Health Protection and Promotion 2015. 

4.3 Uvodne aktivnosti  

Vsebine, ki jih program naslavlja, morajo izhajati iz potreb in pričakovanj zaposlenih. Vodstvo 

mora aktivno sodelovati pri vseh fazah programa (MZ 2015). Uvodna priprava na načrtovanje 

in izvajanje PZD sestoji iz treh nalog. Prva je oblikovanje skupine za zdravje, druga je zelo 

pomembna faza, to je ozaveščanje zaposlenih o zdravju in pridobivanje podpore za program in 

tretja je zagotovitev potrebnih sredstev (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Za podporo 

promociji zdravja na delovnem mestu je najprej potrebna ustrezna informiranost in 

ozaveščenost vodstvenega kadra o pomenu zdravega življenjskega sloga ter prednostih in 

koristih zdravja in dobrega počutja. Vodstveni kadri nosijo odgovornost, da prepoznajo težave 

zaposlenih, zlasti na področju psihološkega zdravja in nanje ustrezno opozorijo oz. odreagirajo. 

Za prepoznavanje znakov, da je nekaj narobe, so potrebna določena znanja in veščine. V 

procesu uvajanja promocije zdravja na delovno mesto je tako smiselno najprej izvesti 

izobraževanja vodstvenih kadrov (Eriksson, Axelsson in Bihari Axelsson 2011). Pomembno je 

ozaveščanje zaposlenih o njihovih koristih pri izvajanju programa. Koristi za zaposlene so: 

ohranjanje zdravja in izboljšanje zdravstvenega stanja, večja zavest in motivacija za zdrav način 

življenja, boljša informiranost o načinih, kako si lahko sami pomagajo pri zdravemu 

življenjskemu slogu, boljše počutje na delovnem mestu in doma, nižji stroški morebitnih 

zdravljenj oz. celo njihova odsotnost ter boljša klima in odnosi s sodelavci ipd. (Podjed idr. 

2014). 
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4.4 Analiza zdravstvenega stanja 

Preden se pripravi podroben program promocije zdravja, je potrebno ugotovi stanje na področju 

zdravja in dobrega počutja zaposlenih, ter se seznaniti z že potekajočimi aktivnostmi 

organizacije, namenjenimi boljšemu počutju zaposlenih in s programi promocije zdravja, ki jih 

nudi širše družbeno okolje (Podjed 2016). Pridobimo informacije o zdravstvenem stanju 

zaposlenih, njihovem počutju in zadovoljstvu, odnosih med zaposlenimi, tveganjih glede 

škodljivosti in obremenitev na delovnih mestih ter odnosov med zaposlenimi. Zbiranje 

podatkov naj poteka z anketami, oceno tveganja, oceno psihosocialna tveganja, ipd. (Lubec 

2016). Sekundarne podatke pridobimo s pregledom podatkov, ki so že zbrani, kot so 

demografski podatki, podatki o odsotnosti, o stopnji fluktuacije, podatki o zdravju zaposlenih, 

ki jih beležijo pooblaščeni izvajalci medicine dela. Vse naštete podatke skrbno pregledamo, 

analiziramo, ovrednotimo in na koncu določimo prednostne naloge ter izberemo področje, ki 

se ga bo podjetje v programu PZD najprej lotilo (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Z oceno 

potreb ugotovimo problematiko na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih (MZ 2015). 

Ocena potreb, ki je pridobljena na podlagi ugotovljenega stanja, naj vključuje pričakovanja in 

zaznave zaposlenih, vodstva, zunanjih strokovnjakov, ki poznajo zdravstveno problematiko. 

Takšna ocena potreb je podlaga za opredelitev prednostnih nalog (Podjed 2016). 

Za podjetje je pomembna izvedba analize PEST, kjer podjetje opredeli politične, gospodarske, 

okolijske, socialne in tehnološke dejavnike, ki bi lahko vplivali na izvajanje programa PZD. V 

ta namen si postavimo naslednja vprašanja: kako na izvedbo programa vplivajo zakonodaja in 

predpisi, kakšne so splošne nacionalne/lokalne politike in smernice, kakšni so strokovni 

standardi in etične smernice, kakšni so potencialni vpliv politične agende (menjava vodstva) na 

izvedbo programa, pooblastila potencialnih partnerjev in/ali konkurentov, kakšen je proračun 

za izvajanje ipd. 

Na podlagi vseh informacij pred začetkom načrtovanja opredelimo tudi: 

- dejavnike omogočanja – dejavniki, ki pozitivno prispevajo k izvedbi programa, 

- omejevalni dejavniki – dejavniki, ki zavirajo ali omejujejo program, 

- nadaljnje delo – vse dejavnosti, ki bodo še potrebne, da nadaljujemo z načrtovanjem 

programa (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016).  

4.5 Vodenje programov 

Vodenja programa je v veliki meri odvisno od stališča vodstva. Vodje imajo vpliv na delovno 

okolje in organizacijski model. Stališča in zgled vodstva sta pomembna pri načrtovanju in 

vodenju programov za zdravje zaposlenih. V raziskavi med 299 avstrijskimi vodji, kjer je bilo 

vključenih 55,9 % žensk in 44,1 % moških. 40,7 % vodji je hkrati lastnikov podjetji, 26 % je 

bilo vrhnjih ali srednjih managerjev in 33,3 % nižji managerjev. Obravnavali so sedem ključnih 

aspektov promocije zdravja z vidika vodji, in sicer: ozaveščenost o zdravem načinu življenja, 
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zmerna obremenitev z delovnimi obveznostmi, kontrola, nagrada, timsko delo, poštenost in 

denarno vrednotenje dela. Rezultati so pokazali, da so vsi aspekti pomembni faktorji vodji pri 

promociji zdravja (Jiménez, Winkler in Dunkl 2017). 

Za operativno izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je treba določiti odgovorno 

osebo za promocijo zdravja na delovnem mestu in zagotoviti potrebne vire in sredstva, vključno 

za izobraževanje s tega področja. Odgovorna oseba skrbi za pripravo programa aktivnosti, 

načrtuje začetne človeške vire in spodbuja sodelovanje zaposlenih. V velikih organizacijah je 

odgovorna oseba lahko nekdo, ki je že odgovoren za določeno področje (npr. nekdo iz 

kadrovske službe) ali oseba, ki skrbi za varnost in zdravje pri delu ali nekdo, ki za to področje 

izkazuje interes. V manjših organizacijah lahko to vlogo prevzame nekaj zaposlenih. 

Priporočljivo je, da odgovorna oseba pozna strukturo organizacije, zaposlene, razpoložljive 

vire, komunikacijske kanale (z vodstvom in zaposlenimi) in organizacijo dela. Glede na 

velikost organizacije, kadrovske zmožnosti in interes posameznikov, za izvajanje aktivnosti 

programa, odgovorna oseba oblikuje delovno skupino ali uporabi katero od že obstoječih 

skupin, ki deluje (npr. na področju varnosti in zdravja pri delu). V delovni skupini naj bodo čim 

bolj enakomerno zastopani predstavniki delavcev in delodajalca ter po možnosti strokovnjaki, 

ki v organizaciji delujejo na področju varnosti in zdravja pri delu. V primeru mikropodjetij 

naloge delovne skupine lahko prevzame odgovorna oseba ali pa je delovna skupina celoten 

kolektiv. Pri velikosti skupine je potrebno upoštevati to, da je koordiniranje dela v manjši 

skupini lažje. Pomembno je, da skupina razume odnos oziroma razliko med promocijo zdravja 

na delovnem mestu ter varnostjo in zdravjem pri delu (MZ 2015). 

Člani skupine za zdravje lahko dolgoročno uspešno delujejo, če so ustrezno usposobljeni in 

motivirani, zato je priporočljivo njihovo usposabljanje. Ker promocija zdravja ni le projekt, 

ampak stalna aktivnost, je koristno, da se člani skupine za zdravje izberejo skrbno (Podjed 

2016). V skupino za zdravje se vključijo zaposleni, ki imajo formalna znanja, formalno in 

neformalno moč. S tem dosežemo, da pridobimo v skupino zaposlene, ki že sedaj sami skrbijo 

za lastno zdravje in zaposlene, ki so strokovno usposobljeni s tega področja. Na Sliki 8 je 

skupina za zdravje sestavljena iz štirih predstavnikov podjetja in dveh zunanjih izvajalcev. 

Vključeni predstavniki podjetja v skupino za zdravje so direktor z vlogo moči odločanja, 

kadrovska služba, ki je hkrati svetovalec za promocijo zdravja in koordinator skupine, zaposleni 

1, ki je hkrati tudi neformalni vodja in zaposleni 2, ki ima vrline motivatorja. Zunanja izvajalca 

sta pooblaščeni specialist medicine dela in varnostni inženir (Miklič Milek in Urdih Lazar 

2016).  
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Slika 8: Člani skupine za zdravje 

Vir: povzeto po Miklič Milek in Urdih Lazar 2016. 

4.6 Načrt promocije 

Načrt programa ukrepov praviloma pripravi skupina za zdravje skladno z osnovnimi priporočili 

za pripravo načrta ukrepov. Osnovna priporočila so vključevanje vseh zaposlenih, pozitiven 

pristop, usklajeno sistematično delo, vsakdo v podjetju je pomemben pri programu in 

upoštevanje ponujenih možnosti v bližnjem okolju (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Načrt 

je srednjeročni ali dolgoročni plan, ki temelji na oceni potreb in omogoča jasno usmeritev za 

pripravo programov, s katerimi se ciljno določijo naloge, ki jih bo delodajalec v sklopu 

promocije zdravja izvajal v določenem obdobju. V fazi priprave načrta na podlagi prednostnih 

nalog, izhajajočih iz ocene potreb je potrebno določiti namen in cilje (Podjed 2016). Pomembno 

je, da so cilji povezani s problemom, da jih je mogoče doseči in da jih ni preveč (Miklič Milek 

in Urdih Lazar 2016). Na primer spremeniti prehranjevalne navade, več gibanja, izboljšati 

medsebojne odnose, komunikacijo, organizacijo dela in opredeli časovni okvir, do kdaj želimo 

to doseči. Priprava načrta in programov je pomembna tako za majhne in srednje velike 

organizacije, saj omogoča, da izvedejo aktivnosti na strukturiran in koordiniran način, da 

zadostijo ugotovljenim potrebam in priložnostim (Podjed 2016). 

Skupina za zdravje na podlagi identificiranega problema zastavi operativne cilje, predvidi 

vsebino in obseg ukrepov. Ta korak povezuje tisto, kar želimo storiti, s tem, kar želimo doseči. 

Glavno vprašanje je torej, kaj moramo storiti, da bodo cilji programa doseženi. V okviru 

programa je vselej potrebno načrtovati dve vrsti ukrepov in se dogovoriti ter določiti metode in 

načine dela. Potrebno je določiti, kako bosta v program vključena izvajalec medicine dela in 
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strokovni delavec za varnost pri delu (Miklič Milek in Urdih Lazar 2016). Programi naj 

vključujejo ukrepe in aktivnosti, usmerjene v organizacijo dela, delovno okolje in spremembe 

vedenja posameznika (individualni ukrepi). Zgolj z usmerjenostjo v omenjena področja lahko 

pričakujemo izboljšave na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih (MZ 2015). V 

smernicah promocije zdravja na delovnem mestu MZ navaja naslednje ukrepe kot priporočila 

za izvajanje: 

Ukrepi za izboljšanje organizacije dela: 

- omogočanje gibljivega delovnega časa in prilagodljivih delovnih mest (delo na domu, delo 

na daljavo), 

- omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah organizacije dela, 

- zagotavljanje priložnosti za vseživljenjsko učenje delavcev (izmenjevanje zaposlenih pri 

podobnih delih, širitev profila delovnih mest). 

Medtem ko Gospodarska zbornica Slovenije v okviru Projekta Mavrični pokal, navaja poleg 

zgornji organizacijskih rešitev še: 

- organiziranje rednih internih izobraževanj/razgovorov, kjer si lahko zaposleni izmenjajo 

izkušnje, razrešujejo strokovna vprašanja, 

- določitev določenega dneva v tednu/mesecu, ko bo vodilni na razpolago zaposlenim (v 

primeru večjih računovodskih servisov), 

- postavitev skrinjic za oddajo anonimnih mnenj, predlogov, pritožb zaposlenih, 

- omogočanje, da si zaposleni sami določajo krajše odmore med delom za telovadbo na 

delovnem mestu, 

- možnost izvajanje dela od doma v določenih primerih (npr. ko zaposleni nima 

zagotovljenega varstva otrok ipd.), 

- uvedba krajših delovnih sestankov, kjer zaposleni dobijo vse informacije v zvezi z 

delovnimi nalogami in cilji, 

- 1x letno organizacija izleta/pohoda/športnih iger/teambuilding delavnic za vse zaposlene, 

- uvedba mentorstva, 

- redno izvajanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, 

- poskrbeti, da zaposleni redno prejemajo kratke informacije o zdravem načinu življenja, 

dostopne na spletu in iz drugih medijev – npr. elektronske novice Zdravi izzivi. 

Ukrepi za izboljšanje delovnega okolja: 

- ustvarjanje okolja, ki podpira zdrav življenjski slog (npr. možnost izbire zdrave hrane v 

menzi, večje telesne aktivnosti, kot npr. kolo za transportno mobilnost …), 

- zagotavljanje/ureditev prostorov za malico, 

- zagotavljanje skupnih družabnih prostorov, 

- omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah delovnega okolja (npr. ergonomski 

ukrepi, namestitev fontan s pitno vodo …), 
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- spodbujanje podpore med sodelavci in boljšega psihosocialnega delovnega okolja (lažje 

usklajevanje dela in zasebnega življenja kot npr. otroške jasli). 

Poleg omenjenih ukrepov je GZS (2016a) v sklopu projekta Mavrični pokal oblikovala še 

nekatere druge predloge izboljšave v delovnem okolju: 

- vključevanje predlogov zaposlenih in upoštevanje njihovih želja pri zamenjavi dotrajane 

delovne opreme (mize, stoli, velikost ekrana, oblika miške ipd.), 

- ozaveščanje zaposlenih (z izvedbo delavnice, praktični prikaz, pisna gradiva) o pravilni 

postavitvi delovne opreme, 

- zagotoviti svetle in zračne prostore, 

- v primeru skupnih prostorov zaposlenim zagotoviti za delo opremljen »miren kotiček« brez 

elementov hrupa (pogovori, telefonska in računalniška brnenja, vibracije), kamor se lahko 

zaposleni umakne, kadar potrebuje več koncentracije in miru pri svojem delu: npr. s 

postavitvijo samostoječe pregradne stene ali možna uporaba sejne sobe, ko le-ta ni v uporabi 

za sestanke, 

- gibanje na delovnem mestu, jutranja telovadba, počepi med krajšimi odmori, vaje za 

hrbtenico, 

- organizacija seminarjev/delavnic s področja prepoznavanja znakov stresa in njegovega 

obvladovanja, 

- organizacija delavnic/seminarjev s področja sprostitvenih tehnik na delovnem mestu. 

Individualni ukrepi (spodbujanje zaposlenih k prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje): 

- krepitev in varovanje duševnega zdravja in dobrega počutja (ustrezna komunikacija, 

obvladovanje stresa),  

- spodbujanje zaposlenih k občasnemu razgibavanju na delovnem mestu (plakati in objave 

na internetu, namenjene učenju pravilnega izvajanja vaj ...),  

- spodbujanje zdravega življenjskega sloga, saj je z življenjskim slogom posameznika 

povezan razvoj kroničnih bolezni (npr.: bolezni srca, ožilja, dihal, prebavil, sladkorna 

bolezen tipa 2, rak, debelost), 

- izboljšanje prehranjevalnih navad preko promoviranja zdrave/uravnotežene prehrane, 

- promoviranje telesne dejavnosti (npr. učenje nordijske hoje, skupinska priprava na športne 

dejavnosti ali tekmovanja ...), 

- opustitev kajenja in prekomernega pitja alkohola. 

Programi promocije zdravja naj bodo trajnostno naravnani in vključeni v vse vidike 

organizacije dela. Cilj promocije je doseganje dolgoročnih sprememb politike organizacije, ki 

podpira zdrav življenjski slog in zdrave izbire posameznika. Tudi v organizaciji z zelo majhnim 

številom zaposlenih je mogoče uspešno izvajati aktivnosti promocije zdravja (MZ 2015). 

Pred začetkom izvajanja programa je priporočljivo, da si načrtovalci oziroma skupina, ki je 

pripravila načrt odgovorijo na naslednja vprašanja: ali so cilji jasno navedeni v smislu 

rezultatov, ali so aktivnosti jasne in merljive, ali so viri primerni, ali so povezave med cilji in 
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dejavnostmi uresničljive, ali obstajajo ovire, ki bi ogrozile program (Miklič Milek in Urdih 

Lazar 2016). 

Poleg zgornjih vprašanj si moramo pred načrtom PZD odgovoriti še na vprašanja, kaj želimo 

doseči s programom, kako bomo dosegli vključevanje zaposlenih in kako se bomo lotili 

izvajanja. Zagotovo je v prvi fazi pomembna zavezanost vodstva k ustvarjanju zdravega 

delovnega okolja. Z ozaveščanjem zaposlenih o pomenu zdravja na delovnem mestu pridobimo 

interes zaposlenih, sledi načrtovanje po korakih. Najprej analiza zdravja v podjetju, s pomočjo 

kadrovske evidence, ankete med zaposlenimi in oceno tveganja. Na podlagi zdravstvene slike 

zaposlenih ugotovimo, na katerem področju želimo izboljšati zdravstveno stanje in temu 

primerno prilagodimo ukrepe PZD. Pomembno je, da v izvajanje vključimo vse zaposlene. 

Skupina za zdravje je neke vrste motivator in vezni člen med zaposlenimi in programom, ki je 

odgovorna za pripravo načrta, izvajanje in v zadnji fazi za evalviranje in merjenje učinkov 

programa. Načrt PZD se spreminja glede na potrebe in razmere v podjetju. Načrt lahko opišemo 

kot krogotok načrtovanja ukrepov, izvajanja in evalviranja oziroma merjenja uspešnosti.  

Zwetsloot idr. (2010) navajajo navodila, ki so uporabna v praksi, pri načrtovanju in izvajanju 

programov promocije zdravja: 

- oblikovanje tabele za beleženje prednosti izvajanja PZD, 

- upoštevati stroške za promocijo zdravja kot zmanjšanje drugih stroškov, 

- pogoste zdravstvene intervencije in aktivnosti, povezane s PZD skozi celo leto, 

- predstavitev ciljev in načrtov za program PZD skupaj s strateškimi načrti podjetja, 

- usklajevanje programa PZD s finančnimi viri in strateškimi plani, 

- sodelovanje managementa in strokovnjakov za PZD, 

- zavedanje vodstva, da so zdravi zaposleni manjši strošek in bolj produktivni, 

- dvigniti pomembnost zavedanja vodstva o konceptu zdrave in vitalne organizacije. 

4.7 Motivacija in coaching 

Koncept promocije zdravja je v veliki meri odvisen od prizadevanja vodstva. Trendi v 

managementu stremijo k organizacijskim ciljem, ki vključujejo zdravo organizacijo in 

motiviranje zaposlenih za zdrav način življenja (Malik, Blake in Suggs 2014). Vključevanje v 

program promocije zdravja je za zaposlene prostovoljno. Kampanjsko ozaveščanje preko 

plakatov, mailov in oglasnih desk je začetna aktivnost pri spodbujanju zaposlenih za aktivnosti 

v sklopu PZD (Cole 2016). 

Vsi zaposleni morajo imeti možnost sodelovanja v programih. Zaposleni, ki se zaenkrat še niso 

odločili za sodelovanje, ne smejo trpeti negativnih posledic, kot so izpostavljanje, kritiziranje, 

kaznovanje ipd. Programi bodo učinkovitejši in bolje sprejeti, če bodo zaposleni dejavno 

vključeni v pripravo in izvedbo le-teh. Programi morajo biti enako dostopni za vse zaposlene 

(MZ 2015). Zbornica računovodskih servisov je oblikovala priporočila za oblikovanje 
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organizacijske strukture pri motiviranju in uvajanju promocije zdravja na delovnem mestu kot 

celovito oblikovanje pozitivne organizacijske klime:  

- spodbujanje povezovanja in sodelovanja (npr. s timskim delom), 

- cilje podjetja je treba približati zaposlenim tako, da jih bodo razumeli, sprejeli za svoje in 

si prizadevali za njihovo izpolnitev (utrjevanje pozitivnega odnosa do dela), 

- ustvariti je treba pozitivno mišljenje o podjetju in graditi lojalnost, 

- zaposlenim je potrebno dajati občutek varnosti, 

- odpravljati je potrebno morebitna neskladja med zaposlenimi in zahtevami formalne 

organizacije (redno usposabljanje, reševanje odprtih vprašanj v zvezi z zahtevami in 

pričakovanji do zaposlenih, vključevanje zaposlenih v odločanje itd.) ter krepiti skupne 

vrednote (npr. s sprejetjem in utrjevanjem vizije organizacije), 

- ustrezno komuniciranje: s sprotnim prenosom informacij lahko prispevamo k zadovoljstvu 

zaposlenih, njihovi privrženosti, povezanosti, lojalnosti in kulturni integraciji (Zbornica 

računovodskih servisov 2014). 

Coaching (ang. treniranje, inštruiranje) je izjemno učinkovito orodje za krepitev razvojnih 

potencialov posameznikov in organizacij. Uvajanje coaching kulture v organizacijo prinaša 

pospešen osebni in profesionalni razvoj posameznikov in ima velik vpliv na poslovno uspešnost 

organizacije. Coaching namreč vzpostavlja in razvija zdrave delovne odnose, optimizira 

delovne procese, prepoznava neskladja v odnosih in sistemu, jih razrešuje s povratnim 

sporočilom in akcijskim načrtovanjem ter zagotavlja doseganje želenih ciljev. S tem pa prispeva 

k oblikovanju dobrega psihosocialnega okolja, ki spodbuja uspešnost in osebni razvoj ter dobro 

duševno in telesno počutje oziroma zdravje zaposlenih (Potočnik 2014). »Coach« poslovenjeno 

trener za zdravje in dobro počutje zaposlene motivira na različnih področjih, kot so: 

- vzpostavitev in ohranjanje zdravega življenja, 

- prepoznavanje, obvladovanje in premagovanje stresa, 

- rast osebne produktivnosti in uspešnosti z manj stresa, 

- opuščanje različnih odvisnosti ali nezdravih navad, 

- ravnovesje med službo in zasebnim življenjem, 

- reševanje konfliktov in boljše sodelovanje v timih, 

- osredotočenje na najpomembnejše, 

- podpora pri bolezenskih težavah, 

- globlje razumevanje situacije, prepričanj, vrednot, 

- večja motivacija, osredotočenost, samozavedanje, samozavest, 

- večja notranja moč za spremembe, 

- več energije (Podjed idr. 2014). 

Celovit pristop lahko organizaciji zelo hitro prinese rezultate, zlasti kadar zaposleni odprto 

sprejmejo priložnost za soustvarjanje delovnega okolja, kakršnega si želijo. Coaching namreč 

vzpostavlja in razvija zdrave delovne odnose, optimizira delovne procese, prepoznava 

neskladja v odnosih in sistemu, jih razrešuje s povratnim sporočilom in akcijskim načrtovanjem 
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ter zagotavlja doseganje želenih ciljev. S tem prispeva k oblikovanju dobrega psihosocialnega 

okolja in skupnosti, ki spodbuja poslovno uspešnost in osebni razvoj ter dobro duševno in 

telesno počutje/zdravje zaposlenih (Dragović in Potočnik 2014). 

4.8 Vloga promotorja zdravja 

Za promotorja zdravja pri delu v podjetju je pomembno poznavanje področja in usposobljenost 

za vodenje projektov. Poleg odločitve za aktivacijo je ključnega pomena izbor prave osebe, ki 

učinkovito vodi aktivnosti s področja promocije zdravja. V večjih podjetjih to obsega vodenje 

delovne skupine ter koordinacijo sodelovanja z zunanjimi izvajalci ali podizvajalci storitev s 

področja promocije zdravja, v majhnih in mikropodjetjih pa dejansko vodenje celotnega 

procesa (Bohorič in Toplek Luzar 2015).  

GZS (2016a) je izdala smernice za promotorje. Ključnega pomena pri delu promotorjev je 

motiviranje vodstva k zavezanosti izvajanja promocije zdravja in spremljanje rezultatov:  

- vodstvo mora kot ključni prioriteti prepoznati zdravje in dobro počutje zaposlenih, 

- vključitev zdravja na delovnem mestu v strategije in cilje družbe, 

- poslovni model naj vključuje vse vidike zagotavljanja zdravja zaposlenih na delovnih 

mestih, predvsem povezavo produktivnosti zaposlenih v soodvisnosti od ukrepov 

zagotavljanja zdravja na delovnem mestu, 

- vodstvo mora biti zgled ostalim zaposlenim in imeti proaktiven pristop k zdravju na 

delovnem mestu,  

- zagotovitev vodenja od zgoraj navzdol in aktivno podpiranje prizadevanja za izboljšanje 

zdravja na delovnem mestu, 

- zdravje na delovnem mestu naj bo del internih politik podjetja. Te naj bodo tudi del 

vsakdanje komunikacije, tako navzven kot navznoter, 

- zaposlovanje vodstvenih kadrov, ki imajo pozitivne vodstvene vrline, ki med drugim 

vključujejo odprtost in dostopnost ter kreativnost, 

- zagotovitev, da so vsebine politik o zdravju na delovnem mestu vključene v usposabljanje 

in izobraževanje oziroma razvojne programe za novo zaposlene delavce ter vodstvene in 

vodilne kadre. 

- redno spremljanje učinkov sprejetih politik in ukrepov s področja zdravja na delovnem 

mestu, 

- rešitve za morebitne pomanjkljivosti, 

- spremljanje zadovoljstva in odzivov zaposlenih,  

- zagotavljanje, da vodstvo in vodilni delavci redno spremljajo lastni napredek pri promociji 

zdravja na delovnem mestu. 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa izvaja izobraževanje za svetovalce 

promocije zdravja pri delu v okviru Čili za delo zadnjih 10 let. Do leta 2016 so izobrazili 227 

svetovalcev za PZD. Izvedli so evalvacijo, s katero so želeli ugotoviti uporabnost programa 
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izobraževanja in ovire, s katerimi se svetovalci soočajo tekom dela. Ugotovili so, da kar 76 % 

sodelujočih v raziskavi, izvaja ukrepe PZD v svojem podjetju. Med najpogostejše ukrepe, ki jih 

izvajajo, so ergonomski ukrepi na delovnem mestu (81 %), nato prehrana in gibanje (80 %) ter 

preprečevanje poškodb pri delu (73 %) (Draksler 2016).  

4.9 Spremljanje aktivnosti in evalvacija  

V fazi izvajanja projekta so najpomembnejše kompetence timskega dela, ravnanje s problemi 

in upravljanje z informacijami (Milkič Milek in Urdih Lazar 2016). Izvajanje lahko ponazorimo 

kot krogotok faz, ki se začne s podporo vodstva in zaposlenih, nadaljuje se z zdravstveno 

analizo, nato sledi faza načrtovanja programa promocije zdravje. Zatem faza izvedbene 

aktivnosti načrta in nazadnje ocena uspešnosti in evalvacija za izboljšave. Krogotok teh faz naj 

kontinuirano teče in se ponavlja (Podjed 2016). Podjetje potrebuje rezultate evalvacije 

programa PZD, da ugotovi, ali se vložek v promocijo zdravja povrne ter kakšne so koristi 

izvajanja programa. Z evalvacijo lahko prepričamo vodstvo o koristnosti izvajanja programa in 

ugotovimo koristi za udeležence programa. Pri uvedbi sprememb v organizacijsko okolje je 

zagotovo najpomembnejše spremljanje in ovrednotenje poteka. Spremljamo lahko: - število in 

učinkovitost predlogov izboljšav organizacijske klime, - udeležbo na izobraževanjih o zdravju 

pri delu in pridobivamo povratne informacije udeležencev o zadovoljstvu z izobraževanjem, - 

spremljamo število predlaganih in uvedenih izboljšav delovnih postopkov ali inovacij (Milkič 

Milek in Urdih Lazar 2016). Spremljanje aktivnosti naj poteka tekoče z rednimi pregledi in 

vodenjem evidence. Ocenjevanje naj poteka v rednih časovnih presledkih s pregledi za nazaj, 

popravki in spremembami za naprej (npr. letno). Ključni poudarki glede spremljanja in 

ocenjevanja uspešnosti izvajanja programov promocije zdravja so nekaj, česar ne moremo 

meriti, ne moremo dobro obvladovati. Načrt promocije zdravja je izhodišče za vrednotenje 

uspehov. Kontinuiran in postopen napredek ter izboljšave na podlagi izkušenj lahko sčasoma 

privedejo do odličnih rezultatov (Podjed idr. 2014). Rezultate lahko spremljamo in vrednotimo 

na več načinov ali z njihovo kombinacijo:  

- anketa o zadovoljstvu zaposlenih na začetku in koncu poslovnega obdobja/leta, 

- razgovori z zaposlenimi in zabeležka v zapisniku, 

- primerjava deleža bolniških odsotnosti s preteklim obdobjem,  

- primerjava poslovnih rezultatov med posameznimi obdobji (Zbornica računovodskih 

servisov 2014).  

Učinke programov lahko ovrednotimo tudi na podlagi: - analize organizacijske klime in 

zadovoljstva pri delu, - z gibanjem fluktuacije, - števila pritožb uporabnikov, - spremembe 

kvalitete in kvantitete dela (Milkič Milek in Urdih Lazar 2016). Poenostavljen recept za uspeh 

je stalna podpora – analiza – načrt – izvedba – evalvacija (Podjed 2016). Dober način 

izboljšanja programa je kritično ocenjevanje (samoocenjevanje) sedanjega programa in 

razvijanje morebitnih rešitev za izboljšanje programa. Proces prisili udeležence h kritičnemu 
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razmišljanju in sodelovanju na pogosto neobičajen način. To je proces, ki vodi k inovacijam, 

inovacije pa vodijo k odličnosti na tem področju (Ammendolia, Cote in Cancelliere 2016). 

Inšpektorat za nadzor varnosti in zdravje pri delu opozarja, da mora delodajalec nadzornim 

službam dokazati, da ukrepe na področju promocije zdravja resnično izvaja (Zbornica 

računovodskih servisov 2014). Pomemben del spremljanja aktivnosti in zakonska obveznost je 

vodenje evidenc o načrtovanju in izvajanju ter arhiviranju dokumentacije. Le-ta se vodi in hrani 

enako kot ostala dokumentacija s področja varstva pri delu. Arhiv naj vsebuje celovito 

sestavljen načrt promocije zdravja kot tudi vodene evidence izvedenih ukrepov. Arhiv je 

pomemben dokument za podjetje, s katerim lahko spremlja napredek na področjih načrtovanih 

in izvajanih ukrepov za izboljšanje zdravja (Bohorič in Toplek Luzar 2015). 

4.10 Merjenje ekonomske učinkovitosti 

Izpad produktivnosti na delovnem mestu zaradi kratkoročne ali dolgoročne odsotnosti 

zaposlenih z dela in zmanjšanja zmožnosti za delo postavlja neposredno vprašanje o 

ekonomskih učinkih vlaganja v zdravje in dobro počutje zaposlenih oziroma v promocijo 

zdravja in dobrega počutja zaposlenih v delovnem okolju (Buzeti 2016). Za delodajalce so 

najbolj zanimivi denarno oziroma količinsko izraženi rezultati ukrepov promocije zdravja. V 

ekonomiki zdravja se za merjenje koristi zdravstvenih ukrepov sicer uporablja širok nabor 

metod, med katerimi številne za izražanje posledic oziroma koristi ne uporabljajo denarnih 

vrednosti. Metode, ki v denarnih enotah izražajo zgolj stroške, ne pa tudi koristi, so analiza 

stroškov in rezultatov, analiza koristnosti, analiza stroškov in posledic, analiza minimizacije 

stroškov ter analiza stroškovne učinkovitosti. Najbolj razširjena metoda v ekonomiji zdravja, 

ki v denarnih enotah izraža tako stroške kot koristi, je analiza stroškov in koristi. Z vidika 

delodajalcev je koristna tudi metoda analiza stroškovne učinkovitosti (Podjed 2016). Evropska 

agencija za varnost in zdravje pri delu priporoča naslednja metodološka priporočila: 

1 vključitev vseh kategorij stroškov in vse vidike stroškov tako, da zagotovimo ustrezno 

temeljitost in rigoroznost pridobivanja in obdelave podatkov, 

2 izbiro metode, ki najbolje odraža cilj raziskave, ter bolj kot natančno višino upošteva 

velikostni razred rezultata, 

3 upoštevanje sprememb stroškov v prihodnosti, 

4 upoštevanje podcenjenost stroškov bolezni, poškodb oziroma slabega počutja (EU-

OSHA 2015). 

Rickards in Putnam (2012) sta v študiji preučevali učinke vlaganj v zdravo delovno okolje. 

Uporabili so metodo 4 korakov merjenja učinkov nakupa ergonomskih stolov v klicnem centru. 

Upoštevali so dva direktna in pet indirektnih stroškov. Namen raziskave je bil odkriti dejavnike, 

ki negativno vplivajo na zdravje in varnost pri delu in hkrati identificirati potencialne dejavnike 

za dvig produktivnosti. Ugotovili so, da stroški uvajanja nove osebe in izguba časa v procesu, 

predstavljajo 2/3 izgube vseh potencialnih prednosti pri vlaganju v zdravje zaposlenih. 
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Ferme (2015) opredeljuje koristi promocije oziroma dejavnike, ki naj jih podjetja spremljajo 

pri ovrednotenju programov za zdravje: 

- zmanjševanje stroškov, povezanih z boleznimi in bolniško odsotnostjo, 

- zmanjševanje bolniških staležev, 

- zmanjševanje delovne invalidnosti, 

- zmanjševanje fluktuacije delovne sile, 

- povečevanje kakovost izdelkov in storitev, 

- povečanje inovacij, 

- večja produktivnost, 

- povečanje zadovoljstva zaposlenih in strank ter 

- izboljšanje ugleda organizacije. 

V raziskavi Kliničnega inštituta za medicino, dela in športa med Slovenskimi svetovalci za 

promocijo zdravja je bilo ugotovljeno, da uspešnost izvedenih ukrepov meri 66 % svetovalcev 

za promocijo zdravja v podjetjih (Draksler 2016). Buzeti (2016) navaja, da dobre prakse 

finančnega vlaganja v zdravje in dobro počutje zaposlenih kažejo, da so finančne investicije 

zajeten zalogaj – toda dolgoročno se investicije obrestujejo. Ključni vir prihrankov zlasti izhaja 

iz zmanjšanja števila izgubljenih delovnih dni zaradi različnih primerov odsotnosti zaposlenih 

z dela, kar je neposredno posledica boljšega zdravja in dobrega počutja zaposlenih v delovnem 

okolju.  

Merjenje PZD lahko primerjamo s šolskim izpitom. Ocena je odvisna od tega, kako dobro se 

snov naučimo. Merjenje PZD je ocena našega programa, kako dobro smo ga zasnovali in 

izvajali. Seveda je ta ocena odvisna tudi od mnogo drugih dejavnikov, ki vplivajo na podjetje. 

Toda v končni fazi je pomembno merjenje, da lahko ugotovimo, ali so naši ukrepi smiselni in 

bomo lahko z njimi dosegli končni cilj. 
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5 UGOTOVITVE MEDNARODNIH RAZISKAV  

Vedno več raziskav obravnava promocijo zdravja na delovnem mestu, učinkovitost in 

smiselnost programov. Skupno vsem je, da je promocija zdravja nujno potrebna v podjetjih, saj 

živimo nezdravo in delovna populacija se stara. 

Kirsten (2008) navaja, da bo povprečna starost zaposlenega leta 2020 43 let, do leta 2050 pa 48 

let. Evropska komisija v strategiji Evropa 2020 navaja, da kar 23,5 % delovno aktivnega 

prebivalstva v 27 državah članicah poroča, da trpi za kroničnimi boleznimi, še dodatnih 19 % 

jih navaja dolgotrajne zdravstvene težave (ENWHP 2012). Delavci se ne le starajo, ampak so 

vse bolj bolni in manj produktivni. 

V raziskavi iz leta 2007, kjer je bilo vključenih 555 podjetij iz 21 držav, je bilo ugotovljeno, da 

kar 86 % Ameriških podjetij aktivno izvaja programe zdravja, medtem ko v EU programe 

zdravja izvaja le 25 % podjetij. Mala in srednja podjetja nemalokrat nimajo finančnih, 

kadrovskih sredstev, tehnične opreme za izvajanje programov zdravja pri delu. Ideja je, da z 

državnimi programi razvijajo in načrtujejo in tako zaženejo tovrstne programe zdravja (Kirsten 

2008).  

5.1 Pravne ureditve v EU 

Direktiva Sveta iz leta 1989 (89 / 391) vsebuje osnovne določbe za zdravje in varstvo pri delu 

ter določa odgovornost delodajalcev, da preprečijo ogroženost zaposlenih. Vse države članice 

so to direktivo uresničile z zakonodajo, nekatere so poleg tega razvile tudi smernice. Evropske 

direktive določajo minimalne standarde za varnost in zdravje pri delu. Direktive EU se izvajajo 

preko nacionalne zakonodaje držav članic. Države članice lahko sprejmejo strožja pravila za 

zaščito svojih delavcev, vendar mora biti njihova zakonodaja skladna z minimalnimi standardi. 

Zato se v Evropi nacionalne zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu razlikujejo (EU-OSHA 

2017b). 

Države članice EU zelo različno urejajo področje varnosti in zdravja pri delu, čeprav osnovne 

obveznosti izhajajo iz istih evropskih direktiv. Sloveniji je uzakonjeno izvajanje promocije 

zdravja na delovnem mestu, čeprav to ne pomeni, da se v drugih, nam primerljivih državah, 

podobni programi ne izvajajo (Obrtno podjetniška zbornica 2014). 

Danska ima na primer krovni predpis o delovnem okolju, ki opredeljuje splošne cilje in zahteve 

glede delovnega okolja. Namen zakona je preprečevati nezgode pri delu in bolezni. Zakon 

poudarja, da morajo biti posamezna delovna mesta načrtovana tako, da delo ne povzroča 

izčrpanosti in stresa delavcev, ki na teh mestih delajo in, kot posledica stresa in izčrpanosti, 

prezgodnjega odhoda delavcev s trga delovne sile. Dolžnost delodajalca je torej, da zagotovi, 

da so delovne razmere varne in zdrave v vseh pogledih. Delodajalec ima v zvezi s tem vrsto 

obveznosti. V zvezi z zagotavljanjem zdravega delovnega okolja danski zakon določa 
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obveznost delodajalca, da zagotovi tako delovno okolje, kjer ni nevarnosti telesne ali duševne 

okvare zaradi trpinčenja in spolnega nadlegovanja (Obrtno podjetniška zbornica 2014). 

Nizozemska v noveli zakona nekoliko podrobneje opredeljuje pojem psihosocialnih 

obremenitev, ki po novem obsegajo poleg zastraševanja, napada in nasilja še nadlegovanje in 

delovni pritisk. Delodajalec mora oblikovati politiko preprečevanja psihosocialnih obremenitev 

(Obrtno podjetniška zbornica 2014). 

Na Finskem zakonodaja določa, da morajo delodajalci pri načrtovanju delovnega okolja, 

delovnih prostorov, proizvodnega procesa, tehnologije, delovne opreme in nevarnih snovi 

upoštevati njihovo namensko uporabo ter vse vplive na varnost in zdravje pri delu, še zlasti 

morajo upoštevati potrebe invalidov in drugih oseb z zmanjšano delovno zmožnostjo. Pri 

načrtovanju dela morajo delodajalci upoštevati telesne in duševne sposobnosti delavcev z 

namenom, da se tveganja glede delovnih obremenitev zmanjšajo (Obrtno podjetniška zbornica 

2014). 

5.2 Primerjava različnih strategij v Sloveniji in EU 

Največji strošek in problem delodajalca je bolniška odsotnost zaposlenih. V Preglednici 2 je 

prikazano povprečno število izgubljenih delovnih dni na delodajalca na leto zaradi bolezni ali 

poškodb za izbrane države. 

Preglednica 2: Povprečno število izgubljenih dni  

Leto Avstrija Hrvaška Nemčija Slovenija EU 

2009 11 16,14 15,4 11,8 14,43 

2010 10,8 9,9 15,9 12,3 14,03 

2011 10,6 10,1 16,5 12,2 14,13 

2012 10,5 10,3 18,3 12,2 14,64 

Vir: NIJZ (2017). 

V praksi se podjetja zaradi visokega deleža izgubljenih delovnih dni odločajo za ukrepanje na 

področju zdravja zaposlenih. Pri oblikovanju ustreznih strategij se podjetja dostikrat zgledujejo 

po praksah v tujih podjetjih v sorodni ali tuji branži. Lahko gre za posnemanje koncepta ali le 

za pridobivanje novih idej. Zato bomo v tem poglavju predstavili naše in mednarodne prakse 

in strategije.  

5.2.1 Primer slovenskega podjetja 

Slovenska podjetja so zaenkrat prepuščena v veliki meri kreativnosti pri oblikovanju programa 

PZD. Na spletu sicer zasledimo kar nekaj ponudnikov, ki nudijo storitve promocije zdravja in 
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med drugim tudi snovanje načrtov. Prav tako imamo kar nekaj ponudnikov izobraževanj na tem 

področju, različnih po kakovosti, strokovnosti in časovnem obsegu. Podjetja se torej odločijo 

za ponudnike glede na njihove potrebe, finančne, kadrovske in časovne zmožnosti. 

Sistematično oblikovanje strategij PZD so se strokovno lotili na Univerzitetnem kliničnem 

centru v Ljubljani s projektom Čili za delo. Namen tega projekta je ozaveščati, izobraževati in 

usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen 

način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati. V ta namen je bil oblikovan model 

KIMDPŠ, ki smo ga predstavili v Poglavju 2. Njihovo strategijo za oblikovanje načrta PZD je 

uporabilo podjetje Dhimahi, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju. 

Dhimahi je majhno družinsko podjetje, ki se ukvarja z računalniško dejavnostjo. Usmerjeni so 

na EU trge. Aktivno zaposlujejo od leta 2004, leta 2015 je bilo 16 zaposlenih. Povprečna starost 

zaposlenih je 33 let, zaposleni imajo mlade družine. Pri pripravi načrta PZD so upoštevali model 

KIMDPŠ. V fazi analize zdravja je bila uporabljena analiza merljivih kazalnikov, analiza 

ocenjenih kazalnikov, anketa o zdravju in hitri test prehranskih navad med zaposlenimi. Z 

analizo merljivih kazalcev so ugotovili indeks bolniškega staleža 1,16 %, indeks frekvence 122, 

indeks resnosti 2,71. V podjetju nimajo poškodb pri delu, ne zaposlujejo invalidov, poklicnih 

bolezni nimajo in stopnja fluktuacije je 0. Merljivi kazalniki kažejo na zdrav kolektiv. V analizo 

ocenjenih kazalcev je bila vključena Izjava o varnosti z oceno tveganja in zdravstveni del ocene 

tveganja. Ugotovili so, da je tveganje minimalno, kar pomeni sprejemljivo tveganje. Izvedena 

je bila anketa o zdravju med zaposlenim, ki je vključevala vprašanja v zvezi z življenjskim 

slogom (prehrana, gibanje in stres), ter organizacijska klima (komunikacija, organiziranost, 

medsebojni odnosi, počutje v podjetju in trpinčenje). Z anketo je bilo ugotovljeno, da imajo 

zaposleni nezdrav življenjski slog, predvsem slabo skrb za lastno zdravje, željo po izgubi 

odvečnih kilogramov in izboljšanju prehrane, željo po fizični aktivnosti in prevelik stres. Glede 

organizacijske klime je bilo ugotovljeno, da je komunikacija sproščena, včasih premalo jasna, 

zadovoljni so z organiziranostjo in po večini so dobri medsebojni odnosi. 85 % zaposlenih je 

ponosnih, da so zaposleni v podjetju Dhimahi. Zaznati je nekaj primerov občutkov 

manjvrednosti. Hitri test prehranskih navad je pokazal povprečen prehranski indeks zaposlenih 

40/100, potrebno je izboljšanje. V zaključku analize je bilo ugotovljeno, da so zaposleni v 

povprečju zdravi, imajo nezdrav življenjski slog, ki je predvsem vezan na prehrano in gibanje. 

Zaposleni so pod stresom, v organizacijski klimi je nekaj pomanjkljivosti v komunikaciji in 

pojavijo se posamezni primeri slabih odnosov. Za področje ukrepanja je bil izbran zdrav 

življenjski slog, predvsem področje prehrane in gibanja. V fazi priprave na načrtovanje je bila 

izoblikovana skupina za zdravje, ki je sestavljena s štirih članov. Direktor, koordinator, 

zaposleni 1, zaposleni 2 ter dva zunanja izvajalca, in sicer izvajalec medicine dela in varnostni 

inženir. V fazi načrta programa so oblikovali strateške cilje, za zdrave in zadovoljne zaposlene 

na delovnem mestu in  podjetje bo prispevalo k splošni blaginji zaposlenih. Pod operativne cilje 

je bilo opredeljeno: 1. ohraniti indeks bolniškega staleža v podjetju do 2 % in 2. izboljšati skupni 

indeks zaposlenih vsaj za 15 točk, torej na 55. V podporno okolje je bilo vključeno, interni 

dokument z vizijo in zavezo k izvajanju, gajbica sadja, zdravo kosilo v pisarni 1x tedensko, 
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pohod 2x letno (npr. Pot ob žici), program aktivnosti (športni izziv) in Dhimahi športna 

kolekcija. Športni izziv je vključeval spodbujanje telesne dejavnosti, vsi zaposleni so prejeli 

zapestnico za merjenje dnevne aktivnosti. Zastavljen je bil 6 mesečni izziv, kar je pomenilo 150 

aktivnih minut na teden za 14/16 udeležencev. Izvajalo se je izobraževanje in usposabljanje 

zaposlenih v smislu e-zdrave novice, oglasna deska z informacijami o zdravju. Organizirano je 

bilo izobraževanje s področja zdrave prehrane. V fazi izvajanja programa so se pokazale potrebe 

po podrobnejši meritvi elementov življenjskega sloga (predvsem tobak in alkohol, počitek, skrb 

za varnost, stres, spanje). Potrebe po spremembi ergonomije in organizacijske spremembe, kot 

je komunikacija, odnosi in vodenje. Kontrolni list PZD je bil izpolnjen in s tem tudi zahteva 

inšpekcije za delo. Skozi izvedbo in evalvacijo je bilo ugotovljeno, da je temeljita analiza 

bistvenega pomena. Prav tako je pomemben oseben stik z zaposlenimi, kontinuirano izvajanje 

aktivnosti in mera sočutja do soljudi (Kerčan 2015).  

5.2.2 Primeri evropskih podjetij 

ENWHP je razvila kriterije za dobro prakso na področju promocije zdravja v majhnih in 

srednjih podjetjih. Podjetja z dobro prakso PDZ morajo delovati na več področjih (ENWHP 

2001). 

 

Slika 9: Področje delovanja  

Vir: povzeto po ENWHP 2001. 

Slika 9 prikazuje področja delovanja po merilih za dobro prakso po ENWHP. Podjetje mora 

skrbeti za tri glavna področja, in sicer za družbeno odgovornost, zdrav življenjski slog in 

organizacijo dela, ter za varstvo pri delu in varstvo okolja (ENWHP 2001). 

Merila za dobro prakso MSP na področju PZD je mogoče razdeliti v tri kategorije (Slika 10). 

Prva kategorija so programi, ki spodbujajo zdrav način življenja, vključevanje zdravstvenih 

Družbena 

odgovornost

Zdrav način 
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vprašanj v vsakdanje vodstvene prakse. Druga kategorija je vključevanje zdravega načina dela 

v poslovne procese in tretja kategorija so merila za spremljanje programov (ENWHP 2001). 

 

Slika 10: Tri kategorije meril za dobro prakso MSP na področju PZD 

Vir: povzeto po ENWHP 2001. 

ENWHP na svoji spletni strani navaja primere podjetij z dobro prakso PZD. Nekaj praks v 

manjših podjetjih predstavljamo v nadaljevanju. 

Avstrijsko podjetje 

Löwa je velika veriga trgovin z živili s približno 3.500 zaposleni. V lasti ima 30 podružnic 

trgovin "Magnet" (primerljivo s srednje velikimi podjetji) in 297 podružnic "Zielpunkta" 

(primerljivo z malimi podjetji) po vsej Avstriji. Bolezni mišično kostnega sistema so izrazite v 

trgovski panogi. Zato se je podjetje odločilo za izvedbo projekta "Dobro gibanje pri delu«, 

katerega namen je zmanjševanje kostno mišičnih bolezni. Projekt so podprle ustanove 

socialnega in zdravstvenega zavarovanja in sindikati. Löwa je želelo postati pilotno podjetje za 

raziskave in intervencijske ukrepe, saj je želelo zmanjšati fluktuacijo in število izgubljenih dni 

zaradi bolezni, kot tudi izboljšati svojo podobo in pridobiti konkurenčnost prednost. Pilotni 

projekt je pokazal, da ima tretjina zaposlenih bolečine mišično kostnega sistema in se 

spoprijema s težavami le z protibolečinskimi tableti. Podjetje je za zaposlene pričelo izvajati 

preventivne ukrepe, jim nudilo priročnike in informativne brošure o problematiki, ter jih 

usposabljali na področju "Gibanje in ergonomija v trgovinski dejavnosti ". Projekt je pokazal, 

da je uspeh v veliki meri odvisen od zavzetosti in znanja podjetja (ENWHP 2017). 

Dansko podjetje 

Dansko podjetje ICCC A/S zaposluje 20 ljudi. Podjetje je ustanovila skupina visoko 

usposobljenih in izkušenih računalniških svetovalcev. Lastnik podjetja skrbi za odnose z 

javnostjo, trženjem in pogodbami podjetja. Njegova žena je podpredsednica in organizira 
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notranje delo podjetja. Najpogostejši problemi, s katerimi se srečujejo zaposleni, so 

neprofesionalno obnašanje zaposlenih, pomanjkanje sodelovanja, velika delovna obremenitev, 

velika odgovornost, delovna ureditev, slaba komunikacija in pomanjkanje informacij. 

Zaposleni so podali predloge za reševanje zgoraj navedenih težav, kot so redna srečanja in 

sestanki o projektih, ki se jih udeležujejo vsi zaposleni. Na enem projektu naj delata vsaj dve 

osebi, vodstvo naj izvaja intervjuje z vsakim zaposlenim, več družabnih dejavnosti ter najem 

zunanjega svetovalca za PZD. Podjetje se je hkrati soočalo z visokim deležem stresa. Vzrok 

temu je na začetku pripisovalo osebnim lastnostim posameznika, sčasoma so ugotovili, da slaba 

komunikacija in slabo vodenje vpliva na stres med zaposlenimi. Začeli so z novimi pristopi in 

metodami za razvoj organizacije dela, kar je imelo dober vpliv na zaposlene in celoten razvoj 

organizacije (ENWHP 2017).  

Nemško podjetje  

Podjetje GEK je eden največjih nemških podjetij s skladi zdravstvenega zavarovanja. 14 

podjetij, ki zaposlujejo med 3 - 20 ljudi z različnimi poklici, vključno z zobozdravniki in optiki. 

Podjetje daje velik poudarek na zdravje zaposlenih, aktivno izvajajo ukrepe za izboljšanje 

počutja zaposlenih. Ključni dejavniki uspeha so oblikovanje ustreznih programov, zato na 

začetku projekta izvedejo analizo. Podatke pridobivajo z anketo in intervjuji zaposlenih. 

Ugotovitve raziskave so povezali s predlogi za izboljšanje. Odločili so se za področje ukrepanja 

s spreminjanjem delovnega okolja in izboljšanjem komunikacije, ker imajo velik delež stresa 

med zaposlenimi. Organizirali so delavnice, usmerjene v osebje, v organizacijske postopke in 

boljšo komunikacijo. Program je bil ocenjen kot uspešen koncept, a problem se je pojavil, ker 

so posamezniki želeli zapustiti podjetje. To za podjetje hkrati pomeni odhajanje strokovnega 

znanja. Podjetje si prizadeva za zadostno motiviranje zaposlenih za nadaljevanje delo. Mala in 

srednje velika podjetja potrebujejo različne ukrepe, da omogočajo spodbujanje zdravja na tak 

način, da ustreza njihovi organizaciji (ENWHP 2017). 

5.3 Povezava med izvajanjem promocije zdravja in velikostjo podjetja 

Zaposleni v manjših podjetjih so izpostavljeni večjim tveganjem kot zaposleni v večjih 

podjetjih. Različne študije, vključno z raziskavo EU-OSHA v raziskavi o novih in nastajajočih 

tveganjih kaže, da so izzivi pri vzpostavitvi varnega in zdravega delovnega mesta še posebej 

pomembna, saj je trend naraščanja manjših podjetij. V zadnjem desetletju se je povprečna 

velikost podjetij v EU zmanjševala. Kar 90 % podjetij zaposluje manj kot 20 delavcev. Ne 

samo, da število majhnih podjetij raste, ampak mala podjetja ustvarjajo tudi velik del prometa. 

Srednja in mala podjetja predstavljajo velik tržni delež delodajalcev in so ustvarjalci delovnih 

pogojev za veliko delavcev (EU-OSHA 2017b). 
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Značilnosti majhnih podjetij so struktura in organizacija dela, gospodarski položaj in poslovni 

odnosi, raznolikost in prožnost podjetij, stališča in pristojnosti lastnikov in delavcev v majhnih 

obratih ali kratkega življenjskega cikla. Zaradi teh značilnosti je v mikro in majhnih podjetjih 

težje ustvariti in vzdrževati varno in zdravo delovno okolje (EU-OSHA 2017c). 

Prednosti in izzivi, s katerimi se soočajo majhna podjetja so predstavljena v Preglednici 3. 

Preglednica 3: Prednosti in izzivi majhnih podjetji  

Prednosti Izzivi 

Dostopen management, pripravljen na 

sodelovanje. 

Pomanjkanje časa za PZD, nizka prioriteta 

pri vodstvu. 

 

Upravljanje manjšega števila ljudi. Preobremenjenost z zakonskimi predpisi o 

zdravju in varnosti.  

 

Za zagon programov običajno zadostujejo 

razmeroma enostavni načrti in izvajanje. 

Slaba finančna podpora, nižje stopnje 

dobička, omejitve financiranja PZD. 

 

Majhno delovno okolje, bolj varno, čisto, 

organizirano in brez nevarnosti. 

Manj zaposlenih, delo s krajšim delovnim 

časom, začasna ali pogodbena delovna sila. 

 

Malo časa in denarja, malo časa za pogovore 

z zaposlenimi o zdravju in varnosti pri delu. 

Delovni programi in urniki. 

Povezovanje PZD s poslovnimi izidi. Fluktuacija. 

 

Medsebojna odvisnost med zaposlenimi. Pomanjkanje strokovnih oddelkov in 

notranjih strokovnjakov za promocijo 

zdravja. 

 

Podporno družbeno okolje, ugodno za 

skupno sodelovanje. 

Zelo različni delovni pogoji znotraj 

majhnega podjetja. 

Visoka stopnja udeležbe zaposlenih. Odstotek delavcev z nizko 

socialno-ekonomskim statusom. 

 

Vidne izboljšave zdravja zaposlenih, saj 

večina zaposlenih medsebojno sodelujejo. 

Enostavno, poceni zbiranje podatkov za 

vrednotenje programa. 

Vir: povzeto po Williams in Snow 2012. 

Mala podjetja ponujajo manj programov kot večja podjetja zaradi številnih razlogov, ki so 

morda edinstveni izzivi za majhne organizacije (McCoy idr. 2014). Williams in Snow (2012) 

je identificiral ovire za razvoj promocije zdravja v majhnih podjetjih. V raziskavo je bilo 

vključenih 5 majhnih podjetij, ki izvajajo program PZD. Štiri podjetja so bila iz storitvene 
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dejavnosti (zdravstvene, izobraževanja, razvoj in socialna varnost) in eno proizvodno podjetje. 

Vsem podjetjem je skupno pomanjkanje načrtovanja PZD. Na to nakazuje tudi dejstvo, da 

vodjem promocije zdravja primanjkuje formalnega znanja in poznavanja modelov načrtovanja 

PZD. Podjetja so v veliki meri odvisna od zunanjih izvajalcev, ki za podjetja potem načrtujejo, 

uvajajo in evalvirajo program PZD. Srečujejo se z vrsto omejitev, kot so na primer, da zunanji 

izvajalci težko pritegnejo zaposlene k izvajanju brez pomoči vodstva podjetja.  

V malih podjetjih je pomembno razvijanje strategij za PZD. V prvi fazi je treba izobraziti 

vodstvo oziroma managerje o pomembnosti zdravja na delovnem mestu. Ko pritegnemo 

oziroma prepričamo managerje lažje pridobimo sredstva za izvajanje ukrepov PZD. Potrebno 

je dvigovanje zavedanja pomembnosti zdravega življenja. Kjer je malo zaposlenih, je potrebno 

pri ukrepih PZD biti pozoren na preveliko izpostavljenost glede spola, starosti in vere. Snovalce 

načrta PZD v podjetju je potrebno ustrezno izobraziti za načrtovanje in evaluacijo programa za 

zdravje. Z zunanjimi izvajalci, ki so eksperti na tem področju se posvetujemo o načrtu in 

morebitnih problematikah (O'Donnell 2014).  

Ameriška študija izpodbija nekatere uveljavljene poglede o promociji zdravja na delovnem 

mestu in ugotavlja edinstvene lastnosti uspešnih programov v malih podjetjih, ki so 

kontradiktorni s strategijami v velikih podjetjih. Analiza je razkrila pet najpomembnejših 

skupnih konceptov: inovacije, podjetniška kultura, osredotoča na zaposlene, okolje in altruizem 

(Jiménez, Winkler in Dunkl 2017). 
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6 EMPIRIČNA RAZISKAVA DOBRIH PRAKS PROMOCIJE ZDRAVJA 

Empirični del magistrske naloge temelji na raziskavi 9. podjetij z dobrimi praksami promocije 

zdravja v Sloveniji. S pomočjo rezultatov predstavljamo poglobljeno razumevanje managerskih 

vidikov promocije zdravja v podjetjih, ki so odlikovani z nazivom primer dobre prakse na 

področju promocije zdravja v majhnih ali srednjih podjetjih. 

6.1 Metode raziskovanja  

Lastna raziskava dobrih praks PZD je zasnovana na študiji primera. Študija primerov je 

primerna za raziskovanje poslovnega sveta kot študije dejanskih primerov iz prakse, s katerimi 

se poglobimo v razumevanje specifičnega dogodka, procesa ali odnosa v danem okolju. Gre za 

poglobljeno pripoved, ki nam pomaga razumeti proces elementov, ki so strokovno sestavljeni 

(Tratnik 2002). Lobe (2006) meni, da je namen takšne strategije poglobljena analiza manjšega 

števila primerov, s pomočjo katere ohranimo kompleksnost posameznega primera na eni strani 

in določen nivo posploševanja na drugi strani. Študija primerov je najožja oblika 

poizvedovanja, obenem pa bolj poglobljena. Uporabljena je v okviru pozitivizma kot 

fenomenologije (Tratnik 2002). V naši raziskavi je uporabljen pozitivistični pristop s 

polstrukturiranim intervjujem. Kordeš in Smrdu (2015) menijo, da s tem tipom lahko dobro 

preiščemo  področje raziskovanja, saj lahko odkrijemo, kje so problemi, kako ljudje gledajo 

nanje, kako se o tem pogovarjajo (kakšno terminologijo uporabljajo v zvezi s tem, na kakšni 

ravni razumejo pojav). Takšen intervju je fleksibilnejši, z njim se bolj približamo afektivni in 

vrednostni ravni, odgovori so bolj spontani, konkretni, samoodkrivajoči in osebni.  

Za povečanje kredibilnosti in veljavnosti raziskave bomo uporabili triangulacijo metod: 

polstrukturiran intervju, opazovanje (na izobraževanju), analiza dokumentov. Triangulacijo 

definiramo kot kombiniranje različnih raziskovalnih pristopov, metod, tehnik, znanstvenih 

disciplin, virov podatkov, raziskovalcev in teorij v isti raziskavi, z namenom pridobiti čim 

celostnejši vpogled v proučevani položaj. Triangulacija nam omogoča pridobiti popolnejšo 

podobo proučevanega pojava, ne pa tudi objektivnejše (Vogrinc 2008). Veljavnost se s 

triangulacijo poveča, če uporabimo več metod zbiranja podatkov, več vrst podatkov, več virov 

podatkov, več raziskovalcev. To nam omogoča ustrezno omejitev zaključkov, vendar lahko 

nastane problem pri neskladnih ocenjevalcih ali virih (Kordeš in Smrdu 2015). 

Opazovanje je neposrednejše kot podajanje verbalnih odgovorov. Znanstveno lahko postane, 

ko služi določenemu raziskovalnemu namenu, ko je načrtovano, sistematično spremljano in ga 

lahko podvržemo kontroli veljavnosti in zanesljivosti (Kordeš in Smrdu 2015). Opazovanje v 

raziskavi je bilo specifično usmerjeno na izobraževanje na temo promocije zdravja zaposlenih 

v okviru programa Čili za delo, ki je potekalo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa 

in športa. 
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Kot tretjo metodo triangulacije smo uporabili analizo dokumentov, pri čemer smo pregledali 

obstoječe gradivo na spletu, delavnicah, dogodkih in izobraževanjih na obravnavano temo. Z 

analizo dokumentov organizatorjev natečajev za podjetja z dobro prakso PZD in organizatorji 

izobraževanj na temo PZD smo si pomagali pri oblikovanju dodatnih vprašanj za intervju, pri 

analizi opazovanj ter pri poglobljenem razumevanju obravnavane tematike. 

6.2 Opis vzorca 

V raziskavi smo za pridobivanje primarnih podatkov uporabili nenaključno vzorčenje. Vzorec 

intervjuvancev je namenski. Tratnik (2002) pravi, da namenski vzorec vsebuje posameznike, ki 

nam o proučevani zadevi lahko največ povedo. Primeren je za manjše populacije ali 

raziskovanje fenomenov, npr. za ekstremne primere, heterogene primere, homogene primere, 

kritične primere ali tipične primere.  

K sodelovanju v raziskavi smo povabili podjetja, ki so javno objavljena ali predstavljena v 

medijih kot primer dobre prakse na področju PZD (GZS 2017b). Vabila za sodelovanje smo v 

prvi fazi pošiljali elektronsko na elektronske naslove, ki jih je bilo možno pridobiti glede na 

javno objavljene podatke. V drugi fazi smo poklicali v podjetja in želeli pridobiti odgovorno 

osebo za PZD in se dogovoriti za intervju. Od skupno 19 podjetij, ki smo jih povabili k 

sodelovanju, smo prejeli 9 pozitivnih odzivov. 

Preglednica 4: Funkcije intervjuvancev v podjetjih 

Podjetje Funkcija 

Anonimno podjetje 1 
računovodkinja in skrbnica programa promocije 

zdravja 

Anonimno podjetje 2 mlajši projektni manager 

Anonimno podjetje 3 kadrovnik 

Dhimahi d. o. o. prokuristka 

First Murska Sobota d. o. o. 
računovodkinja in skrbnica programa promocije 

zdravja 

Lotrič d. o. o.  vodja kadrovske službe 

Mikro + Polo d. o. o. vodja kadrovske službe 

Optiweb d. o. o. HR strokovnjak 

Petka Pušnjak Strižič d. n. o direktorica 

V raziskavo smo vključili podjetja z dobro prakso na področju PZD, kot neke vrste ekstremnih 

primerov v pozitivnem smislu. Podjetja smo izbrali na osnovi štirih kriterijev: srednje ali 

majhno podjetje, trajna rast podjetja v zadnjih 2 letih, vzpostavljen sistem promocije zdravja 

zaposlenih v podjetju, pridobljeno priznanje za izvajanje promocije zdravja. Torej gre za 

eksploratorno študijo primera. Intervjuvali smo po 1 osebo iz posameznega podjetja, ki imajo 
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aktivno vlogo pri promociji zdravja zaposlenih. Intervjuvanci so osebe na različnih delovnih 

mestih v podjetju. V Preglednici 4 smo navedli odgovornosti intervjuvancev v podjetju.  

6.3 Polstrukturiran intervju 

Vprašanja so bila odprtega tipa, ki so sledila določenemu predhodnemu zaporedju ali so bila 

zastavljena popolnoma prosto, glede na navezovanje na temo pogovora. Polstrukturiran intervju 

je bil sestavljen iz več delov, v prvem delu so se vprašanja navezovala na temo sistematičnosti 

načrtovanja in vodenja programov promocije zdravja. V nadaljevanju so bila vprašanja glede 

merjenja učinkovitosti programa, funkcije promotorja v podjetju, izobraževanja in zgledovanja 

po dobrih praksah v drugih podjetjih. V zadnjem delu so bila vprašanja glede finančnega vidika 

promocije zdravja in morebitnih ovir pri izvajanju programa PZD. 

Intervjuvancem so bila poleg glavnih vprašanj postavljena tudi podvprašanja, glede na okvir in 

cilje raziskave. Zastavili smo naslednja vprašanja: 

- Kaj v vašem podjetju predstavlja pojem promocije zdravja pri delu? 

- Vam predstavlja zakonsko obvezo? 

- Vidite v promociji zdravja dvig produktivnosti in izboljšanje klime in imidža podjetja? 

- Katere ukrepe/aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu izvaja vaše podjetje? 

- Koliko so ti ukrepi specifični/prilagojeni glede na posamezna delovna mesta ter z njimi 

povezana specifična zdravstvena tveganja? 

- Kakšen je odziv zaposlenih na izvajanje teh ukrepov – jih sprejemajo, izvajajo? 

- Ali imate v vašem podjetju izdelan (dokumentiran) načrt izvajanja promocije zdravja 

pri delu? 

- Kdo sodeluje pri izdelavi načrta? 

- Kako se pri tem upoštevajo pobude/pričakovanja zaposlenih? 

- Kdo je odgovoren za izvajanje načrta, ali in kako se načrt s časom spreminja/posodablja 

ipd.? 

- Kako se lotite načrtovanja programov promocije zdravja v vašem podjetju? 

- Ali naredite analizo stanje v vašem podjetju? (stanje/problem bolniške odsotnosti, 

prezentizma, anketa zadovoljstva …)? 

- Kako merite uspešnost programov promocije zdravja (stroškovni vidik, dvig 

produktivnosti, gibanje bolniške odsotnosti, absentizma, fluktuacije)? 

- Če ne merite, kako potem ugotavljate uspešnost programov? Odziv zaposlenih? 

Obiskanost programov? 

- Kdo v večji meri financira promocijo zdravja, kako podjetje pridobiva/alocira sredstva? 

- Na katere ovire pri promociji/izvajanju ukrepov ste doslej naleteli in kako ste jih 

premagovali? 

- Se pri promociji zgledujete po kakšnih drugih sorodnih/primerljivih podjetjih iz SLO 

ali tujine? 
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- Kateremu elementu managementa promocije zdravja pri delu dajete v vašem podjetju 

poseben poudarek in zakaj? Sistematičnemu načrtovanju, vodenju, 

organiziranju/usklajevanju ukrepov, merjenju in spremljanju napredka? 

- Kakšen pomen dajete izobraževanju s področja zdravja? Kdo iz podjetja se udeležuje 

teh izobraževanj, kako pogosto? Kako specifična so izobraževanja (prilagojena glede na 

specifike posameznih delovnih mest, npr. sedeče pisarniško delo z računalnikom), kdo 

financira takšna usposabljanja ipd.? 

Po opravljenih intervjujih smo opravili transkripcijo zvočno zapisanih intervjujev in jih poslali 

v pregled in morebitne dopolnite nazaj intervjuvancem. Intervjuvanci so se nato opredelili glede 

objave imena podjetja.  

6.4 Analiza vsebine intervjujev 

Pri analizi intervjujev je bila uporabljena metoda analize vsebine. Analiza vsebine je metoda, s 

katero formalno, na uveljavljen način, strukturiramo podatke. Primerna je za analizo dolgega 

besedila. Delom besedila je bila dodeljena koda. Koda (tj. beseda, značilnost, tema, zadeva), s 

katero smo označili bistvene sestavine podatkov (Tratnik 2002). Kordeš in Smrdu (2015) 

pravijo, da s kodiranjem pojavov povzemamo dele besedila, združujemo povzetke v manjše 

množice, teme oz. konstrukte. Iščemo vzorce, ki se ponavljajo pri eni osebi, predvsem pa 

vzorce, ki se ponavljajo pri različnih udeležencih raziskave. Navadno najdemo približno štiri 

vzorce, ki so pogosto povezani, govorijo o: temah (pogosto opaženih vedenjih, normah, 

odnosih) ali vzrokih (razlagajo). 

Prednost takšnega raziskovanja je, da s tem omogočimo posameznemu vprašanemu, da se 

natančno in jasno izrazi o proučevanem fenomenu in njegovih lastnostih (Tratnik 2002). 

Vsebinska obdelava podatkov je bila narejena s kodiranjem. Kodiranje lahko razdelimo na 

posamezne faze: 

1. Priprava in ureditev vseh prepisov intervjujev in zbranih podatkov.  

2. Preverimo pravilnost označenega gradiva (od koga so, datum, podjetje ...). 

3. Pričnemo s kodiranjem. Kode imamo za vsako variablo, pojem …, ki jo proučujemo. 

Pomeni oznako in nam pomaga sistematično urediti podatke, združevati ... 

4. Kodirane podatke združujemo v skupine – kategorije. Ob združevanju razmišljamo o 

ciljih raziskave. Kategorije so: ponavljajoči se vzorci, ekstremni pojavi, procesi. 

Kategorije morajo biti široke. 

5. Po združevanju napišemo povzetke ugotovitev iz vsake kategorije. Prebiramo, 

razmišljamo, po potrebi popravljamo. 

6. Povzetke uporabimo za oblikovanje splošnih trditev, ki jih primerjamo s teorijo in cilji 

naše raziskave. 
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7. Ta proces delamo toliko časa, dokler nismo zadovoljni, da lahko izluščimo zaključke 

(Tratnik 2002). 

Obstajajo različni načini, kako raziskovalci pristopajo k procesu kodiranja. Pri večini začetno 

odprto kodiranje vsebuje generiranje večinoma deskriptivnih opisov dogodkov ali fenomenov, 

iz teh oznak oziroma opisov vzniknejo kategorije nižjih redov. Da bi vzpostavili povezave med 

kategorijami ter jih integrirali v analitične kategorije višjega reda, lahko uporabimo t. i. 

paradigmo kodiranje, kot prikazuje Slika 11. Paradigma kodiranja senzibilizira raziskovalca za 

različne načine, na katere so kategorije lahko povezane druga z drugo (Kordeš in Smrdu 2015). 

 

Slika 11: Prikaz kodiranja intervjujev. 

Vir: Kordeš in Smrdu 2015. 

6.5 Analiza dokumentov 

Za potrebe raziskave je bila narejena analiza dokumentov. V analizo so bile vključene 

nacionalne institucije, ki izvajajo izobraževanja o načrtovanju promocije zdravja v podjetjih. 

Po pregledani literaturi ugotavljamo, da trenutno na nacionalni ravni obstajata dva večja 

projekta, ki so se jih lotile nacionalne institucije na področju promocije zdravja za mala in 

srednja podjetja. To sta projekt Mavrični pokal pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije 

in projekt Čili za delo, ki ga izvaja Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa.  

Dokumenti, pridobljeni od Gospodarske zbornice Slovenije, se navezujejo na natečaj dobrih 

praks na področju promocije zdravja, kot so razpisni pogoji in merila izbora. Dodatno smo 
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opravili tudi intervju z vodjo projekta Mavrični pokal, z gospo Majdo Dobravc. V analizo so 

bili vključeni tudi dokumenti o izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja, v sklopu 

programa Čili za delo.  

Projekt Mavrični pokal – primeri dobre prakse promocije zdravja 

5 podjetij, ki smo jih intervjuvali za našo raziskavo so bili nagrajenci GZS z Mavričnim 

pokalom za primer dobre prakse PZD.  

Mavrični pokal zdravja je skupni projekt Zbornice računovodskih servisov in Zbornice 

poslovno storitvenih dejavnosti, ki delujeta v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 

Namenjen je promociji zdravja v storitvenih dejavnostih (intelektualnih storitvah, komunali, 

poslovanju z nepremičninami in prometu) in se osredotoča predvsem na problematiko, ki je 

skupna oz. zelo podobna glede na značilnosti opravljanja dela oz. delovnih mest v dejavnostih. 

Glavni cilj je pridobiti zelo dobre/odločne primere dobre prakse iz podjetij, kako skrbijo in 

udejanjajo skrb za zdravje na delovnem mestu. Praktični primeri namreč pritegnejo pozornost, 

obenem so lahko v veliko pomoč tistim, ki se promocije zdravja šele lotevajo, pa ne vedo dobro, 

kako in/ali imajo zadržke v zvezi s pričakovanimi stroški, porabljenim časom in (ne)potrebno 

administracijo. Skupna ugotovitev je, da pogosto že zelo skromni vložki sredstev in časa, vodijo 

do dobrih rezultatov. Potrebni so volja, proaktivnost, inovativnost in sistematičnost (Dobravc 

2017). 

Za namen izbora prijavljenih podjetij na natečaj Mavrični pokal zdravja so bili pripravljeni 

kriteriji in merila za ocenjevanje prijav, prikazani v Preglednici 5.  

 Preglednica 5: Merila za ocenjevanje prijav  

Merilo Delež 

Struktura in obseg ukrepov in aktivnosti PZD glede na vrsto podjetja 

(dejavnost, obremenitve na delovnih mestih, potrebe zaposlenih, 

velikost podjetja) 

do 40 % 

Sistematičnost izvajanja aktivnosti, vključenost zaposlenih, spremljanje 

in ocena izvajanja, uspešnost/rezultati 
do 30 % 

Enostavnost in inovativnost pri načrtovanju in izvajanju PZD do 20 % 

Promocijska vrednost prijavljenega primera dobre prakse PZD do 10 % 

Skupaj do 100 % 

Vir: GZS 2016b. 

Komisija je na skupnem zasedanju pred vsakokratno podelitvijo v razpravi izbrala: 
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- nominirance – to so bili vsi tisti prijavljeni, ki so z oceno pridobili 60 % vseh možnih 

točk ali več in 

- nosilca prehodnega Mavričnega pokala zdravja – to je bil nominiranec, ki je zbral 

največje število točk. 

Vsi nominiranci so na podelitvah prejeli Mavrični pokal zdravja (Dobravc 2017). 

Projekt Čili za Delo 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa v okviru programa Čili za delo izvaja 

programe izobraževanj za svetovalce promocije zdravja pri delu. S programom Čili za delo 

ozaveščajo, izobražujejo in usposabljajo delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu 

in da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati. Program v sklopu 

projekta Čili za delo je strokovno in sistematično zasnovan. Izobraževalni program obsega 

devet temeljnih modulov: analiza zdravja delavcev, -preprečevanje poškodb pri delu, 

ergonomski ukrepi na delovnem mestu, preprečevanje obremenitev zaradi izpostavljenosti 

kemijskim dejavnikom, organizacijski ukrepi v delovnem okolju, obvladovanje doživetij 

preobremenjenosti, preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, 

preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu, zdrava prehrana in gibanje na 

delovnem mestu in podporna vsebinska področja, zdravje in promocija zdravja (pri delu), 

timsko delo in projektno načrtovanje. Svetovalci so po zaključenem izobraževanju 

usposobljeni, da v svojem delovnem okolju organizirajo skupino za zdravje, jo usposobijo za 

samostojno izvajanja programa in koordinirajo njeno delo (KIMDPŠ 2017).  

Pri projektu izpostavljajo podjetja z dobrimi praksami, ki imajo sistematično oblikovane načrte 

PZD. Dobra praksa za majhna podjetja so torej podjetja, ki upoštevajo faze sistematičnega 

načrtovanja PZD. Gre za neke vrste akcijski načrt v 6 korakih. Prvi korak je priprava na 

izvajanje programa, drugi korak je spremljanje zdravja in določitev problema, tretji je načrt 

aktivnosti programa, četrti korak je izvajanje programa, ter peti in šesti korak sta spremljanje 

in evalvacija programa. V sklopu projekta Čili za delo se svetovalci za promocijo zdravja 

srečujejo enkrat letno, kjer so prestavljena podjetja z dobrimi praksami, aktualne teme in 

novostmi s tega področja. Dobre prakse podjetji so izbrana na podlagi letnih predstavitev 

načrtov PZD podjetij oziroma predstavnikov podjetij, ki se udeležijo izobraževanja za 

svetovalce promocije zdravja (KIMDPŠ 2017).  

6.6 Opazovanje na delavnici 

Opazovanje je bilo izvedeno na izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (Čili 

za delo). Namen opazovanja je poglobiti znanje o obravnavani tematiki in ugotoviti motive 

udeležencev za udeleževanje tovrstnih seminarjev. 
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Na podlagi predstavitev udeležencev izobraževanja ugotavljamo, da so udeleženci programa 

vodstvo majhnih podjetij, kadrovniki majhnih in velikih podjetij, varnostni inženirji in 

specialisti medicine dela, prometa in športa. Udeleženci kot razlog udeležbe navajajo predvsem 

pridobivanje znanja, neznanje oblikovanja načrta PZD, neučinkovito izvajanje PZD in ne 

nazadnje negativna ocena delovne inšpekcije.  

Iz navedb udeležencev ugotavljamo, da se vodstvo podjetij strinja z izvajanjem PZD in podpira 

program, vendar aktivno ne sodelujejo pri programu. Udeleženci izpostavljajo problem 

motivacije zaposlenih pri spremembah ter na drugi strani finančni problem s strani vodstva. 

Poudarjajo pomembnost sodelovanja na vseh ravneh v podjetju. Izpostavljajo predvsem 

socialni vidik, vidik podjetja pri realizaciji PZD in vidik posameznika pri spremembi načina 

življenja.  

Problematika PZD se kaže predvsem v tem, da so načrti dobro pripravljeni in dokumentirani, 

vendar se zaustavi pri realizaciji. Programi se ne izvajajo v celoti in neuspešno. Podjetja se 

soočajo z neznanjem, ne posluhom vodij, problemi sodelovanja, problemi pri finančni podpori 

načrta, problemi implementacije sprememb. Evalvacije večinoma ne izvajajo. Predavatelji na 

izobraževanju poudarjajo predvsem pomembnost krogotoka faz analize, načrtovanja, izvajanja, 

evalvacije in ponovno kroženje skozi vse faze. Prav tako izvajalci izobraževanja poudarjajo 

širitev PZD v sodelovanje s pooblaščenimi izvajalci medicine dela, prometa in športa in aktivno 

vključevanje preventivnih pregledov v program PZD. 
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7 ANALIZA IN INTERPRETACIJA IZSLEDKOV LASTNE RAZISKAVE 

DOBRIH PRAKS 

V tem poglavju so podani izsledki lastne raziskave na podlagi intervjujev 9. podjetij z dobro 

prakso PZD, opravljenih v obdobju od septembra 2017 do novembra 2017. 

Značilnosti raziskovanih podjetij 

Podjetja, vključena v raziskavo, so majhna ali srednje velika podjetja od enim do 99 zaposlenih. 

Podjetja imajo vzpostavljen sistem promocije zdravja zaposlenih v podjetju. Kot je razvidno iz 

Preglednice 6 so podjetja prejela nagrado ali so prepoznavna kot primer dobre prakse na 

področju izvajanja promocije zdravja.  

Preglednica 6: Intervjuvana podjetja  

Podjetje Nagrade / prepoznavnost PZD 

Anonimno podjetje 1 Mavrični pokal 

Anonimno podjetje 2 Mavrični pokal 

Anonimno podjetje 3 Vzpostavljen sistem izvajanja PZD 

Dhimahi d. o. o. Primer dobre prakse, projekt Čili za delo 

First Murska Sobota d. o. o. Mavrični pokal 

Lotrič d. o. o.  Mavrični pokal 

Mikro + Polo d. o. o. 

Certifikat družini prijazno podjetje in 

vzpostavljen sistem dobrega počutja 

zaposlenih 

Optiweb d. o. o. Inovativno podjetje in sodelovanje s FM 

Petka Pušnjak Strižič d. n. o Mavrični pokal 

Podjetja se ukvarjajo z računovodsko dejavnostjo, informacijskimi rešitvami, prodajo in 

prevajalskimi storitvami. Skupno vsem podjetjem je, da zaposleni večina delovnih nalog 

opravljajo v sedečem položaju. Kar pomeni, da zaposleni 8 ali več ur presedijo na delovnem 

mestu. V podjetjih je visok tempo dela, saj se majhna podjetja borijo s konkurenco večjih 

podjetij in z manjšo kadrovsko kapaciteto želijo doseči čim boljše poslovne rezultate. Pogosto 

je ena oseba zadolžena za več različnih področij dela. Medtem ko so v večjih podjetjih delovna 

mesta bolj ozko specializirana.  

Pri analizi vsebine je poudarek na analiziranju ukrepov in aktivnosti, vezanih na PZD in ne na 

imenih podjetij in njihove dejavnosti. Zato smo podjetja anonimizirali. V nadaljevanju smo 

namesto imen podjetji uporabili kode (P1 – P9).  
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Raziskovalna vprašanja 

Za doseganje ciljev in namena raziskave so bila oblikovana 4 raziskovalna vprašanja. Izhodišče 

za oblikovanje RV je bila raziskava avtorice Štandeker (2017), ki ugotavlja, da so največje 

pomanjkljivosti pri promociji zdravja na delovnem mestu v načrtovanju in sistematičnosti 

pristopov, strokovni usposobljenosti kadra ter zagotavljanju finančnih sredstev.  

Opredeljena so bila naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako pomemben je sistematični pristop načrtovanja in vodenja promocije zdravja? 

RV2: Kako se podjetja lotevajo načrtovanja strategij in ukrepov promocije zdravja na delovnem 

mestu? 

RV3: Kako pomembna je vloga promotorja zdravja zaposlenih v podjetju? 

RV4: Katere parametre podjetja upoštevajo pri merjenju uspešnosti promocije zdravja 

zaposlenih? 

Kodiranje raziskave 

Z informacijsko rešitvijo Atlas.ti (Atlas.ti 2017 in Brcar 2017) so bili analizirani zapisi 

intervjujev. Analiza teksta intervjujev je bila narejena s procesom izbora pojma in 

dodeljevanjem kod. Pri tem se je posameznim pomembnim segmentom besedila (npr. enemu 

stavku, več stavkom, enemu odstavku ali več odstavkom) določila koda oziroma parameter. 

Več sorodnih kod je bilo združeno v eno. Več pomensko podobnih kod je bilo povezanih v 

družine in poimenovanih s kodo družine. Za razjasnitev raziskovalnega vprašanja so se družine 

posameznih kod povezovale v smiselno mrežo.  

7.1 Strategije izvajanja promocije zdravja v raziskovanih podjetjih 

Strategije izvajanja PZD v raziskovanih podjetjih se je preverjala z RV1. Vprašanja intervjuja, 

ki so se navezovala na strategije PZD, so bila zbrana v skupni dokument. Primarni dokument 

je bil analiziran s programom Atlas.ti.  

Opredelitev elementov oziroma kod za RV1 

S kodiranjem so bile določene posamezne kode oziroma elementi, ki so značilni za strategije 

PZD v proučevanih podjetjih. Kode so se združevale v večje družine kod. Na Sliki 12 so 

prikazane štiri družine.  
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Slika 12: Družine elementov strategij PZD  

S fazo kodiranja so se določili štirje elementi strategije PZD. Slika 13 prikazuje povezavo 

strategij PZD z elementi managementa, vodenjem in učinki. 
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Slika 13: Povezava strategije PZD z elementi managementa in učinki 

Iz Slike 13 je razvidno, da so strategije PZD del elementov managementa PZD. Kode elementov 

managementa so hkrati povezane z elementi vodenja. Torej strategije so v veliki meri odvisne 

od vodenja in ostalih elementov managementa.  

Ugotavljamo, da ima element vodenja v manjših podjetjih drugačen pomen kot v velikih 

podjetjih. Intervjuvana podjetja tako povezujejo element vodenja z organiziranjem, 

načrtovanjem, usklajevanjem, zgledom, spremljanjem in izvajanjem ukrepov. Tako, kot navaja 

Bohorič in Toplek Luzar (2015) je v majhnih in mikropodjetjih dejansko vodenje celotnega 

procesa PZD, medtem ko v večjih podjetjih obsega vodenje delovne skupine ter koordinacijo 

sodelovanja z zunanjimi izvajalci ali podizvajalci storitev s področja promocije zdravja.  

Kot pomemben vidik managementa podjetja pripisujejo vodenju, organiziranju in načrtovanju 

ukrepov PZD. P3 meni, da je pri PZD najpomembnejše načrtovanje in vodenje. »Merjenje 

ukrepa je zelo subjektivno, načrtovanje vodenje in spremljanje tega je zelo pomembno.« 

Podobno mnenje imajo tudi v podjetju P5: »Hm, ja v bistvu sistematično načrtovanje in 

vodenje.« P6 je kot najpomembnejši element managementa izpostavilo organiziranje in 

načrtovanje. »Saj sistematično ne načrtujemo ukrepov, bolj se skušamo prilagajati potrebam, 

tudi nasploh v poslovanju se trudimo delati agilno, glede na potrebe. Kot sem že prej omenila, 
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nekih sistematičnih meritev in zaključkov ne izvajamo. Največ poudarka damo na načrtovanju 

in potem organiziranju, se pravi, da povprašamo zaposlene kaj jih zanima in potem aktivnosti 

izvedemo v praksi.« P2 je mnenja:«… mislim, da organiziranju, ker od tu vse izhaja. S tem 

mislim na vključitvijo vseh predlogov, izobraževanj, da pridobimo informacije in da na podlagi 

tega naredimo načrt. Poudarjamo pa komunikacijo in odnose, ker je res pomembno pri 

načrtovanju in izvajanju. V P4 pravijo: »Bolj smo osredotočeni na organiziranje/usklajevanje 

ukrepov in samemu izvajanje.« Tudi P9 je mnenja: »Organiziranje in izvajanje ukrepov, temu 

se res največ posvečamo. Komponento načrtovanje PZD intervjuvana podjetja tako razumejo 

kot načrtovanje ukrepov in aktivnosti za program PZD. Štandeker (2017) v raziskavi ugotavlja, 

da mora načrtovanje temeljiti na analizi stanja v delovni organizaciji, saj lahko na podlagi tega 

identificiramo ključne težave zaposlenih, ki se jim moramo posvetiti v okviru promocije zdravja 

na delovnem mestu. Intervjuvana podjetja so bolj osredotočena na tehnično načrtovanje in 

izvajanje aktivnosti PZD in se ne osredotočajo na analizo stanja bolniških in odsotnosti. P6 tako 

navaja: »Niti ne, ne na tako formalen način. Pri nas je namreč povprečna starost zaposlenih zelo 

nizka, 27 let. Kar pomeni, da je zelo malo bolniških odsotnosti in absentizma.« P2: »Podjetje 

ima zelo malo bolniške odsotnosti, trenutno imamo nekaj fluktuacije zaradi porodniške in 

odhoda v pokoj, nismo pa zaznali fluktuacije zaradi nezadovoljstva.« P8 meni: »Točno vem, 

kdo kdaj zboli, kolikokrat na leto, kdo nikoli ne gre na bolniško in dela z vročino. O nekih hudih 

bolniških pri nas nikoli nismo govorili, tega res nimamo. Vedno smo bili pod povprečjem 

slovenskih. Pri fluktuaciji točno vemo, zakaj je nekdo odšel iz podjetja, ali so bili poslovni 

razlogi ali osebni razlogi in želje posameznikov.« V P9 pravijo: »V manjših podjetjih je možno 

začutiti stres in kaj bi lahko na tem področju še izboljšali. Če nas bi bilo več, bi potrebovali bolj 

obširno raziskavo.« P3 so mnenja: Bolniških odsotnosti nimamo, nimamo zdravstvenih težav s 

hrbtenico.« V P7 pravijo: »Do sedaj smo imeli zelo malo bolniških odsotnosti, tudi na račun 

neomejenega dopusta, ker zaposleni vzamejo dopust namesto bolniške.« Iz navedb podjetij 

lahko sklepamo, da majhna podjetja ne izvajajo analize stanja zdravstvenih težav v podjetju. 

Glede na malo število zaposlenih se informacije glede zdravstvenega stanja zbirajo na zelo 

neformalen način na osnovi osebnega poznavanja zaposlenih. Podjed (2016), Lubec (2016), 

Miklič Milek in Urdih Lazar (2016) navajajo, da je pred določitvijo prednostnih nalog PZD 

potrebno pridobiti informacije o zdravstvenem stanju zaposlenih, ki jih beležijo pooblaščeni 

izvajalci medicine dela, oceno tveganja, oceno psihosocialna tveganja. 

V nadaljevanju ugotavljamo, da je P8 podalo povsem drugačno mnenje od ostalih podjetij. 

Podjetje P8 je primer majhnega podjetja, ki se je lotilo PZD na sistematičen način po modelu 

KIMDPŠ (2016). Njihov načrt smo opisali na strani 35 kot primer dobre prakse slovenskega 

podjetja. V P8 pravijo: »Na začetku po izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja, smo 

zelo sistematično by the book pripravili načrt. Teorija izobraževanj je dobra, nikakor pa ni 

življenjska, vsaj v majhnih podjetjih ne. Na koncu vedno odtehta, kako delaš, če dobro delaš, 

če napreduješ, če si dobro plačan in če so dobri odnosi. Vse ostalo pa bolj ali manj ne.« Po 

intervjuju s prokuristko v podjetju lahko razumemo, da je realizacija tako ambicioznega načrta 

PZD v majhnem kolektivu zelo težavna in nima bistvenega vpliva na zadovoljstvo zaposlenih 
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in ne izboljša poslovne rezultate podjetja. V podjetju še navajajo: »Za podjetje so pomembni 

poslovni rezultati, delamo za naročnike in zanje mora biti delo dobro narejeno in končano v 

roku. Njih ne zanima, ali so zaposleni zadovoljni in zdravi ali ne.« 

Hkrati podjetji P2 in P8 navajata pomembnost dobrih odnosov znotraj podjetja. Skozi razgovore 

s podjetji ugotavljamo, da komponento dobrega počutja in dobrih medsebojnih odnosov v 

podjetju dosegajo z aktivnostmi PZD. Podobno navaja tudi direktorica podjetja P1 »Ja, če smo 

zdravi potem lahko tudi dobro delamo. Ne gre za to, da bo delavec dovolj dober za delodajalca, 

ampak predvsem zato, da se vsak posameznik dobro počuti na delovnem mestu. Če ne gremo 

zjutraj radi v službo, to ni dobro niti zdravo, pa čeprav vsi delamo za denar.  

Iz naše raziskave je razvidno, da podjetja zaznavajo pozitivne in negativne učinke strategij 

PZD. Pozitivni učinki se odražajo na dobrem počutju zaposlenih. P4 meni, da je PZD: 

»Priložnost, da naredimo nekaj dobrega za sodelavce. Da se zaposleni počutijo v podjetju 

dobro, in da bodo čim dlje čim bolj zdravi, ker opravljamo delo za računalnikom in je tukaj 

precej tveganja za mišično-skeletna obolenja. Tukaj bi dodala še vse ostale aktivnosti DPP, ne 

samo promocije zdravja.« V P5 se zavedajo:« Da bomo z daljšanjem delovne dobe vedno 

starejši odhajali v pokoj in zato je zelo pomembna ergonomija delovnih mest in na splošno 

zdravje, res bistvenega pomena. Veliko pozornosti posvečamo zdravemu delovnemu mestu, da 

lahko zaposleni ohranjajo svojo polno funkcionalnost.« P7 pravi: »Naš moto je, da zadovoljni 

zaposleni poskrbijo, da bodo tudi stranke zadovoljne. Hkrati vlaganje v zdravje pomeni tudi to, 

da bodo zdravi dočakali upokojitev in bodo lahko produktivni.«  

Pozitivni učinki za podjetje se kažejo v večji produktivnosti, izboljšanju klime in 

prepoznavnosti podjetja. V P9 vidijo prednosti PZD v: »Sigurno dvig produktivnosti, tudi 

delavci manj hodijo na bolniške, so bolj zadovoljni. Tudi klima in motivacija zaposlenih se 

izboljša. Imamo tudi team buldinge in razna druženja, kar prispeva k vzdušju v podjetju, 

zaposleni se bolj povežejo med seboj.« Medtem P8 meni nasprotno: »V dvigu produktivnosti 

ne, pred leti, ko smo res intenzivno delali program. Imeli smo zapestnice za merjenje korakov 

in kalorij, ves čas smo spremljali in se merili, pozabili smo na delo. Takrat je delovna aktivnost 

in s tem tudi produktivnost padla.« Kar je v nasprotju s Paladin in Karačić (2017), ki trdita da 

lahko boljše zdravje in počutje delavcev posledično vpliva na boljšo produktivnost dela. Na 

podlagi izjav drugih podjetij ugotavljamo, da je v primeru podjetja P8 šlo za napačno izbiro 

aktivnosti ali napačen pristop. Saj so druga podjetja navedla, da vidijo v PZD dvig 

produktivnosti in izboljšanje klime.« Na primer P4 navaja: »Da, vsekakor vidijo prednosti v 

PZD. Raziskave kažejo, da se vsak vloženi evro v promocijo zdravja, povrne dvojno. Aktivnosti 

za DPP in promocija zdravja pri nas predstavljajo zelo pomemben vidik za izboljšanje klime v 

podjetju. Navzven sicer po tem nismo tako prepoznavni, ker se s tem ne promoviramo dovolj. 

So pa te stvari vsekakor velika prednost za morebitne nove zaposlene, ki se npr. odločajo za 

zaposlitev pri nas.« Podobnega mnenja so tudi v P7: »Absolutno, hkrati tudi za dobro počutje 

ljudi. Imamo veliko ukrepov, da bi se zaposleni na delovnem mestu čim bolj počutili. Naš moto 
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je, da zadovoljni zaposleni poskrbijo, da bodo naše stranke zadovoljne. Hkrati vlaganje v 

zdravje pomeni tudi to, da bodo zdravi dočakali upokojitev in bodo lahko produktivni.« V P1 

pravijo: »Odkar smo bili del projekta na gospodarski zbornici, opažamo, da se je pojavila naša 

prepoznavnost v okolici, druga podjetje nas sedaj drugače sprejemajo, čeprav smo majhen 

kolektiv.« 

Na drugi strani podjetja izpostavljajo tudi negativne učinke, kot so zakonska obveza, lastna 

finančna sredstva in upad delovne aktivnosti. Podjetja se zavedajo zakonske obveze izvajanja 

PZD. P8 meni: »Ja, seveda z zakonom je odrejeno. Saj tu je tudi problem, le zakonsko je 

obvezno, ni pa nobenih davčnih ugodnosti oziroma spodbud.« Medtem ko P3 pravi: »Ja 

predvsem zaradi zakonske obveze je promocija zdravja na splošno bolj razširjena in prisotna v 

razmišljanju. Tudi v P2 so mnenja: »Zakonsko je določeno, da je potrebno narediti pravilnik. 

Ampak nam ne predstavlja toliko, da je nujna obveza, smo ozaveščeni zaposleni in celotno 

podjetje, da je naše zdravje vsak dan bolj pomembno.« V P1 pravijo: »Pri nas je pač zakonodaja 

takšna, kot je in ni je mogoče zaobiti in razširiti po svoji meri. Je pa res, da so s 1. 1. 2017 

naredili tudi premiki v zakonodaji in so se možnosti odprle. Še vedno je tu administrativni del, 

ki je po mojem mnenje prevelik, ampak tudi to je mogoče pametno rešiti.« 

Druga slabost, ki jo podjetja izpostavljajo, je v tem, da so za izvajanje PZD prepuščena lastnim 

sredstvom. P2 pravi: »Podjetje uporablja lastna sredstva, na primer za nakup stolov. Zaenkrat 

uporabljamo izključno sredstva podjetja.« P3 je povedalo: »Zunanjih sredstev nimamo, PZD 

financira podjetje in zaposleni sami. Tudi v P7: »Zaenkrat so samo sredstva podjetja. Medtem 

ko P5 meni: »Težišče je na podjetju, ko govorimo o jabolkih, ko govorimo o pisarniški opremi, 

ko govorimo o dnevnih napitkih, to je stvar financiranja podjetja. Priložnostno, če se pojavi 

kakšen razpis tudi sodelujemo.« S strani podjetij je bilo pri tem vprašanju zaznati nekaj 

nejevolje, vsaj pri računovodskih servisih, ki na primer predlagajo davčne olajšave za programe 

PZD. 

Skozi prepise intervjujev so se pojavile netipične kode, ki so bile združene v družino »ostalo«. 

P1 pravi: »Mi smo se osredotočili na aktivnosti, ki jih izvaja društvo Europa Dona in z njimi 

aktivno sodelujemo, to pomeni, da imamo organizirano vadbo v našem mestu, ki se je lahko 

zaposleni udeležijo brezplačno.« P6 je izpostavilo: »Pomembna komponenta zdravja na 

delovnem mestu je ohranjanje ravnovesja med delom in privatnim življenjem, da ni (preveč) 

nadurnega dela, da imajo zaposleni čas, da si odpočijejo. Zelo pomembno je psihično zdravje, 

da se nad zaposlenimi ne izvaja pritisk in se jim tako ne povzroča stresa. Promocije zdravja na 

delovnem mestu je zelo vseobsegajoča.« Pomembni vidik elementov PZD so tudi iznajdljivost 

in inovativnost, da se podjetja povezujejo z društvi za obojestransko korist. V P6 so izpostavili 

pomembni vidik PZD, ki se ga podjetja morajo zavedati in to je poseganje v privatno življenje 

zaposlenih in omogočati zaposlenim ravnovesje med privatnim življenjem in delom. 

Miklič Milek in Urdih Lazar (2016) navajata, da je načrtovanje PZD sestavljeno iz treh 

aktivnosti, oblikovanje skupine za zdravje, ozaveščanju zaposlenih in zagotovitev potrebnih 
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sredstev. Kot so povedala podjetja, sredstva za PZD pridobijo iz lastnih virov financiranja. 

Skupina za zdravje v intervjuvanih podjetjih nekaterih podjetjih bolj domena ene osebe ali več 

oseb, ki sprejemajo predloge ostalih zaposlenih. Podjetja tako najavljajo P1: »V izdelavo načrta 

PZD smo vključili vse zaposlene, ker nas je malo, smo se enakopravno odločali o tem, da 

vključimo tiste aktivnosti, ki so sprejemljive za vse. Odgovornost za izvajanje nosim jaz 

(direktorica) podjetja.« P8: Jaz (prokuristka) in ostali zaposleni s predlogi, direktor pa omeji 

sredstva. P4 je prav tako odgovorna ena oseba: »V bistvu sem ga jaz pripravila kot vodja 

skupine. Skupina je sestavljena iz 5 zaposlenih.« Medtem ko v drugih podjetjih tudi formalno 

sodelujejo v skupini za PZD trije zaposleni. V P2 za program PZD skrbijo: »Tri osebe, 

direktorica, jaz kot skrbnica programa in še ena zaposlena.« Podobno kot v P6: »Običajno 

skrbimo za program PZD direktor, vodja pisarne in jaz, kot HR strokovnjak.« Prav tako v 

podjetju P9 sestavljajo skupino: »Kadrovska služba in dve zaposleni.« 

Sklepamo lahko, da so manjša podjetja bolj prožna in lahko v program PZD vključijo predloge 

in želje vseh zaposlenih, a hkrati se formalno izoblikuje majhna skupina za zdravje z nekje 

tremi zaposlenimi ali manj. Glede tretje aktivnosti, ki jo navajata Miklič Milek in Urdih Lazar 

(2016) v fazi načrtovanja PZD, to je ozaveščanje zaposlenih pa zaključujemo, da je v majhnih 

podjetjih mnogo hitreje doseči ozaveščenost zaposlenih. Tako poudarjajo tudi v P1: »Imamo 

zelo dobre izkušnje. Tudi z drugimi podjetji oziroma strankami, s katerimi sodelujemo (ki imajo 

podobni koncept) imajo zelo pozitivne izkušnje in je promocija zdravja zelo dobrodošla za 

zaposlene. Predstavlja jim neko dodatno vključenost in pripadnost podjetju.« A hkrati pri 

ozaveščanju P1 poudarja tudi: »Na začetku je šlo predvsem za premagovanje miselnosti 

zaposlenih, sedaj gre za vztrajnost. Veliko prostega časa potrošim ravno za nagovarjanje in 

skrbim, da sem vlečni člen v verigi.« 

V nadaljevanju sklepamo, da intervjuvanci povezujejo promocijo zdravja na delovnem mestu 

z zdravim delovnim okoljem. Na Sliki 14 so elementi, ki so vključeni v družino zdravo delovno 

okolje.  
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Slika 14: Družina zdravo delovno okolje 

Na vprašanje, kakšen pomen podjetjem predstavlja PZD navajajo, kot npr. P3: »Predvsem skrb 

za telesno aktivnost in zdrav način prehranjevanja, ki lahko doprinese k večji uspešnosti pri 

delu.« P6 meni: »Osnovni ukrepi so vezani na delovno mesto in opremo, s tem mislim, da imajo 

zaposleni ustrezen stol, računalnik, ekran, osvetlitev. Na drugi strani je še cela vrsta drugih 

aktivnosti, ki jih podjetje lahko ali pa ne, nudi svojim zaposlenim. V našem podjetju nudimo 

zaposlenim zdrave prigrizke, sveže sadje, citruse za limonade.« P2: »Smo računovodski servis, 

delo pri nas je zelo naporno, stresno in z nadurami. Problem je že samo sedenje in prehrana. 

Zavedamo se tega, zato skrbimo za gibanje, zdravo prehrano in si med delom vzamemo tudi 

odmor. Vsak pri sebi se zaveda problema prav tako kot celotno podjetje.« V P7 pravijo: 

»Spodbujanje zaposlenih k aktivnostim, predvsem fizičnim in drugim, ki ohranjajo zdravje in 

preprečujejo bolezni. Pomeni možnost, da v času bolezni ostanejo doma, da ne hodijo na pol 

bolni v službo.« V P9 so rekli: »Že nekaj časa se ukvarjamo s promocijo zdravja. Na tem 

področju pokrivamo kar nekaj segmentov. Imamo na voljo zdrave prigrizke, enkrat na teden 

dobimo gajbico sadja, ki je na voljo cel teden.« P1: »Na delovnem mestu smo ravno v tem 

mesecu zaključili z nakupom novih stolov za zaposlene, ki so primernejši za hrbtenico in 

sedenje. Posodobili smo tudi programsko opremo, ki je bolj prijazna očem in uporabniku.« 

Pomen zdravega delovnega okolja poudarjata tudi Miklič Milek in Urdih Zalar (2016), in sicer 

da mora delodajalec zaposlenim nuditi možnost izbire zdravega načina življenja. To pomeni 

omogočiti delovno opremo, ki omogoča zdrav način in čim bolj aktiven način dela. Hkrati mora 

kot delodajalec spodbujati in dati možnost zaposlenim, da izberejo zdravo prehrano. Več kot 

polovico dneva preživimo na delovnem mestu in večino obrokov pojemo na delovnem mestu. 

Kot navaja Štandeker (2017) se morajo delodajalci zavedati demografskih sprememb in začeti 
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več pozornosti namenjati ukrepom za aktivno staranje zaposlenih. Namen teh ukrepov je 

predvsem prilagajanje dela spremembam, ki se pri zaposlenih pojavijo s starostjo, s čimer 

dosežemo, da so zaposleni pripravljeni in sposobni delati dlje. 

Raziskovana podjetja v veliki meri povezujejo PZD s fizičnimi aktivnostmi, ki jih organizirajo 

med delovnim časom ali izven delovnega časa. Narave dela v raziskovalnih podjetjih zahteva 

statično sedeče delo, zato se podjetja v veliki meri poslužujejo ukrepov PZD s fizičnimi 

aktivnostmi. Slika 15 prikazuje elemente, ki so vključeni v družino fizične aktivnosti.  

 

Slika 15: Družina fizične aktivnosti 

Paladin in Karačić (2017) razlagata, da bi bilo smiselno programe telesne aktivnosti vključiti v 

delovnik, saj so nekatere raziskave že pokazale koristi tovrstnih aktivnosti na ravni 

organizacije. Neposreden učinek tovrstnih programov je pogostejša telesna aktivnost, posreden 

je ugoden vpliv na zdravje in počutje delavcev. V tem kontekstu se teorija sklada s prakso, saj 

podjetja navajajo, na primer P1: »Da so zagotovljeni pogoji v smislu odmorov, aktivnih 

odmorov, telovadbe v prostem času in aktivnosti izven delovnega časa. Da je program 

aktivnosti toliko širok, da se lahko udejstvujejo dogodkov in aktivnosti, ki so namenjene 

zdravju na delovnem mestu.« V podjetju P6: «Organiziramo rekreacijo, spodbujamo gibanje na 

delovnem mestu, nudimo različne delavnice. Rekreacijo na delovnem mestu imajo prav tako v 

P9: »Vsak dan imamo 15 minutno raztezno telovadbo, poskrbimo, da se raztegnemo, spočijemo 

in gremo stran od računalnikov.« V P7 so povedali: »Na začetku internih usposabljanj 

predstavimo in naredimo par enostavnih vaj, ki jih lahko zaposleni delajo tekom delovnega 

časa. Gre za brain gym vaje, ki aktivirajo desno in levo možgansko polovico.« 
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7.2 Programi in ukrepi promocije zdravja 

Na podlagi analize vsebine so bili dodeljeni parametri oziroma kode uspešnih programov in 

ukrepov promocije zdravja v proučevanih podjetjih, da bi lahko razložili RV2. 

Opredelitev elementov oziroma kod za RV2 

Na Sliki 16 smo prikazali kode (elemente), ki smo jih uporabili pri analizi RV2. Posamezne 

sorodne kode smo najprej združevali v enotne kode. V drugi koloni je razvidno, kolikokrat se 

je posamezna koda pojavila v primarnem dokumentu. Kodam smo določili družino, ki so 

zapisane v tretji koloni. K posameznim kodam smo dopisali beležke, ki nam bodo služile pri 

nadaljnji analizi. 

 

Slika 16: Kode (parametri) načrtovanja strategij in ukrepov PZD 
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V nadaljevanju prikazujemo pregled kodiranja procesa načrtovanja programa PZD in 

sprejemanje le-tega v izbranih podjetjih. 

 

Slika 17: Proces priprave načrtovanja in sprejemanja PZD 

V fazi kodiranja smo določili tri elemente dobre prakse PZD. Dejavnike, ki so jih navedli 

intervjuvanci, da vplivajo na en posamezni element načrtovanja PZD, smo združili v eno 

družino. Slika 17 prikazuje proces priprave oz. načrtovanja programa PZD. V fazi priprave 

načrta se podjetja poslužujejo iskanja idej med zaposlenimi s skupnimi formalnimi in 

neformalnimi sestanki, izvajajo ankete o zadovoljstvu in oceno klime. Podjetja navajajo, npr.: 

P1:«Vedno smo imeli tedenske sestanke, kjer  pod temo razno obravnavamo tudi promocijo 

zdravja. In skupaj ugotavljamo, ali moramo še kaj dodatno narediti na klimi podjetja in 

promociji zdravja.« V P2 pravijo: »Najprej smo naredili anonimno anketo, potem smo pripravili 

povzetek anket in nato smo imeli skupni sestanek, kjer smo zbirali še dodatne pobude in ideje. 

Na sestanku so ideje poglobljeno razvile. Ob uvedbi novega so namreč na začetku vsi zadržani, 

ampak pri nas se je dobro obnesel načrt promocije.« P4: Upoštevamo odgovore iz letnih anket 

v okviru družini prijaznega podjetja. Delno vprašalnik zadeva tudi ukrepe o promociji zdravja 

in lahko navedejo pobude in pričakovanja. Večkrat jih na sestankih tudi spodbudimo, da podajo 

predloge. Občasno pridejo kakšni predlogi. Večino predlogov pride s strani ekipe za promocijo 

zdravja.« V P5 pravijo: »Pri izdelavi načrta sodelujemo vsi zaposleni s svojimi predlogi, zato 

je naš načrt zelo živ. Stalno je v nekem procesu izboljšav, se dopolnjuje in dograjuje ter gleda 

na potrebe, ki se pojavljajo.« V P6 pravijo: «Anketo zadovoljstva sicer imamo in tudi 

sprejemamo ukrepe, vezane na anketo. Načrt prilagajamo, ne pa toliko vezano na bolniške in 

absentizem, bolj vezano na želje zaposlenih skozi anketo ali skozi neformalni pogovor.« 
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Podobno kot P8: «Absolutno sprejemamo pobude zaposlenih, zaradi nekaterih sodelavcev smo 

nekatere programe na začetku sprejeli in pozneje opustili.  

Proces priprave načrta PZD se v obravnavanih podjetjih razlikuje od navedene literature. 

Podjed (2016), Miklič Milek in Urdih Lazar (2016) govorijo o pripravi na načrtovanje, v smislu 

ozaveščanja zaposlenih, oblikovanju skupine za zdravja in analiziranju zdravstvenega stanja 

pred načrtovanjem ukrepov. V raziskavi zaznamo, da se podjetja v začetni fazi priprave načrta 

PZD lotevajo zbiranja predlogov zaposlenih, ocenjevanja klime in zadovoljstva zaposlenih. 

Nobeno podjetje ni navedlo, da izvaja analizo zdravstvenega stanja zaposlenih. Zgoraj 

omenjeni avtorji označujejo oceno zdravstvenega stanja zaposlenih, kot najpomembnejši vir 

podatkov za določitev ukrepanja in načrtovanja PZD.  

V procesu načrtovanja ukrepov PZD podjetja naštevajo tudi pomembnost zgledovanja po 

dobrih praksah drugih podjetij. V P8 pravijo: »Pri načrtovanju ukrepov se zgledujemo po dobrih 

praksah drugih podjetji in nadgrajujemo svoje ukrepe.« V P3 menijo: Pomagamo si z 

izkušnjami, ki jih najdemo na internetu. Nimamo zunanjih svetovalcev. V P4 pravijo: Pri 

izdelavi načrta smo si pomagali po zgledu drugih načrtov, ki so bili za nas primerni in zanimivi 

in smo jih našli na internetu. Podobno mnenje imajo tudi v P5: Vedno smo sodelovali z nekim 

partnerstvom s podobnimi ustanovami, kjer lahko črpamo dobre prakse, ali iz različnih 

izobraževanj, kongresov, simpozijev. Radi primerjamo dobre prakse in jih uporabimo pri 

lastnem delu.  

Interpretacija avtorja Podjed (2016) je, da je načrt PZD temeljni dokument promocije zdravja 

na delovnem mestu in podlaga za izvajanje, spremljanje in ocenjevanje. Ugotavljamo, da imajo 

obravnavana podjetja dokumentiran načrt, največkrat v pisni obliki, uporabljajo tudi star načrt, 

ki ga ne izvajajo v celoti. Podjetje P7 ima načrt še v fazi priprave. Dokumentiran načrt je 

zakonska obveza podjetja in tega se podjetja v veliki meri zavedajo. P3 navaja: »Ja, letno 

poskušamo narediti načrt. Gremo stran od delovnega mesta, zato namenimo tudi delovni čas. 

In takrat predebatiramo o promociji zdravja.« V P4 so mnenja: »Imamo samo zaradi 

formalnosti, ker zakon zahteva.« Vendar podjetja PZD ne izvajajo le zaradi zakonske zahteve, 

ampak zaradi zavedanja pomena zdravega načina življenja in dela. Tako npr. P5 navaja: »Ah, 

ja do neke mere je zakonska obveza. Je pa predvsem pri nas prisotna ta zavest, da je to nekaj 

pomembnega in ne zakonsko določenega.« Podobno kot v P2: »Zakonsko je določeno, da je 

potrebno narediti pravilnik. Ampak nam ne predstavlja toliko, da je nujna obveza, smo 

ozaveščeni zaposleni in celotno podjetje, da je naše zdravje vsak dan bolj pomembno.« Hkrati 

se načrti v majhnih podjetjih stalno spreminjajo glede na potrebe, kot navajajo v P1: «Trenutno 

načrt sprejmemo za eno leto naprej, če pse med letom pojavi še kaj novega, potem to 

vključimo.« 

V nadaljevanju (Slika 18) prikazujemo izpis četrte družine kode, ki smo jo na podlagi dodatnih 

izpisov vseh navedkov, povezanih z »ukrepi« preoblikovali v »specifični ukrepi«.  
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Slika 18: Specifični ukrepi PZD 

Slika 18 prikazuje elemente specifičnih ukrepov, ki so vezani na specifiko dela v proučevanih 

podjetjih. »Sedeče delo« je element, ki ga podjetja izpostavljajo kot dejavnik tveganja, ki vpliva 

na zdravje in na tem področju aktivno ukrepajo s specifičnimi ukrepi. Specifične prilagoditve 

imata tudi dejavnika stres in klima v podjetju. Neznačilen je element »nesistemsko rešeno«, 

kamor smo vključili izjavo, da v podjetju še ne izvajajo sistemskih ukrepov, ki bi bila 

prilagojena na specifičen položaj telesa pri delu. 

Ukrepi, vezani na sedeče delo pri obravnavanih podjetjih so razgibavanje s preprosi med 

delovnim časom, organizirana rekreacija v popoldanskem času, uporaba ergonomskih stolov, 

redni zdravstveni pregledi, dvižne mize, skrb za zdravo prehrano med delovnim časom. 

Pri ukrepih, vezanih na odpravo stresa so podjetja navedla izobraževanje o time managementu, 

odnosu do strank in reševanju stresnih situacij. Podjetja spodbujajo odprto komunikacijo, 

organizirajo delavnice o stresu, omogočajo zaposlenim usklajevanje poklicnega in družinskega 

življenja, imajo fleksibilen delovni čas in možnost dela od doma.  

Med ukrepe, vezane na klimo v podjetju so intervjuvanci izpostavili razna neformalna druženja, 

teambuldinge, piknike in športne prireditve, ki so organizirane med delovnim časom ali po 

zaključku delavnika. 

7.3 Strokovna usposobljenost kadra za promocijo zdravja zaposlenih 

Pri RV3 je bilo raziskano, kako strokovno usposobljen kader imajo majhna podjetja z uspešnim 

programom PZD. Ugotavljali smo pomen vloge promotorja zdravja v majhnih podjetjih.  
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Opredelitev elementov oziroma kod za RV3 

S spodnjo Sliko 19 prikazujemo elemente, ki smo jih pridobili z analizo vsebine vprašanj, 

navezujočih na RV3. Kreirane kode smo združili v tri družine. 

 

Slika 19: Družine kod 

S kreiranjem družin smo dobili tri glavne družine kod, ki smo jih v nadaljevanju povezali v 

mrežo. 

 

Slika 20: Vloga promotorjev in pomen izobraževanja PZD. 

Iz Slike 20 je razvidno, da ima vlogo promotorja PZD v podjetjih odgovorna oseba za program 

PZD, ki je po funkciji v podjetju direktor, vodja, HR strokovnjak, ipd.  
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Zagotovo je pomembna vloga vodji pri odgovornosti za programa PZD in izobraževanje s tega 

področja. V P6 pravijo: »Izobraževanj in konferenc na to temo se udeležimo nekajkrat letno. 

Večinoma se izobraževanj udeležujeva direktor in jaz.« Poleg P6 navajata tudi P1 in P2, da se 

izobraževanj s področja PZD udeležuje tudi direktor. Jiménez, Winkler in Dunkl (2017) so v 

raziskavi zaznali sedem aspektov promocije zdravja z vidika vodji, kot je ozaveščenost o 

zdravem načinu življenja, zmerna obremenitev z delovnimi obveznostmi, kontrola, nagrada, 

timsko delo, poštenost in denarno vrednotenje dela. Primer vodje z aspekti iz omenjene 

raziskave ja zagotovo direktorica P1, ki pravi: »Opažam, da je klima v podjetju drugačna, bolj 

pozitivna. Ni potrebno, da se ponudbi nekaj velikega, lahko je že nekaj malega (majhnega). Na 

primer, kljub svojim zdravstvenim težavam, sem hodila na vadbe in s tem sem tudi na neki 

način dvignila motivacijo in pogum za vztrajnost vseh zaposlenih.«  

Različne osebe se ukvarjajo s tem področjem PZD, odvisno od obremenjenosti in zadolžitev, 

tako P4 navaja: »Nimamo posebne službe za to in se zelo ljubiteljsko ukvarjamo s tem 

področjem. V glavnem samo jaz (projektni manager), kolikor imam časa. Ko se bo podjetje bolj 

razvilo in bo več zaposlenih, strmimo tudi k temu, da bi imeli kadrovnika, ki bi se ukvarjal s 

tem področjem.« Kadrovski problem navaja tudi Štandeker (2017), ki pravi, da majhna podjetja 

pogosto nimajo na voljo strokovno izobraženega kadra, ki bi skrbel za promocijo zdravja na 

delovnem mestu oziroma za izvajanje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu nimajo 

dovolj znanja in časa. 

Glede vloge izobraževanj iz področja PZD lahko iz odgovorov podjetij sklepamo, da se 

posamezniki, zadolženi za PZD udeležujejo krajših izobraževanj. P2 pravi, da se udeležujejo 

izobraževanj vsakih tri do štiri mesece. »Običajno greva s sodelavko na seminarje, da vidimo 

prakso v drugih podjetjih. Udeležujemo se seminarjev v naših krajih in Ljubljani, vedno 

najdemo takšno vsebino, ki je primerna tudi za naše podjetje.« V podjetju P9 se prav tako 

udeležujejo izobraževanj. »Na začetku smo imeli več izobraževanj, ko je bila sprememba 

zakona, da nas obvezuje k izvajanju promocije zdravja. Sedaj, ko je zadeva utečena enkrat na 

leto.« Medtem ko se podjetje P7 še ni poslužilo formalnih izobraževanje, hkrati je sodelovalo s 

predstavitvijo programa na srečanju promotorjem zdravja novembra 2017. P7 pravi, » V 

preteklosti ne, v prihodnosti pa se bomo udeležili srečanja promotorjev zdravja pri delu, kjer 

bomo predstavili naše podjetje. Predstavili bomo bolj razmišljanje kot prakso, ki je pri nas 

zaenkrat še v razvoju«. P8 navaja drugačen pogled na izobraževanje in prenos v prakso, »Na 

izobraževanjih se lahko naučimo teorije, ki po mojih izkušnjah ni življenjska. Nikoli ni 100 % 

prenosa učenja, v prakso. Izobraževanje za svetovalca PZD v sklopu Čili za zdravje so res zelo 

poglobljena. Npr. nična toleranca do kadilcev v majhnih podjetjih je res težko, pregovoriti 1 ali 

2 kadilca, prvič preveč direktno se jih napada, saj to je njihovo privatno življenje in drugič se 

vsi poznamo in si s tem krhamo medsebojne odnose. Teorija izobraževanj je dobra, nikakor pa 

ni življenjska, vsaj v majhnih podjetjih ne.« 
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7.4 Spremljanje učinkov promocije zdravje 

V raziskavi je bilo definirano, katere dejavnike izbrana podjetja upoštevajo pri spremljanju 

učinkovitosti programov promocije zdravja na delovnem mestu. Pri podjetjih, ki ne merijo 

učinkov vlaganj v PZD je bilo definirano, zakaj ne merijo. 

Opredelitev parametrov oziroma kod za RV4 

S kodiranjem je bilo opredeljenih osem vsebinskih kod. V nadaljevanju, kot je prikazano na 

Sliki 21, so bile kode razdeljene na vsebinski zapis na dve družini parametrov, na merjeni 

parametri in nemerjeni parametri. V tretji koloni je zapisno število, kolikokrat se ista koda 

pojavi v kodiranem besedilu. 

 

Slika 21: Družine parametrov 

Na podlagi kod, družine kod in izpisov vsebine, je bila oblikovana mreža merjenih in 

nemerjenih parametrov. 

 

Slika 22: Merjeni in nemerjeni parametri 
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Pri RV4 zaključujemo, da podjetja pri spremljanju učinkov PZD uporabljajo zgolj tri parametre, 

po katerih merijo uspešnost. Podjetja navajajo parametre obiskanosti programa, odziv 

zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih. Na Sliki 22 so parametri med sabo povezani, saj se med 

sabo tesno prepletajo. Obiskanost programa PZD je povezana z odzivom zaposlenih in vpliva 

na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. V praksi se torej uporabljajo ti trije parametri 

merjenja. Podjetje P4 navaja: »Da odziv in zadovoljstvo spremljamo z anketami in obiskanostjo 

programov.« Prav tako prakso uporabljajo tudi v P6: »Najpomembnejši nam je odziv 

zaposlenih in obiskanost programov. Na primer, kjer recimo opažamo manj interesa in če se vsi 

strinjamo, potem ukinemo aktivnost. Sigurno je pri nas glavno merilo udeležba.« P9 merijo 

oziroma beležijo obiske na dogodku, o zadovoljstvu, zaposlene povprašajo po dogodku. Tudi 

P3 navaja, da merijo odziv zaposlenih. Podjetje na neki način lahko glede na izkušnje preteklih 

let predvidi zanimanje in odziv zaposlenih. V P1 menijo: »Dober odziv imamo takrat, ko imamo 

takšen pohod v naravi oz. imamo rekreacijo, tudi pri teku je bil dober odziv.« P5 in P7 navajata, 

da merijo zadovoljstvo s programi v okviru ankete o zadovoljstvu oziroma v okviru letne ocene 

klime, kjer je predvidena postavka za PZD. P5 izpostavlja prednost manjšega podjetja: »Naš 

kolektiv ni tako grozno velik in so stvari obvladljive tudi na štiri oči. Npr. nekdo pride mimo 

pisarne in pove svoje mnenje tudi izven ustaljenih anket.« Lubec (2016) in Zbornica 

računovodskih servisov (2014) za spremljanje in vrednotenje programa PZD predlagajo anketo 

o zadovoljstvu zaposlenih na začetku in koncu poslovnega obdobja/leta. Miklič Milek in Urdih 

Lazar (2016) poudarjata pomembnost celotne analize organizacijske klime in zadovoljstva pri 

delu. Kritično ocenjevanje (samoocenjevanje) sedanjega programa in razvijanje morebitnih 

rešitev za izboljšanje programa je proces, ki ga interpretirajo Ammendolia, Cote in Cancelliere 

(2016). 

Na drugi strani imamo parametre, ki jih podjetja ne spremljajo pri učinkih programov. P2 tako 

navaja, »To je zelo težko izmeriti, posebno sedaj, ko nas je več. Poudarjamo predvsem dobre 

odnose znotraj podjetja in s tem lahko dobimo tudi dobre (resnične) povratne informacije od 

zaposlenih. Dobri odnosi vplivajo tudi na zdravje in so res pomembni. Stroškovnega vidika ne 

spremljamo, ker ne predstavlja promocija zdravja tako velikega stroška.« Prav tako podjetja ne 

merijo vpliva PZD na bolniško odsotnost. Podjetja navajajo, da ne spremljajo stroškovnega 

vidika, kar je povezano z dejstvom, da podjetja ne merijo učinkov programa. V P5 pravijo: »Ne 

merimo podrobnega stroškovnega vidika ali bolniške odsotnosti. Podobno kot P8: »Tudi ko 

smo aktivno delali na programu, nismo merili učinkov. Za podjetje so pomembni poslovni 

rezultati, delamo za naročnike in zanje mora biti delo dobro narejeno in končano v roku. Njih 

ne zanima ali so zaposleni prej šli teči ali ne. Stroškovno bi težko opredelili, da je nekaj uspešno 

ali ne. Strošek aktivnosti se načeloma ve že vnaprej, ko se dogovarjamo za aktivnost.« V P2 so 

rekli: »Stroškovnega vidika ne spremljamo, ker promocija zdravja ne predstavlja tako velikega 

stroška.« Hkrati podjetja ne merijo ali program PZD vpliva na dvig produktivnosti v podjetju. 

Prokurista podjetja P6 pravi, »Dvig produktivnosti je pri nas zelo težko meriti. Npr. pri 

programiranju lahko kakšno stvar zelo hitro naredijo, drugič se z enim problemom ukvarjajo 

tudi po dva dni, ker ne najdejo ustrezne rešitve. Produktivnost bi zato zelo težko direktno 
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povezali s promocijo zdravja na delovnem mestu.« V P2 menijo: »To je zelo težko izmeriti, 

posebno sedaj, ko nas je več.« Zaključujemo, da ima faza merjenja v procesu PZD se mnogo 

možnosti za nadgradnjo in izboljšave. Buzeti (2016) v svoji raziskavi navaja povezavo med 

upadom produktivnosti zaradi bolniške odsotnosti in ekonomskih učinkih vlaganja v promocijo 

zdravja. Zaznavamo, da v naših raziskovanih podjetjih še ni prisotnega razmišljanja, da lahko 

z ukrepi PZD preprečijo bolniško odsotnost. Podobno ugotavljata tudi Rickards in Putnam 

(2012) pri stroških uvajanja nove osebe in izguba časa v procesu, ki predstavlja 2/3 izgube vseh 

potencialnih prednosti pri vlaganju v zdravje zaposlenih. Raziskovana podjetja ne merijo 

tovrstnih stroškov in prednosti, ki bi jih z ustreznimi ukrepi PZD lahko pridobila. Iz raziskave 

je razvidno, da podjetja z ukrepi PZD skrbijo za izboljšanje klime in počutja zaposlenih, še 

vedno je med podjetji premalo zavedanja, da so ekonomski učinki vlaganja v PZD precej širši. 

Predvsem na področju zmanjševanja bolniških odsotnosti in fluktuacije, ravno tu se skrivajo 

največje kadrovske izgube, ki se jih podjetja ne zavedajo.  
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8 UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI 

V raziskavi ugotavljamo, da intervjuvana podjetja zelo angažirano izvajajo programe PZD. 

Teorija na tem področju in praksa se v nekih točkah razlikujeta. Teorija je idealistična in 

izvedljiva ob idealnih pogojih. Seveda je treba teorijo prilagajati glede na dane zmožnosti in 

kapacitete podjetja. Majhna podjetja so ujeta v primež enotne zakonodaje za vsa podjetja, a 

hkrati razpolagajo z manjšimi finančnimi in kadrovskimi viri. Tako se majhna podjetja znajdejo 

po svojih zmožnostih, v prvi vrsti, da zadostijo zakonski obvezi in v drugi vrsti, da so zaposleni 

zdravi in lahko uspešno opravljajo svoje delo. 

V nadaljevanju so podane ključne ugotovitve, ki se nanašajo na raziskovana podjetja in 

preučevano literaturo s tega področja. 

8.1 Ključne ugotovitve 

V teoretičnem delu je bilo predstavljeno več različnih modelov načrtovanja PZD. Za lažje 

razumevanje, je bil iz opravljenih intervjujev razvit model, ki ga podjetja v praksi izvajajo. 

 

Slika 23: Model načrtovanja in izvajanja PZD v raziskovanih podjetjih 

Model na Sliki 23 je sestavljen iz 5. faz. Ugotavljamo, da podjetja, preden se lotijo načrtovanja 

programa, izvedejo anketo zadovoljstva ali ocenjevanje klime, informacije pridobivajo tudi 
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skozi formalne in neformalne pogovore z zaposlenimi. Ideje za PZD pridobivajo po zgledu 

drugih podjetij z dobrimi praksami PZD. Kot eno najpomembnejših faz načrtovanja programa 

PZD, podjetja navajajo organiziranje in planiranje aktivnosti. Osebe, zadolžene za promocijo 

zdravja v podjetju, so tako najbolj zaposlena prav s planiranjem aktivnosti. Podjetja se v veliki 

meri zavedajo slabega vpliva sedečega dela na zdravje zaposlenih, zato se osredotočajo na 

organizacijo ukrepov, ki zmanjšujejo negativni vpliv sedečega dela. Nekatera podjetja so 

izpostavila tudi problematiko preobremenjenosti in stresa, zato organizirajo delavnice in 

izobraževanja na to temo. V tretji fazi podjetja navajajo izvajanje aktivnosti, tu je pomemben 

vidik motiviranje zaposlenih, da se udeležujejo aktivnosti in skrbijo za pozitivni pristop k 

izvajanju novih aktivnosti ter spodbujanje zaposlenih. Pri merjenju aktivnosti podjetja 

spremljajo udeležbo na aktivnostih in odziv zaposlenih. Prav tako neformalno preverjajo 

zadovoljstvo zaposlenih z ukrepi. Prednost manjših podjetij je zagotovo v tem, da se lahko 

hitreje prilagajajo potrebam programa PZD, v smislu finančnih zmožnosti in odziva zaposlenih 

na posamezne ukrepe. 

Model raziskovanih podjetij je pokazal določena ključna odstopanja med teoretičnimi modeli 

načrtovanja PZD in njenim praktičnim izvajanjem. Razlike se pokažejo v fazi predpriprav na 

snovanje načrta. Raziskovana podjetja ne navajajo analize zdravstvenega stanja zaposlenih ali 

pa je le-ta narejena neformalno preko poznavanja in pogovorov med zaposlenimi. V preučevani 

literaturi je izpostavljena ocena zdravstvenega stanja zaposlenih na podlagi katere se v 

nadaljevanju snuje načrte. Ocena temelji na podlagi mnenja specialista medicine dela, ki v 

podjetju vodi obvezne zdravstvene preglede in na podlagi bolniške odsotnosti zaposlenih ter 

opravljeni anonimni anketi med zaposlenimi o njihovem zdravstvenem stanju. V prilogah 

navajamo primer vprašalnika za samooceno zdravstvenega stanja zaposlenih. Pokaže se slab 

koncept merjenja, ki temelji na oceni zadovoljstva zaposlenih. Poleg ocene zadovoljstva in 

dobrega počutja zaposlenih je bistvena sestavina merjenja stanje bolniških odsotnosti in 

fluktuacije ter s tem povezani stroškovni vidik za podjetje. Opažamo, da so v podjetjih ukrepi 

v veliki meri prilagojeni željam zaposlenih, ki niso nujno najboljša izbira za zdravje zaposlenih.  

Principi vodenja, ki se kažejo v raziskovanih podjetjih, temeljijo na skupnem odločanju vodstva 

in zaposlenih. Ukrepi so sprejeti na podlagi predlogov zaposlenih in so v konstantnem 

prilagajanju potrebam in zanimanju zaposlenih. Sistematičnost se kaže bolj v organiziranju 

ukrepov in aktivnostih kot v celotnem procesu načrtovanja PZD. S prilagajanjem potreb 

zaposlenim se podjetje izogne problemu neizvajanja ukrepov.  

Iz intervjujev zaključujemo, da v vseh podjetjih zaposlenih izvajajo aktivnosti PZD. 

Problematika neudeležbe zaposlenih ni tako izpostavljena. Zaposleni sprejemajo ukrepe in jih 

izvajajo. V manjših podjetjih je dovolj le nekaj oseb, ki motivirajo in so neke vrste vlečni člen 

pri motiviranju ostalih za izvajanje ukrepov. Podjetja se ne odločajo za radikalne ukrepe, pač 

pa sodelujejo z zaposlenimi in sprejemajo njihove predloge. Strategija motiviranja je prav v 

predlogih zaposlenih in zadovoljevanju želj zaposlenih. Majhna podjetja običajno nimajo 
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velikega nabora ugodnosti za zaposlene, kot na primer velika podjetja, ki imajo športna društva, 

klube in podobno. Zaposleni so zadovoljni in veseli vseh aktivnosti, ki jim jih podjetje nudi. 

Ugotavljamo, da se obravnavana podjetja v veliki meri zavedajo slabosti sedentarnega načina 

dela. Specifični ukrepi so prilagojeni sedečemu delu, kot so razgibavanja in telovadba na 

delovnem mestu. Tudi ukrepi in aktivnosti izven delovnega časa so namenjeni gibanju. 

Način spremljanja učinkov programa PZD je v podjetjih slabo razvit. Podjetja ne spremljajo, 

ali ukrepi vplivajo na zdravstveno stanje zaposlenih in bolniško odsotnost. Ravno izboljšanje 

zdravstvenega stanja zaposlenih je bistvo zakonske obveze in ukrepanja na tem področju. V 

podjetjih je bolj kot zdravje razvita miselnost dobrega počutja in dobre klime v podjetju. Seveda 

so to pomembni dejavniki in ugodno vplivajo na zdravje. Kljub dobremu počutju in dobrim 

medsebojnim odnosom bodo lahko zaposleni čez čas imeli prav zaradi sedečega načina dela 

resne zdravstvene probleme. Bistvo ukrepov in merjenje PZD bi moralo temeljiti na 

zdravstvenem stanju zaposlenih in ne zgolj na željah zaposlenih. Tipičen primer napačnega 

načina življenja v sodobnem času je zagotovo 8 ali večurno sedenje v službi in prevoz do doma 

v povprečju še dodatna ura prevoza v sedečem položaju. Potem sledi fizična aktivnost, ki je 

popularna v tem času, to je tek ali fitnes. Brez ogrevanja, postopnega prilagajanja in pravilnega 

izvajanja obremenitve lahko naredimo več škode kot koristi.  

V zaključku tega dela podajamo možnosti in načine izboljšav pri sistematičnem ukrepanju na 

področju sedentarnega načina dela. 

1. Ergonomsko oblikovanje delovnih mest pri sedečem delu: 

- nadgradnja pisarniških miz v dvižne mize, 

- zamenjava tipkovnic z mehkejšimi tipkami, nakup mišk, oblikovanih po posameznikovi dlani 

in podlogami za miške z gelom, 

- nakup adaptabilnega stola po meri posameznika, 

- nakup podloge za noge za zaposlene. 

2. Ureditev delovnega okolja: 

- zmanjšanje hrupa na delovnem mestu, zvonjenje telefonov na minimalno glasnost ali 

vibriranje, 

- prerazporeditev pisarn na največ dva zaposlena v eni pisarni, 

- uvedba stoječih sestankov, 

- spodbujanje hoje med pisarnami in ne telefoniranje. 

3. Gibanje na delovnem mestu: 

- aktivni 15 minutni odmor na delovnem mestu z vajami za razteg in krepitev mišično-kostnega 

sistema,  

- uporaba mobilne aplikacije s tremi preprostimi vajami, ki na intervale opominja na razteg in 

gibanje. 
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4. Ureditev okolja za gibanje:  

- nakup sobnega kolesa, 

- nakup horizontalnega droga za razbremenitev hrbtenice,  

- spodbujanje hoje po stopnicah. 

5. Izobraževanje zaposlenih na področju zdravja: 

- usposabljanje zaposlenih za pravilno uporabo tipkovnice, miške, stola, mize in ureditve 

delovnega prostora, vključno s svetlobo in temperaturo prostora, 

- delavnice o obvladovanju stresa na delovnem mestu in izboljšanje organizacije delovnih 

procesov, 

- delavnice o pravilnem sedenju in gibanju telesa, pravilnem načinu dvigovanja predmetov, 

- izobraževanje o zdravem načinu dela in življenja. 

8.2 Prispevek k znanosti in stroki 

V magistrski nalogi smo podrobneje raziskali načrtovanje in izvajanje programa PZD v majhnih 

podjetjih s sedečim načinom dela. Zanimala nas je sistematičnost programov PZD v podjetjih, 

ki so prejeli nagrado za programe.  

Študij literature s tega področja je prispeval k boljšemu razumevanju sistematičnega 

načrtovanja programa PZD. V tem delu so zbrani in ovrednoteni modeli načrtovanja PZD na 

podlagi slovenske in tuje literature. Modeli so sistematsko prikazani in predstavljajo izhodišče 

za sistematično načrtovanje PZD po posameznih fazah. 

V empiričnem delu bralcu nudimo neposreden vpogled v stanje manjših podjetij na področju 

PZD. Raziskava pokaže razsežnost izvajanja PZD v izbranih podjetjih in je izhodišče za 

sistemske izboljšave za načrtovanje programov PZD. Na podlagi raziskave so podana 

priporočila načrtovanja PZD v manjših podjetjih. Podani so konkretni predlogi za snovanje 

PZD na področju sedečega dela v manjših podjetjih, ki lahko v praksi služijo podjetjem. 

8.3 Priporočila za nadaljnje raziskovanje in prakso 

Naša raziskava je omejena na malo število manjših podjetij s sedečim delom, ki že sedaj dobro 

izvajajo PZD. Iz tega vidika je raziskava ozko omejena na specifična podjetja, hkrati pa odpira 

možnosti nadaljnjega raziskovanja na tem področju: 

- primerjava dobrih praks v velikih in majhnih podjetjih, 

- razširiti analizo dobrih praks na velika podjetja s sedečim delom, 

- izvedba pilotnega projekta v nekaj manjših podjetjih z namenom testiranja učinkov PZD 

v primeru sistematičnega načrtovanja in nesistematičnega načrtovanja. 

Na podlagi raziskave so podani naslednji predlogi za prakso: 
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1. Pred načrtovanjem programa PZD je treba pripraviti oceno zdravstvenega stanja na 

podlagi ocene specialista medicine dela in anonimne ankete zaposlenih glede njihovega 

zdravstvenega stanja. 

2. Po opravljeni analizi zdravstvenega stanja zaposlenih se določi področje ukrepanja in 

na podlagi tega se določi program PZD. 

3. Priporočamo merjenje učinkov na kvartalni, polletni ali letni bazi. Glavni kazalnik 

merjenja učinkov PZD naj bodo bolniške odsotnosti in zdravstveno stanje zaposlenih. 

4. Predlagamo, da oseba, zadolžena za PZD, opravi vsaj eno večmesečno strokovno 

izobraževanje s tega področja, da lahko strokovno pristopi k problematiki. 
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VPRAŠALNIK O IZVAJANJU PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

Intervju podjetje in datum: 

1. Kaj v vašem podjetju predstavlja pojem promocije zdravja pri delu?  

 

- 1a. Vam predstavlja zakonsko obvezo?  
-  

 

- 1b. Vidite v promociji zdravja dvig produktivnosti in izboljšanje klime in imidža 

podjetja? 
 

 

2. Katere ukrepe/aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu izvaja vaše 

podjetje?  

 

 

2a. Koliko so ti ukrepi specifični/prilagojeni glede na posamezna delovna mesta ter z 

njimi povezana specifična zdravstvena tveganja?  

 

 

2b. Kakšen je odziv zaposlenih na izvajanje teh ukrepov – jih sprejemajo, izvajajo? 

 

 

3. Ali imate v vašem podjetju izdelan (dokumentiran) načrt izvajanja promocije 

zdravja pri delu?  

 

 

3a. Kdo sodeluje pri izdelavi načrta?  
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3b. Kako se pri tem upoštevajo pobude/ pričakovanja zaposlenih? 

 

 

3c. Kdo je odgovoren za izvajanje načrta, ali in kako se načrt s časom 

spreminja/posodablja ipd.? 

 

 

4. Zanima me, kako se lotite načrtovanja programov promocije zdravja v vašem 

podjetju? 
- Ali naredite analizo stanje v vašem podjetju? (stanje problem bolniške odsotnosti, prezentizma, 

anketa zadovoljstva …)? 

 

 

5. Kako merite uspešnost programov promocije zdravja? 
- Stroškovni vidik 

- Dvig produktivnosti 

- Gibanje bolniške odsotnosti, absentizma, fluktuacije 

- Če ne merite, kako potem ugotavljate uspešnost programov? Odziv zaposlenih? Obiskanost 

programov? 

 

 

6. Kdo v večji meri financira promocijo zdravja, kako podjetje pridobiva/alocira ta 

sredstva? 

 

 

7. Na katere ovire pri promociji/izvajanju ukrepov ste doslej naleteli in kako ste jih 

premagovali? 
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8. Se pri promociji zgledujete po kakšnih drugih sorodnih/primerljivih podjetjih iz 

SLO ali tujine? 

 

 

 

9. Kateremu elementu managementa promocije zdravja pri delu dajete v vašem 

podjetju poseben poudarek in zakaj? 
- Sistematično načrtovanje, vodenje, organiziranje/usklajevanje ukrepov, merjenje in spremljanje 

napredka? 

 

 

 

10. Obstajajo različna izobraževanja za promotorje zdravja v podjetjih. Kakšen 

pomen dajete izobraževanju s področja zdravja? Kdo iz podjetja se udeležuje teh 

izobraževanj, kako pogosto? Kako specifična so ta izobraževanja (prilagojena 

glede na specifike posameznih delovnih mest, npr. sedeče pisarniško delo z 

računalnikom), kdo financira takšna usposabljanja ipd. 
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ANKETA ZA SAMOOCENO ZDRAVSTVENEGA STANJA ZAPOSLENIH 

1. Ali zjutraj (pred odhodom v službo) zajtrkujete? 

- Vedno 

- Občasno 

- Ne 

 

2. Koliko obrokov običajno zaužijete na dan (zajtrk, malica, kosilo, malica, večerja)? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 ali več 

 

3. Koliko obrokov običajno pojeste na delovnem mestu? 

- 0 

- 1 

- 2 

- 3 ali več 

 

4. Koliko tekočine običajno zaužijete na delovnem mestu (upoštevajte vodo, sokove, čaje 

in druge brezalkoholne pijače)? 

- Nič 

- Manj kot 0,5 litra 

- 0,5 – 1litra 

- 1 – 2 litra 

- več kot 2 litra 

 

5. Ali ste imeli v zadnjem času težave z zdravjem, ki so vas ovirale pri vaših vsakdanjih 

dejavnostih? 

- Da 

- Ne 

 

6. Katere zdravstvene težave vas najpogosteje pestijo? 

- Bolečine v vratu, ramenih 

- Bolečine v križu 

- Glavobol 

- Nespečnost 

- Bolečine v drugih sklepih 

- Prebavne težave/napihnjenost 



Priloga 2 

 

- Alergija 

- Bolečine v prsih med telesno dejavnostjo 

- Otekanje nog 

- Vztrajni napadi kašlja z izkašljevanjem sluzi 

- Depresija 

 

7. Zaradi katerih zdravstvenih težav imate običajno bolniški stalež? 

- Bolezni dihal (gripa, prehlad idr.) 

- Nega in skrb za otroka 

- Bolezni mišično-kostnega sistema 

- Duševne in vedenjske motnje (depresija, stres, izgorelost idr.) 

 

8. Ali bi svoje delo opisali kot stresno? 

- Redno 

- Občasno 

- Redko 

 

9. Kateri so najpomembnejši dejavniki stresa na delovnem mestu? Dejavnike ocenite z 

ocenami 1–5 (kjer 1 pomeni povsem nestresno, 5 pomeni zelo stresno). 

- Organizacija dela v podjetju 

- Neprimerno vedenje zaposlenih (nevljudnost, predrznost, podkupljivost, 

manipulativnost) 

- Neprimerna delovna oprema 

- Občutek preobremenjenosti 

- Časovni pritisk 

- Ocenjevanje storilnosti 

- Prenizko finančno vrednotenje dela 

- Medosebni konflikti s sodelavci 

- Zaviranje samoiniciativnosti/inovativnosti s strani vodij 

 

10. Koliko ur na dan običajno delate od doma za službo? 

- 1 ura ali manj 

- 2 uri  

- 3 ure  

- 4 ure ali več 

 

11. Kako vpliva delo od doma na vaše počutje?  

- Zelo dobro 

- Dobro 

- Niti dobro niti slabo 
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- Slabo 

- Zelo slabo 

 

12. Imate ustrezen prostor in delovno opremo za delo od doma? 

- Da 

- Niti ja niti ne 

- Ne 

 

13. Kako pogosto med službeno vožnjo opravljate telefonske pogovore brez brezžične 

povezave, pišete sms sporočila in odgovarjate na e-mail, pišete zapiske, se 

prehranjujete in podobno? 

- Redno 

- Večino časa 

- Niti ne 

- Redko 

- Nikoli 

 

14. Koliko krat na teden se ukvarjate s športnimi aktivnostmi, telesno dejavnostjo 

oziroma rekreacijo (npr. najmanj 30 minut teka, plavanja, aerobike, tenisa, nogometa, 

hoje, kolesarjenje itd.)? 

- Enkrat  

- Dvakrat 

- Trikrat 

- Štirikrat 

- Petkrat ali več 
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PREPISI INTERVJUJEV S PODJETJI 

P1, 26. 9. 2017 

1. Kaj v vašem podjetju predstavlja pojem promocije zdravja pri delu? 

2. Katere ukrepe/aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu izvaja vaše podjetje? 

Predvsem tiste aktivnosti, ki so v podjetju pomembne, da so zaposleni aktivni in zdravi. Da 

imamo čim boljše delovne pogoje v podjetju za zdravo delovno mesto, da je okolje primerno in 

da so aktivnosti izven delovnega časa in v samem delovnem času. Da je program aktivnosti 

toliko širok, da se lahko udejstvujejo dogodkov in aktivnosti, ki so namenjena zdravju na 

delovnem mestu. Da so zagotovljeni pogoji v smislu odmorov, aktivnih odmorov, telovadbe v 

prostem času in aktivnosti izven delovnega časa. Mi smo se osredotočili na aktivnosti, ki jih 

izvaja društvo Europa Dona in z njimi aktivno sodelujemo, to pomeni, da imamo organizirano 

vadbo v našem mestu, ki se je lahko zaposleni udeležijo brezplačno. Vadba je namenjena vsem 

zdravim in bolnim, ker je Europa Dona predvsem organizacija, ki se ukvarja z rehabilitacijo 

po bolezni. V sklopu tega imamo enkrat letno tudi organiziran tek in hojo za upanje v mestu 

Slovenska Bistrica, tega se vedno udeležimo. Letos se nismo osredotočili samo na tek in hojo, 

ampak bomo v oktobru začeli z badmintonom, ki je namenjen vsem zaposlenim - vsi imajo iste 

pogoje, edino, kar je, da je izven delovnega časa in bazira na prostovoljni bazi. Na delovnem 

mestu smo ravno v tem mesecu zaključili z nakupom novih stolov za zaposlene, ki so primernejši 

za hrbtenico in sedenje. Posodobili smo tudi programsko opremo, ki je bolj prijazna očem in 

uporabniku. 

2a. Koliko so ti ukrepi specifični/prilagojeni glede na posamezna delovna mesta ter z njimi 

povezana specifična zdravstvena tveganja? 

Ja, drži, pri našem delu se ogromno presedi, zato imamo vaje na telovadbi prilagojene za 

sedeče delo, ogromno delamo na vajah za stabilizacijo in gibljivost, velik poudarek je tudi na 

vajah za hrbtenico. Badminton je vadba za celotno telo. Enkrat mesečno organiziramo 

predavanja strokovnjakov iz različnih področij. V mesecu novembru pride strokovnjakinja za 

zdravo prehrano, prejšnji mesec smo imeli predavanje glede krvne slike. V program skušamo 

vključiti zanimiva predavanja z minimalnimi stroški predavatelja ali celo na prostovoljstvu. 

Zaposleni s tem nimajo stroškov, le njihov prosti čas. Izobraževanje se ne nanašajo le na 

njihovo delovno mesto, ampak na njihov način boljšega (zdravega) življenja.  

2c. Kakšen je odziv zaposlenih na izvajanje teh ukrepov – jih sprejemajo, izvajajo? 

Imamo zelo dobre izkušnje. Tudi z drugimi podjetji oziroma strankami, s katerimi sodelujemo 

(ki imajo podobni koncept) imajo zelo pozitivne izkušnje in je promocija zdravja zelo 

dobrodošla za zaposlene. Predstavlja jim neko dodatno vključenost in pripadnost podjetju.  

1a. Vam PZD predstavlja zakonsko obvezo? 
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Ja, če smo zdravi potem lahko tudi dobro delamo. Ne gre za to, da bo delavec dovolj dober za 

delodajalca, ampak predvsem zato, da se vsak posameznik dobro počuti na delovnem mestu. 

Če ne gremo zjutraj radi v službo, to ni dobro niti zdravo, čeprav vsi delamo za denar. 

1b. Vidite v promociji zdravja dvig produktivnosti in izboljšanje klime in imidža podjetja? 

Vsekakor. Odkar smo bili del projekta na gospodarski zbornici, opažamo, da se je pojavila naša 

prepoznavnost v okolici, druga podjetja nas sedaj drugače sprejemajo, čeprav smo majhen 

kolektiv. Prejemamo različna vabila za sodelovanja, na neki način so se nam odprla vrata v 

promocijo zdravja. Promocijo zdravja promoviram tudi našim strankam in jo zakonsko 

uveljavljamo, če se zato odločijo. Absolutno je primer ugleda podjetja.  

3. Ali imate v vašem podjetju izdelan (dokumentiran) načrt izvajanja promocije zdravja pri 

delu? 

Ja, to smo pripravili skupaj s pravno službo. Koncept je za vsa podjetja enak, razlika je le v 

velikosti podjetja ali gre za mikro ali srednja podjetja. Zato vsako podjetje, s katerim 

sodelujemo poslovno, pregledamo posebej in sestavimo načrt glede na njihove potrebe.  

3a. Kdo sodeluje pri izdelavi načrta? 

Vsi zaposleni. Vključili smo vse zaposlene, ker nas je malo, smo se enakopravno odločali o tem, 

da vključimo tiste aktivnosti, ki so za vse sprejemljive. Niso vsi za vse aktivnosti, odločili smo 

se za 2 ali 3. Ni treba, da bi jih imeli 5, ker nas je malo. 

3b. Kako se pri tem upoštevajo pobude/pričakovanja zaposlenih? 

Vedno. Na začetku nastavimo neke aktivnosti in pustimo, da aktivnosti tečejo. Potem vidimo 

odziv, ali daje rezultate, ali zaposlenim aktivnost ustreza. Če ja, potem aktivnost določimo še 

za naprej in seveda sprejemamo pobude, želje, v kolikor bi kdo želel še kaj dodati, ali razširili.  

3c. Kdo je odgovoren za izvajanje načrta, ali in kako se načrt s časom spreminja/posodablja 

ipd.? 

To je moje, ker je moje podjetje. Trenutno načrt sprejmemo za eno leto naprej, če se med letom 

pojavi še kaj novega, potem to vključimo. Na primer, sedaj smo badminton dodali v mesecu 

oktobru, osnova vadbe in teka poteka že celo leto. Če se bo letos badminton pokazal za dobrega, 

da bo dober odziv, ga bomo naslednje leto vključili v celoletni program.  

4. Zanima me, kako se lotite načrtovanja programov promocije zdravja v vašem podjetju? Ali 

naredite analizo stanja v vašem podjetju? (stanje/problem bolniške odsotnosti, prezentizma, 

anketa zadovoljstva …)? 

Vedno smo imeli tedenske sestanke, kjer potem pod temo razno obravnavamo tudi promocijo 

zdravja. In skupaj ugotavljamo, ali moramo še kaj dodatno narediti na klimi podjetja in 

promociji zdravja. Sedaj smo se tedensko udeleževali tekov, tek v Mariboru, tek v Slovenskih 

Konjicah, zdaj se pripravljamo na tek v Slovenski Bistrici in potem na maraton v Ljubljani. 

Tako, da imamo sedaj, kar pestro glede druženja in dobivanje ob večerih za priprave na tek. 
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5. Kako merite uspešnost programov promocije zdravja (stroškovni vidik, dvig produktivnosti, 

gibanje bolniške odsotnosti, absentizma, fluktuacije)? Če ne merite, kako potem ugotavljate 

uspešnost programov (odziv zaposlenih? obiskanost programov)? 

Stroškovni vidik je enostaven, nimamo posebnega vira, tako da veliko bazira na prostovoljni 

bazi, kar se tiče tekov in hoje. Veliko prostovoljnega dela naredim sama, saj sem tudi trenerka, 

zaposleni imajo pri vadbah res minimalne stroške (svoja oprema), najem prostora plača 

podjetje. Vadbo badminton smo dobili ugodno od Zavoda za šport Slovenska Bistrica, stroške 

krije podjetje.  

6. Kdo v večji meri financira promocijo zdravja, kako podjetje pridobiva/alocira ta sredstva? 

Podjetje je financiralo nakup novih stolov. Večkrat se dogovorijo za ugodne karte ali 

prostovoljstvo v društvih in potem dobimo res ugodne vadbe, a hkrati kvalitetne. 

7. Na katere ovire pri promociji/izvajanju ukrepov ste doslej naleteli in kako ste jih 

premagovali? 

Težava je bila na začetku, da so se zaposleni sploh lotili športnih aktivnosti od 2- do 3-krat  na 

teden. Tu sem sama potrošila kar nekaj energije in časa. Premiki so se začeli, predvsem takrat 

ko so imeli v sosednjem podjetju zaposleni zdravstvene težave, takrat se je zgodil velik premik 

tudi pri naših zaposlenih. Prepoznali so pomembnost gibanja in zdravega načina življenja. 

Gibanje mora biti sestavni del življenja. Šlo je predvsem za premagovanje miselnosti 

zaposlenih, sedaj gre za vztrajnost. Veliko prostega časa potrošim ravno z nagovarjanjem in 

skrbim, da sem vlečni člen v verigi. 

8. Se pri promociji zgledujete po kakšnih drugih sorodnih/primerljivih podjetjih iz SLO ali 

tujine? 

Ja, vedno spremljamo celotno branžo in nasploh, kar sem zasledila o promociji zdravja. 

Zanimalo me je, kaj vse ljudje počnejo, trudim se spogledovati tudi s tujino. Pri nas je pač 

zakonodaja takšna, kot je in ni je mogoče zaobiti in razširiti po svoji meri. Je pa res, da so se z 

1. 1. 2017 naredili premiki tudi v zakonodaji in so se možnosti odprle. Še vedno je tu 

administrativni del, ki je po mojem mnenje prevelik, ampak tudi to je mogoče pametno rešiti. 

Drugače je primerov dobre prakse in kreativnosti na tem področju zelo veliko, ljudje se po 

podjetjih na različne načine lotevajo tega in to je dobro. Opažam, da je klima v podjetju 

drugačna, bolj pozitivna. Ni treba, da se ponudi nekaj velikega, lahko je že nekaj malega 

(majhnega). 

9. Kateremu elementu managementa promocije zdravja pri delu dajete v vašem podjetju 

poseben poudarek in zakaj? Sistematično načrtovanje, vodenje, organiziranje/usklajevanje 

ukrepov, merjenje in spremljanje napredka? 

Spremljanje napredka. To je pokazatelj zame in za zaposlene, da vidijo pri sebi napredek in s 

tem dobijo voljo, da vztrajajo. Da prihajajo na rekreacijo, da vsak mesec pridejo na 

izobraževanje, če ga imamo, da ne iščejo izgovorov, zakaj ne priti. Napredek spremljamo z 

udeležbo na aktivnosti in odzivom, če so zadovoljni in vidijo spremembe v načinu življenja. Če 
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nekdo manjka od 5 do 6, skušam najti vzrok, ali želel individualno vadbo, ali kaj drugega. 

Resnično skušam zadeve reševati. Na primer, kljub svojim zdravstvenim težavam, sem hodila 

na vadbe in s tem sem tudi na neki način dvignila motivacijo in pogum za vztrajnost vseh 

zaposlenih.  

10. Obstajajo različna izobraževanja za promotorje zdravja v podjetjih. Kakšen pomen dajete 

izobraževanju s področja zdravja? Kdo iz podjetja se udeležuje teh izobraževanj, kako pogosto? 

Kako specifična so ta izobraževanja (prilagojena glede na specifike posameznih delovnih mest, 

npr. sedeče pisarniško delo z računalnikom), kdo financira takšna usposabljanja ipd.? 

Nazadnje sem bila na predavanju na NIJZ in v Mariboru, kjer je predaval dr. Ivica Flis Maka, 

takšnih izobraževanj se skušam čim več udeležiti, in sicer na letni bazi 2 ali 3 krat, včasih tudi 

več. Veliko povabil prejmemo po mailu in se potem odločimo, če se nam zdijo zanimiva za naše 

podjetje. 

 

P2, 26. 9. 2017 

1. Kaj v vašem podjetju predstavlja pojem promocije zdravja pri delu? 

Smo računovodski servis, delo pri nas je zelo naporno, stresno in z nadurami. Problem je že 

samo sedenje in prehrana. Zavedamo se tega, zato skrbimo za gibanje, za zdravo prehrano in 

si med delom vzamemo odmor. Vsak pri sebi se zaveda problema prav tako kot celotno podjetje. 

1a. Vam predstavlja zakonsko obvezo? 

Zakonsko je določeno, da je potrebno narediti pravilnik. Ampak nam ne predstavlja toliko, da 

je nujna obveza, smo ozaveščeni zaposleni in celotno podjetje, da je naše zdravje vsak dan bolj 

pomembno. 

1b. Vidite v promociji zdravja dvig produktivnosti in izboljšanje klime in imidža podjetja? 

Ja tudi, predvsem izboljšanje klime med zaposlenimi. Pri nas je vsak določen za katero 

aktivnost, ki je povezana s promocijo zdravja. Tudi ko praznujemo rojstne dneve, imamo sedaj 

več sadja in zdravih smoothijev in ne sladic. Bolj prakticiramo zdravo praznovanje in s tem 

krepimo inovativnost in iznajdljivost zaposlenih. 

2. Katere ukrepe/aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu izvaja vaše podjetje? 

Največji poudarek smo dali ergonomiji. Imamo nove stole, da udobno sedimo, da je udobno za 

hrbtenico. Opravili smo meritve glede oddaljenosti računalnika in kako pada svetloba. 

Občasno organiziramo izlete, pohode, nordijsko hojo in s tem poudarjamo pomen gibanja. 

Naše podjetje je v drugem nadstropju, arhiv imamo v kleti, s tem spodbujamo tudi hojo po 

stopnicah, saj moramo večkrat po dokumente v arhiv. Prav tako imamo oddaljen tiskalnik, tako 

da skušamo čim več gibati tudi med samim delom.  
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2a. Koliko so ti ukrepi specifični/prilagojeni glede na posamezna delovna mesta ter z njimi 

povezana specifična zdravstvena tveganja? 

Največ je ergonomskih prilagoditev zaradi sedenja, opravljamo redne zdravstvene preglede. 

Podjetje skrbi za zdravo prehrano. Na področju stresa in kako obvladovati stres smo imeli 

delavnico, ki smo se je zaposleni udeležili. Predvsem se skušamo čim več pogovarjati, tudi o 

težavah in jih skupaj reševati ter spodbujamo odprto komunikacijo. 

2b. Kakšen je odziv zaposlenih na izvajanje teh ukrepov – jih sprejemajo, izvajajo? 

Izvajamo. Vsak dan imamo 5 minutno vadbo, da se malo razgibamo med delom, v prostorih 

imamo obešene tudi razne plakate, ki jih potem občasno zamenjamo in s tem pridobimo 

pozornost in spodbujanje za zdrav način življenja. Plakati so na neki način tudi izobraževalni 

o zdravi prehrani in gibanju. Malico imamo običajno skupaj v sejni sobi, če med tem časom 

pride stranka, je zelo stresno in potem nimamo dobrega/zadostnega počitka za malico, tako da 

tudi na strani strank skušamo ozavestiti, da potrebujemo čas za malico in odmor od dela.  

3. Ali imate v vašem podjetju izdelan (dokumentiran) načrt izvajanja promocije zdravja pri 

delu? 

Ja, imamo. 

3a. Kdo sodeluje pri izdelavi načrta? 

Tri osebe, direktorica, jaz kot skrbnica programa in še ena zaposlena. 

3b. Kako se pri tem upoštevajo pobude/pričakovanja zaposlenih? 

Ja, seveda. Najprej zberemo vse pobude, predloge, ki jih potem upoštevamo pri načrtu. 

3c. Kdo je odgovoren za izvajanje načrta, ali in kako se načrt s časom spreminja/posodablja 

ipd.? 

Vodstvo. Načrt posodabljamo, na dve leti zagotovo. Kot mi je znano, je tako tudi zakonsko 

določeno. 

4. Zanima me, kako se lotite načrtovanja programov promocije zdravja v vašem podjetju? Ali 

naredite analizo stanja v vašem podjetju? (stanje/problem bolniške odsotnosti, prezentizma, 

anketa zadovoljstva …)? 

Najprej smo naredili anonimno anketo, potem smo pripravili povzetek anket in nato imeli 

skupni sestanek, kjer smo zbirali še dodatne pobude in ideje. Na sestanku so se ideje 

poglobljeno razvile. Ob uvedbi novega so namreč na začetku vsi zadržani, ampak pri nas se je 

dobro obnesel načrt promocije. Podjetje ima zelo malo bolniške odsotnosti, trenutno imamo 

nekaj fluktuacije zaradi porodniške in odhoda v pokoj, nismo pa zaznali fluktuacije zaradi 

nezadovoljstva.  
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5. Kako merite uspešnost programov promocije zdravja (stroškovni vidik, dvig produktivnosti, 

gibanje bolniške odsotnosti, absentizma, fluktuacije)? Če ne merite, kako potem ugotavljate 

uspešnost programov (odziv zaposlenih? obiskanost programov)? 

To je zelo težko izmeriti, posebno sedaj, ko nas je več. Poudarjamo predvsem dobre odnose 

znotraj podjetja in s tem lahko dobimo tudi dobre (resnične) povratne informacije od 

zaposlenih. Dobri odnosi vplivajo tudi na zdravje in so res pomembni. Stroškovnega vidika ne 

spremljamo, ker promocija zdravja ne predstavlja tako velikega stroška.  

6. Kdo v večji meri financira promocijo zdravja, kako podjetje pridobiva/alocira ta sredstva? 

Podjetje, na primer z nakupom stolov, to so bila sredstva podjetja. Zaenkrat uporabljamo 

izključno sredstva podjetja.  

7. Na katere ovire pri promociji/izvajanju ukrepov ste doslej naleteli in kako ste jih 

premagovali? 

Ne, nismo naleteli. 

8. Se pri promociji zgledujete po kakšnih drugih sorodnih/primerljivih podjetjih iz SLO ali 

tujine? 

Da, zgledujemo se, tudi udeležujemo se različnih izobraževanj, kjer so predstavljeni drugi 

načrti in lahko pridobimo zanimive ideje. Tudi naš načrt bi želeli prenoviti in dodati kakšno 

aktivnost, ideja je, da se zgledujemo po drugih podjetjih. Kot primer pri nas zaenkrat še nimamo 

team buildingov, jih pa imamo v fazi načrtovanja, ker smo videli, da so se pri drugih podjetjih 

zelo dobro obnesla.  

9. Kateremu elementu managementa promocije zdravja pri delu dajete v vašem podjetju 

poseben poudarek in zakaj? Sistematično načrtovanje, vodenje, organiziranje/usklajevanje 

ukrepov, merjenje in spremljanje napredka? 

Hm, težko rečem, mislim, da organiziranju, ker od tu vse izhaja. S tem mislim na vključitev vseh 

predlogov, izobraževanj, da pridobimo informacije in da na podlagi tega naredimo načrt. 

Poudarjamo komunikacijo in odnose, ker je res pomembno pri načrtovanju in izvajanju. 

10. Obstajajo različna izobraževanja za promotorje zdravja v podjetjih. Kakšen pomen dajete 

izobraževanju s področja zdravja? Kdo iz podjetja se udeležuje teh izobraževanj, kako pogosto? 

Kako specifična so ta izobraževanja (prilagojena glede na specifike posameznih delovnih mest, 

npr. sedeče pisarniško delo z računalnikom), kdo financira takšna usposabljanja ipd.? 

Vsakih tri do štiri mesece, običajno greva s sodelavko na seminarje, da vidimo prakso v drugih 

podjetjih. Udeležujemo se seminarjev v naših krajih in Ljubljani, vedno najdemo takšno 

vsebino, ki je primerna tudi za naše podjetje. 
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P3, 26. 10. 2017 

1. Kaj v vašem podjetju predstavlja pojem promocije zdravja pri delu?  

Predvsem skrb za telesno aktivnost in zdrav način prehranjevanja, ki lahko doprinese k večji 

uspešnosti pri delu.  

Vam predstavlja zakonsko obvezo?  

Ja, predvsem zaradi zakonske obveze je promocija zdravja na splošno bolj razširjena in 

prisotna v razmišljanju. 

Vidite v promociji zdravja dvig produktivnosti in izboljšanje klime in imidža podjetja? 

Kot rezultat promocije zdravja je sigurno večja produktivnost, boljša klima in ugled podjetja.  

2. Katere ukrepe/aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu izvaja vaše podjetje?  

- Različne oblike telovadbe. 

- Obvezna prehrana na delovnem mestu, spodbujanje zdrave prehrane na delovnem mestu.  

- Ozaveščanje zaposlenih o zdravem načinu življenja, na primer s plakati z gibalnimi in 

razteznimi vajami v naših prostorih. 

- Oprema delovnega mesta, kot je osvetlitev, oddaljenost monitorjev in udobni stoli. Na 

razpolago imamo Spinalis stole. Pripravili smo podlago za miško s slikami razgibalnih vaj.  

2a. Koliko so ti ukrepi specifični/prilagojeni glede na posamezna delovna mesta ter z njimi 

povezana specifična zdravstvena tveganja?  

Imamo specifično delovno mesto, saj imamo vsi sedeče delo za računalnikom. Zato spodbujamo 

vstajanje, razgibavanje med delovnikom. Spodbujamo zdravo domačo prehrano, domače sadje 

in zelenjavo med delovnim časom. 90 % zaposlenih uporablja Spinalis stole zaradi sedenja, če 

jim stol odgovarja. Imamo možnost menjave z navadnim stolom. 

2b. Kakšen je odziv zaposlenih na izvajanje teh ukrepov – jih sprejemajo, izvajajo? 

Ja in ne. Omogočeno imamo telovadbo, nekaj časa smo jo izvajali zjutraj, potem smo ugotovili, 

da ni ustrezna ura in smo jo premaknili na konec delovnega časa. Na splošno ni bilo navdušenja 

razen ob začetku. Sedaj je telovadba skoncentrirana na popoldne po službi, tako da imajo 

zaposleni možnost rekreacije. Res pa je, da je zanimanje precej upadlo. Morda tudi zato, ker 

smo ženski kolektiv in je doma veliko gospodinjskih opravil, potem nekaj mladih, ki mislijo, da 

jim za zdravje ni potrebno skrbeti. Kljub temu vztrajamo. Čeprav zaposleni ukrepov ne 

sprejemajo, kot da je to za njihovo dobro. Razmišljamo o uvedbi telovadbe od 5 do 10 minut 

pred kosilom.  

3. Ali imate v vašem podjetju izdelan (dokumentiran) načrt izvajanja promocije zdravja pri 

delu?  

Ja, letno poskušamo narediti načrt. Letno naredimo tudi izlet v obliki rekreacije. Gremo stran 

od delovnega mesta, zato namenimo tudi delovni čas. In takrat predebatiramo o promociji 

zdravja.  
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3a. Kdo sodeluje pri izdelavi načrta?  

En ali dva zaposlena. Eden da pobudo, drugi pomaga pri realizaciji. Vsi zaposleni dajejo 

pobude, ki se potem lahko vklapljajo v načrt.  

3b. Kako se pri tem upoštevajo pobude/pričakovanja zaposlenih? 

Ja seveda, saj tudi sodelujemo z idejami.  

3c. Kdo je odgovoren za izvajanje načrta, ali in kako se načrt s časom spreminja/posodablja 

ipd.? 

Za izvajanje naj bi bil odgovoren direktor. Za spreminjanje posodabljanje je odgovorna 

sodelavka. 

4. Zanima me, kako se lotite načrtovanja programov promocije zdravja v vašem podjetju? Ali 

naredite analizo stanja v vašem podjetju? (stanje/problem bolniške odsotnosti, prezentizma, 

anketa zadovoljstva …)? 

Bolniških odsotnosti nimamo, nimamo zdravstvenih težav s hrbtenico. Pomagamo si z 

izkušnjami, ki jih najdemo na internetu. Nimamo zunanjih svetovalcev.  

5. Kako merite uspešnost programov promocije zdravja (stroškovni vidik, dvig produktivnosti, 

gibanje bolniške odsotnosti, absentizma, fluktuacije)? Če ne merite, kako potem ugotavljate 

uspešnost programov (odziv zaposlenih? obiskanost programov)? 

Promocija zdravja ni tako povezana s stroški. Pri nas bolj merimo odziv zaposlenih. Dober 

odziv imamo takrat, ko imamo takšen pohod v naravi oz. imamo rekreacijo, tudi pri teku je bil 

dober odziv. Pri sprotnem udeleževanju tedenske telovadbe ne beležimo dobrega odziva. 

Nimamo možnosti zaposlene stimulirati ali nagrajevali za udeležbo na telovadbi.   

6. Kdo v večji meri financira promocijo zdravja, kako podjetje pridobiva/alocira ta sredstva? 

Zunanjih sredstev nimamo, financira podjetje in zaposleni sami. 

7. Na katere ovire pri promociji/izvajanju ukrepov ste doslej naleteli in kako ste jih 

premagovali? 

S stališča podjetja je dilema, kaj lahko podjetje nudi zaposlenemu, kot upravičen strošek. Kot 

davčno priznan po zakonu o dohodnini in DDPOju. Stvari niso čiste in razjasnjene. Drugo je 

ovira, ker se samo nekateri odzovejo na aktivnosti, ki jih podjetje nudi in potem dobi prizvok, 

da je to boniteta samo za ene. Morda bi bilo bolje sprejeto, če bi bili neki zunanji viri, ki bi 

financirali tovrstne projekte. 

8. Se pri promociji zgledujete po kakšnih drugih sorodnih/primerljivih podjetjih iz SLO ali 

tujine? 

Ja, sigurno veliko informacij je javno objavljenih na razpolago, ki so nam lahko vzor in merilo. 
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9. Kateremu elementu managementa promocije zdravja pri delu dajete v vašem podjetju 

poseben poudarek in zakaj? Sistematično načrtovanje, vodenje, organiziranje/usklajevanje 

ukrepov, merjenje in spremljanje napredka? 

Rekla bi načrtovanje in vodenje. Merjenje ukrepa je zelo subjektivno, načrtovanje vodenja in 

spremljanje le-tega je zelo pomembno.  

10. Obstajajo različna izobraževanja za promotorje zdravja v podjetjih. Kakšen pomen dajete 

izobraževanju s področja zdravja? Kdo iz podjetja se udeležuje teh izobraževanj, kako pogosto? 

Kako specifična so ta izobraževanja (prilagojena glede na specifike posameznih delovnih mest, 

npr. sedeče pisarniško delo z računalnikom), kdo financira takšna usposabljanja ipd.? 

Ja, smo se udeležili izobraževanj, v organizaciji gospodarske zbornice. Udeležili smo se tudi 

nekaj dogodkov, drugače pa ne. Začeli smo tudi z ustanovitvijo društva, ker smo mislili, da bo 

lažje sodelovati na razpisih, pa nekako ugotavljamo, da ni prednosti s tega naslova. Težko 

pridobimo zunanja sredstva, predavatelje za tako malo skupino je težko dobiti. Za enkrat nismo 

sodelovali pri nobenih projektih, kjer bi bilo omogočeno povezovanje z drugimi. 

 

P4,  23. 11. 2017 

1. Kaj v vašem podjetju predstavlja pojem promocije zdravja pri delu?  

Priložnost, da naredimo nekaj dobrega za sodelavce. Da se zaposleni počutijo v podjetju dobro 

in da bodo čim dlje zdravi, ker opravljamo delo za računalnikom in je tukaj precej tveganja za 

mišično-skeletna obolenja. Tukaj bi dodala še vse ostale aktivnosti DPP, ne samo promocije 

zdravja. 

Vam predstavlja zakonsko obvezo?  

Delno 

Vidite v promociji zdravja dvig produktivnosti in izboljšanje klime in imidža podjetja? 

Da, vsekakor. Raziskave kažejo, da se vsak vloženi evro v promocijo zdravja, povrne dvojno. 

Aktivnosti za DPP in promocijo zdravja pri nas predstavljajo zelo pomemben vidik za 

izboljšanje klime v podjetju. Navzven sicer po tem nismo tako prepoznavni, ker se s tem ne 

promoviramo dovolj. So pa te stvari vsekakor velika prednost za morebitne nove zaposlene, ki 

se npr. odločajo za zaposlitev pri nas. 

2. Katere ukrepe/aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu izvaja vaše podjetje?  

- stol masaža na delovnem mestu, 

- pilates v podjetju za zaposlene, 

- soba za sproščanje, namizni nogomet, 

- službeno kolo/skiro, 

- plakati zdravja za duševno zdravje, 
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- na internem portalu je objavljenih ogromno dokumentov z raznimi vajami za hrbtenico, 

- delavnica za obvladovanje stresa (2x), predavanje fizioterapevta, predavanje naturopatinje o 

zdravi prehrani, prikaz prve pomoči, 

- ergonomski stoli, 

- stres pri usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti zmanjšujeta tudi fleksibilen delovni 

čas in možnost dela od doma, 

- aplikacija za druženje, 

- pikniki, 

- teki, 

- razna druženja med letom (novoletna zabava). 

2a. Koliko so ti ukrepi specifični/prilagojeni glede na posamezna delovna mesta ter z njimi 

povezana specifična zdravstvena tveganja?  

Mislim, da so vsa precej osredotočena na sedeč delovni položaj in kako se čim bolj razgibati. 

2b. Kakšen je odziv zaposlenih na izvajanje teh ukrepov – jih sprejemajo, izvajajo? 

Jih zelo lepo sprejmejo in uporabljajo, vendar s časoma marsikatera stvar zamre in se pozabi 

nanjo zaradi obilice dela. Vsekakor se vsi ne udeležujejo vsega, na začetku je običajno več 

navdušenja, s časoma pa upade zanimanje, pri kakšnih aktivnosti. Si je treba potem nekaj 

novega izmisliti. Zelo dobro so sprejeta predavanja, ampak redko kdo pri sebi dejansko kaj 

konkretnega spremeni. 

3. Ali imate v vašem podjetju izdelan (dokumentiran) načrt izvajanja promocije zdravja pri 

delu?  

Imamo samo zaradi formalnosti, ker zakon zahteva. 

3a. Kdo sodeluje pri izdelavi načrta?  

V bistvu sem ga jaz pripravila kot vodja skupine. Skupina je sestavljena iz 5 zaposlenih.  

3b. Kako se pri tem upoštevajo pobude/pričakovanja zaposlenih? 

Nismo kaj dosti spraševali. Le upoštevamo odgovore iz letnih anket v okviru družini prijaznega 

podjetja. Delno vprašalnik zadeva tudi ukrepe o promociji zdravja in lahko navedejo pobude 

pričakovanja. Večkrat jih na sestankih tudi spodbudimo, da podajo predloge. Občasno pridejo 

kakšni predlogi. Večina predlogov pride s strani ekipe za promocijo zdravja.  

3c. Kdo je odgovoren za izvajanje načrta, ali in kako se načrt s časom spreminja/posodablja 

ipd.? 

Za zdaj stoji. Skušamo čim več delati na konkretnih stvareh, manj časa imamo za birokracijo. 

Ker nimamo posebne službe in se zelo ljubiteljsko s tem ukvarjamo. V glavnem samo jaz, kolikor 

imam časa. 

4. Zanima me, kako se lotite načrtovanja programov promocije zdravja v vašem podjetju? 
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- Ali naredite analizo stanja v vašem podjetju? (stanje/problem bolniške odsotnosti, 

prezentizma, anketa zadovoljstva …)? 

Anketo zadovoljstva v okviru DPP ankete. Pri izdelavi načrta smo si pomagali po zgledu drugih 

načrtov, ki so bili za nas primerni in zanimivi in smo jih našli na internetu. 

5. Kako merite uspešnost programov promocije zdravja (stroškovni vidik, dvig produktivnosti, 

gibanje bolniške odsotnosti, absentizma, fluktuacije)? Če ne merite, kako potem ugotavljate 

uspešnost programov (odziv zaposlenih? obiskanost programov)? 

Ne merimo z navedenimi stvarmi. Ne merimo, koliko ukrepi pripomorejo na bolniško odsotnost. 

Odziv in zadovoljstvo spremljamo z anketami in obiskanostjo programov. 

6. Kdo v večji meri financira promocijo zdravja, kako podjetje pridobiva/alocira ta sredstva? 

V glavnem podjetje v celoti. Masaža je samoparticipacija 

7. Na katere ovire pri promociji/izvajanju ukrepov ste doslej naleteli in kako ste jih 

premagovali? 

Obstajajo kakšne birokratske, npr. boniteta, če bi hoteli ponuditi še kakšne dražje zadeve. 

8. Se pri promociji zgledujete po kakšnih drugih sorodnih/primerljivih podjetjih iz SLO ali 

tujine? 

Ideje s konferenc drugih podjetij. Malo se zgledujem po Podjetju X, tam dobim kakšno idejo, ki 

mi jo mož posreduje. Sicer pa ne. 

9. Kateremu elementu managementa promocije zdravja pri delu dajete v vašem podjetju 

poseben poudarek in zakaj? Sistematično načrtovanje, vodenje, organiziranje/usklajevanje 

ukrepov, merjenje in spremljanje napredka? 

Bolj smo osredotočeni na organiziranje/usklajevanje ukrepov in izvajanje. Za vse ostalo ni 

časa. Ko se bo podjetje bolj razilo in bo več zaposlenih, strmimo tudi k temu, da bi imeli 

kadrovnika, ki bi se ukvarjal s tem področjem.  

10. Obstajajo različna izobraževanja za promotorje zdravja v podjetjih. Kakšen pomen dajete 

izobraževanju s področja zdravja? Kdo iz podjetja se udeležuje teh izobraževanj, kako pogosto? 

Kako specifična so ta izobraževanja (prilagojena glede na specifike posameznih delovnih mest, 

npr. sedeče pisarniško delo z računalnikom), kdo financira takšna usposabljanja ipd.? 

Za zdaj se še nismo udeležili kakšnega takšnega specifičnega izobraževanja. Kaj novega izvemo 

na konferencah DPP in preko raznih obvestil. Sicer vse bolj delamo samoiniciativno. Stremimo 

k temu, da bi imeli osebo (kadrovnika) in to bo del njegovih nalog. 

 

P5, 26. 9. 2017 

1. Kaj v vašem podjetju predstavlja pojem promocije zdravja pri delu? 
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Zavedamo se, da bomo z daljšanjem delovne dobe vedno starejši odhajali v pokoj in zato je zelo 

pomembna ergonomija delovnih mest in na splošno zdravje, res bistvenega pomena. 

Posvečamo veliko pozornosti zdravemu delovnemu mestu, da lahko zaposleni ohranjajo svojo 

polno funkcionalnost. V ta namen izvajamo številne ukrepe.  

1a. Vam predstavlja zakonsko obvezo?  

Ja, do neke mere. Je pa predvsem pri nas prisotna ta zavest, da je to nekaj pomembnega in ne 

zakonsko določenega. 

1b. Vidite v promociji zdravja dvig produktivnosti in izboljšanje klime in imidža podjetja? 

Da, predvsem v izboljšanju klime v podjetju. 

2. Katere ukrepe/aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu izvaja vaše podjetje? 

Številne prostočasne dejavnosti, ki jih nudimo zaposlenim, skrbimo na ergonomijo na delovnem 

mestu, z ustrezno opremo na delovnem mestu, kot so primerni pisarniški stoli in dvižne mize. 

Zaposlenim nudimo različne sprostitve med delom, npr. ob četrtkih nudimo zaposlenim 

pisarniško jogo oz. pet minut za sprostitev. Med delovnim časom imamo na voljo sveža jabolka, 

v času odmorov imamo na voljo napitke, čaj, kavo, sokove, imamo tudi ionizator vode, da si 

lahko natočimo kadar koli ionizirano vodo. V podjetju imamo poseben sistem, ki spremlja 

pogoje okolja, kot je temperatura, vlaga, svež zrak, da imamo zagotovljene optimalne pogoje 

za delo. Skrbno obvladovani pogoji okolja so potrebni za delo v laboratoriju, tak sistem smo 

razširili tudi na pogoje v pisarnah. Zaposleni imamo možnost udeležbe brezplačnega pilatesa, 

ali subvencionirane dejavnosti, kjer podjetje krije delež, delež pa zaposleni. Znotraj teh 

subvencioniranih dejavnosti so vključene smučarske karte, plavalne karte, fitnes, aerobika, 

masaže. 

2a. Koliko so ti ukrepi specifični/prilagojeni glede na posamezna delovna mesta ter z njimi 

povezana specifična zdravstvena tveganja? 

Ja seveda, ukrepi so prilagojeni glede na delovno mesto in z njimi pogojeni zdravstvenimi 

tveganji.  

2b. Kakšen je odziv zaposlenih na izvajanje teh ukrepov – jih sprejemajo, izvajajo? 

V veliki meri se jih poslužujemo in jih s pridom uporabljamo/koristijo. 

3. Ali imate v vašem podjetju izdelan (dokumentiran) načrt izvajanja promocije zdravja pri 

delu? 

Ja, imamo. 

3a. Kdo sodeluje pri izdelavi načrta? IN 3b. Kako se pri tem upoštevajo pobude/pričakovanja 

zaposlenih? 

Pri izdelavi načrta sodelujemo vsi zaposleni s svojimi predlogi, zato je naš načrt zelo živ. Stalno 

je v nekem procesu izboljšav, se dopolnjuje in dograjuje in gleda na potrebe, ki se pojavljajo. 
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4. Zanima me, kako se lotite načrtovanja programov promocije zdravja v vašem podjetju?Ali 

naredite analizo stanja v vašem podjetju? (stanje/problem bolniške odsotnosti, prezentizma, 

anketa zadovoljstva …)? 

Sam načrt je v našem podjetju že kar nekaj let narejen, je nekaj stalnega. Vsekakor se je podjetje 

pred oblikovanjem tega sistematično lotilo. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih se v našem 

podjetju stalno izvaja in tudi na podlagi teh podatkov se je potem načrt sistematično pripravi. 

Vedno smo sodelovali z nekim partnerstvom s podobnimi ustanovami, kjer lahko črpamo dobre 

prakse, ali iz različnih izobraževanj, kongresov, simpozijev. Radi primerjamo dobre prakse in 

jih uporabimo pri lastnem delu. 

4a. Kako se pri tem upoštevajo pobude/pričakovanja zaposlenih? opomba: odgovor je že bil 

podan 4b. Kdo je odgovoren za izvajanje načrta, ali in kako se načrt s časom 

spreminja/posodablja ipd.? 

Anketo zadovoljstva izvajamo standardno v nekem časovnem okviru in se izvaja enkrat letno.  

5. Kako merite uspešnost programov promocije zdravja (stroškovni vidik, dvig produktivnosti, 

gibanje bolniške odsotnosti, absentizma, fluktuacije)? Če ne merite, kako potem ugotavljate 

uspešnost programov (odziv zaposlenih? obiskanost programov)? 

Samo z odzivom zaposlenih oz. zadovoljstvo zaposlenih se meri v okviru ankete o zadovoljstvu, 

kjer je predvidena tudi postavka zdravja na delovnem mestu. Naša prednost je, da naš kolektiv 

ni tako grozno velik in so stvari obvladljive tudi na štiri oči. Npr. nekdo pride mimo in pove 

svoje mnenje tudi izven ustaljenih anket. Ne merimo pa podrobnega stroškovnega vidika ali 

bolniške odsotnosti. 

6. Kdo v večji meri financira promocijo zdravja, kako podjetje pridobiva/alocira ta sredstva? 

Težišče je na samem podjetju, ko govorimo o jabolkih, ko govorimo o pisarniški opremi, ko 

govorimo o dnevnih napitkih, to je stvar financiranja podjetja. Priložnostno, če se pojavi kakšen 

razpis tudi sodelujemo.  

7. Na katere ovire pri promociji/izvajanju ukrepov ste doslej naleteli in kako ste jih 

premagovali? 

Ne v bistvu nič, kaj takšnega. 

8. Se pri promociji zgledujete po kakšnih drugih sorodnih/primerljivih podjetjih iz SLO ali 

tujine? Opomba: odgovor je že bil podan 9. Kateremu elementu managementa promocije 

zdravja pri delu dajete v vašem podjetju poseben poudarek in zakaj? Sistematično načrtovanje, 

vodenje, organiziranje/usklajevanje ukrepov, merjenje in spremljanje napredka? 

Še enkrat mi ponovite možnosti. Hm, ja v bistvu sistematično načrtovanje in vodenje. 

10. Obstajajo različna izobraževanja za promotorje zdravja v podjetjih. Kakšen pomen dajete 

izobraževanju s področja zdravja?  
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Ravno lansko leto smo na Žužkovih dnevih prejeli nagrado za najboljši načrt promocije zdravja 

na delovnem mestu. Na naši spletni strani obstaja tudi novica o tej nagradi in si jo lahko 

pogledate. Novica je bila objavljena  dne 12. 10. 2016. 

10a. Kako specifična so izobraževanja (prilagojena glede na specifike posameznih delovnih 

mest, npr. sedeče pisarniško delo z računalnikom), kdo financira takšna usposabljanja ipd.? 

Udeležba na izobraževanjih je predvsem odvisna od ponudbe, se pa sigurno udeležimo 

nekajkrat na leto. 

10b. Kdo iz podjetja se udeležuje teh izobraževanj, kako pogosto? 

Skrbnik področja promocije zdravja in vodstveni kader. 

 

P6, 11. 10. 2017 

1. Kaj v vašem podjetju predstavlja pojem promocije zdravja pri delu? 

To je zelo širok pojem, ki zajema različne ukrepe. Osnovni ukrepi so vezani na delovno mesto 

in opremo, s tem mislim, da imajo zaposleni ustrezen stol, računalnik, ekran, osvetlitev ... To 

so osnove in bi morale biti povsod urejene. Na drugi strani je še cela vrsta drugih aktivnosti, ki 

jih podjetje lahko ali pa ne, nudi svojim zaposlenim. V našem podjetju nudimo zaposlenim 

zdrave prigrizke, sveže sadje, citruse za limonade. Organiziramo rekreacijo, spodbujamo 

gibanje na delovnem mestu, nudimo različne delavnice. Pomembna komponenta zdravja na 

delovnem mestu je tudi ohranjanje ravnovesja med delom in privat življenjem, da ni (preveč) 

nadurnega dela, da imajo zaposleni čas, da si odpočijejo. Zelo pomembno je psihično zdravje, 

da se nad zaposlenimi ne izvaja pritisk in se jim tako ne povzroča stres. Promocije zdravja na 

delovnem mestu je zelo vseobsegajoča. 

1a. Vam predstavlja zakonsko obvezo? 

Ja. 

1b. Vidite v promociji zdravja dvig produktivnosti in izboljšanje klime in imidža podjetja? 

Da, v bistvu vse to. Izvajamo takšne aktivnosti, ki si jih zaposleni želijo, ki jih sami izberejo. To 

sigurno vpliva na njihovo motivacijo in zadovoljstvo na delovnem mestu. Po drugi strani so to 

dobre prakse, ki jih podjetje lahko predstavi tudi na različnih konferencah, intervjujih in 

zagotovo vplivajo na brand podjetja. V promociji zdravja na delovnem mestu vidimo širši vpliv. 

To so ukrepi, ki pozitivno vplivajo na za zaposlene, posledično tudi na delodajalca, saj ima 

delodajalec tako zadovoljne in zdrave zaposlene in to sigurno vpliva na celotno sliko podjetja 

navzven.  

2. Katere ukrepe/aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu izvaja vaše podjetje? 

V podjetju imamo na voljo sveže sadje, na voljo imamo tudi druge zdrave prigrizke (jabolčne 

čipse, oreščke ...). Dvakrat tedensko smo uvedli popoldansko rekreacijo. Spodbujamo gibanje 
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na delovnem mestu, po pisarnah imamo nalepljene plakate z vajami. Občasno imamo tudi druge 

aktivnosti, vezane na promocijo zdravja na delovnem mestu, v obliki delavnic, team buldinga 

ali kaj podobnega. Glede psihičnega zdravja organiziramo različna izobraževanja, npr. 

izobraževanje o time managementu, delu s strankami, kako uspešno podajati povratne 

informacije. Skratka o situacijah, ki so lahko stresne, ampak jih lahko naredimo tudi manj 

stresne.  

2a. Koliko so ti ukrepi specifični/prilagojeni glede na posamezna delovna mesta ter z njimi 

povezana specifična zdravstvena tveganja? 

Sigurno so prilagojena. Prilagojena so glede na želje zaposlenih, ki so običajno povezane z 

vrednotami oziroma z njihovim življenjskim obdobjem. So pa sigurno povezana tudi z 

obremenitvijo na delovnem mestu. Pri nas imamo vsi pisarniško delo, kar pomeni, da več ali 

manj cel dan presedimo za računalnikom, zato je razgibavanje na delovnem mestu zelo 

pomembno, da se vsako toliko časa vstane, tudi rekreacija je s tem povezana. Prav tako sadje 

in prigrizki, mislim, da so vsi ukrepi povezani z delom, ki ga imamo, ki je večinoma statično, 

sedeče.  

2b. Kakšen je odziv zaposlenih na izvajanje teh ukrepov – jih sprejemajo, izvajajo? 

Odziv je zelo pozitiven. V bistvu je tako, ko se domislimo nekega novega ukrepa že vnaprej 

preverimo ali obstaja interes. Tako je bilo tudi pri vadbi, najprej smo vprašali zaposlene, kateri 

športi jih zanimajo in na podlagi tega smo potem organizirali dejavnosti. Odzivi so dobri, vsaka 

aktivnost na začetku potrebuje čas, da pride v kulturo podjetja. Tudi ko smo začeli s športom, 

prva srečanja niso bila najbolj obiskana, vendar smo prepričani, da bo čez par mesecev boljša 

obiskanost in udeležba zaposlenih.  

3. Ali imate v vašem podjetju izdelan (dokumentiran) načrt izvajanja promocije zdravja pri 

delu? 

Ja, imamo. Konec koncev je to tudi zakonsko zahtevano.  

3a. Kdo sodeluje pri izdelavi načrta? 

Običajno direktor, vodja pisarne in jaz, kot HR strokovnjak.  

3b. Kako se pri tem upoštevajo pobude/pričakovanja zaposlenih? 

Običajno za želje in povratne informacije uporabimo kar naše komunikacijsko orodje Slack, 

kjer so prisotni vsi zaposleni in lahko izrazijo svoje mnenje. Neformalno pa skozi pogovore med 

malico. Občasno uporabljamo tudi različne vprašalnike. 

3c. Kdo je odgovoren za izvajanje načrta, ali in kako se načrt s časom spreminja/posodablja 

ipd.? 

Jaz, ki skrbim za rekreacijo in vodja pisarne, ki skrbi za naročilo sadja in zdravih prigrizkov. 

Načrt se spreminja, aktivnosti se ves čas dodajajo, kakšni se odvzamejo, če se čez čas pokaže, 

da niso zaživeli. Je pa pomembno, da je načrt živ in se prilagaja glede na potrebe. 
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4. Zanima me, kako se lotite načrtovanja programov promocije zdravja v vašem podjetju? Ali 

naredite analizo stanja v vašem podjetju? (stanje/problem bolniške odsotnosti, prezentizma, 

anketa zadovoljstva …)? 

Niti ne, ne na tako formalen način. Pri nas je namreč povprečna starost zaposlenih zelo nizka, 

27 let. Kar pomeni, da je zelo malo bolniških odsotnosti in absentizma. Anketo zadovoljstva 

sicer imamo in sprejemamo ukrepe, vezane na anketo. Načrt prilagajamo, ne pa toliko vezano 

na bolniške in absentizem, bolj vezano na želje zaposlenih skozi anketo ali skozi neformalni 

pogovor.   

5. Kako merite uspešnost programov promocije zdravja (stroškovni vidik, dvig produktivnosti, 

gibanje bolniške odsotnosti, absentizma, fluktuacije)? Če ne merite, kako potem ugotavljate 

uspešnost programov (odziv zaposlenih? obiskanost programov)? 

Najpomembnejši nam je odziv zaposlenih in obiskanost programov. Če je tekom leta za neke 

aktivnosti vedno več zainteresiranih ali vedno manj. Potem vedno vprašamo, če bi želeli kaj 

spremeniti, ker recimo opažamo manj interesa in če se strinjamo, potem ukinemo aktivnost. 

Sigurno je pri nas glavno merilo udeležba. Stroškovno bi težko opredelili, da je nekaj uspešno 

ali ne. Strošek aktivnosti se načeloma ve že vnaprej, ko se dogovarjamo za aktivnost. Zato nam 

je najbolj pomembna povratna informacija zaposlenih in udeležba. Dvig produktivnosti je pri 

nas zelo težko meriti. Npr. pri programiranju lahko kakšno stvar zelo hitro naredijo, drugič se 

z enim problemom ukvarjajo tudi po dva dni, ker ne najdejo ustrezne rešitve. Produktivnost bi 

zato zelo težko direktno povezali s promocijo zdravja na delovnem mestu. 

6. Kdo v večji meri financira promocijo zdravja, kako podjetje pridobiva/alocira ta sredstva? 

Iz prometa oziroma dobička, ki ga podjetje ustvari. Zaposleni ne plačajo nič.  

7. Na katere ovire pri promociji/izvajanju ukrepov ste doslej naleteli in kako ste jih 

premagovali? 

Posebnih ovir za zdaj ni bilo. Je pa res, da imamo pri nas teh različnih aktivnosti, kar veliko. 

Tako, da je včasih izziv in problem, da je tega preveč. Vse rekreacije in podobno se dogajajo 

po službi, in to na neki način posega v prosti čas zaposlenega. Sicer imajo zaposleni običajno 

te aktivnosti radi, vseeno je potrebno paziti, da tega ni preveč, da se ne izgubi pomen.  

8. Se pri promociji zgledujete po kakšnih drugih sorodnih/primerljivih podjetjih iz SLO ali 

tujine? 

Zelo veliko se povezujemo z različnimi podjetji, lahko so z naše branže ali tudi ne, ni pomembno. 

Druga podjetja tudi povabimo k nam, ali gremo mi na obisk in si vedno izmenjamo prakse. Vsa 

podjetja, ki vlagajo v PZD imajo zelo podobne prakse, saj se je zelo težko spomniti česa 

drugega. Je pa vseeno dobro slišati, kako PZD počnejo drugje in morda kakšno idejo vpeljati 

tudi pri nas. Smo zelo odprti za ideje in mreženje s podjetji.  
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9. Kateremu elementu managementa promocije zdravja pri delu dajete v vašem podjetju 

poseben poudarek in zakaj? Sistematično načrtovanje, vodenje, organiziranje/usklajevanje 

ukrepov, merjenje in spremljanje napredka? 

Organiziranje. Saj sistematično ne načrtujemo ukrepov, bolj se skušamo prilagajati potrebam, 

tudi nasploh v poslovanju se trudimo delati agilno, glede na potrebe. Kot sem že prej omenila, 

nekih sistematičnih meritev in zaključkov ne izvajamo. Največ poudarka damo na načrtovanju 

in potem organiziranju, se pravi, da povprašamo zaposlene, kaj jih zanima in potem aktivnosti 

izvedemo v praksi.  

10. Obstajajo različna izobraževanja za promotorje zdravja v podjetjih. Kakšen pomen dajete 

izobraževanju s področja zdravja? Kdo iz podjetja se udeležuje teh izobraževanj, kako pogosto? 

Kako specifična so ta izobraževanja (prilagojena glede na specifike posameznih delovnih mest, 

npr. sedeče pisarniško delo z računalnikom), kdo financira takšna usposabljanja ipd.? 

Takih izobraževanj se z veseljem udeležimo. Je pa res, da jih je veliko, tako da je včasih potrebo 

izbrati, katerega se bomo udeležili, na vseh na žalost ne moremo biti prisotni. Izobraževanj in 

konferenc na to temo se udeležimo nekajkrat letno. Večinoma se izobraževanj udeležujeva 

direktor in jaz. Velikokrat tudi interno organiziramo izobraževanje, ki je namenjeno vsem 

zaposlenim. 

 

P7, 23. 11. 2017 

1. Kaj v vašem podjetju predstavlja pojem promocije zdravja pri delu?  

Spodbujanje zaposlenih k aktivnostim, predvsem fizičnim in drugim, ki ohranjajo zdravje in 

preprečujejo bolezni. Pomeni možnost, da v času bolezni ostanejo doma, da ne hodijo na pol 

bolni v službo.  

- Vam predstavlja zakonsko obvezo?  

- Ne. 

Vidite v promociji zdravja dvig produktivnosti in izboljšanje klime in imidža podjetja? 

Absolutno, hkrati tudi za dobro počutje ljudi. Imamo veliko ukrepov, da bi se zaposleni na 

delovnem mestu čim bolje počutili. Naš moto je, da zadovoljni zaposleni poskrbijo, da bodo 

tudi naše stranke zadovoljne. Hkrati vlaganje v zdravje pomeni tudi to, da bodo zdravi dočakali 

upokojitev in bodo lahko produktivni.  

2. Katere ukrepe/aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu izvaja vaše podjetje?  

Naše podjetje ima določene oblike sofinanciranja rekreacije zaposlenih izven delovnega časa. 

Sodelujemo tudi na kolesarskih dirkah, z našo ekipo kolesarjev. Imamo interni mesečni časopis, 

kjer je vsak mesec vsaj en članek na temo zdravja, ki ga nekdo od zaposlenih napiše na temo 

zdravja ali rekreacije, ki jo sam prakticira. Imamo sistem nominacij, kar pomeni, da zaposleni, 

ki napiše članek, nominira naslednjega. Pišejo tudi potopise, saj zaposleni veliko potujejo, ker 

imajo možnost dolgega dopusta. 
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Na začetku internih usposabljanj predstavimo in naredimo nekaj enostavnih vaj, ki jih lahko 

zaposleni delajo med delovnemu času. Gre za brain gym vaje, ki aktivirajo desno in levo 

možgansko polovico. Za zdaj uporabljamo mehki pristop vključevanja zaposlenih, ker jih ne 

želimo siliti v izvajanje. Ukrep neomejen dopust, niti ni bil mišljen z vidika zdravja, ampak bolj 

izogibanju masovnim dopustom. Zaposlenim nudimo dva brezplačna obroka, neomejen dopust, 

možnost dela od doma, to so tri najboljše ocenjene ugodnosti, ko smo izvajali oceno klime.  

2a. Koliko so ti ukrepi specifični/prilagojeni glede na posamezna delovna mesta ter z njimi 

povezana specifična zdravstvena tveganja?  

Ne še, to imamo še v načrtu. Najprej bomo začeli z ozaveščanjem. Načeloma imamo še mlad 

kolektiv in še ni čutiti nekih posledic npr. dolgotrajnega sedečega dela ali ponavljajočih se 

gibov. Vseeno se moramo zdaj začeti s tem ukvarjati, da do tega ne pride. To ne pomeni, da ne 

delamo nič in da naši zaposleni niso aktivni. Z vidika sistemskega pristopa in ciljnih ukrepov 

smo na začetku.  

2b. Kakšen je odziv zaposlenih na izvajanje teh ukrepov – jih sprejemajo, izvajajo? 

Ja, absolutno. 

3. Ali imate v vašem podjetju izdelan (dokumentiran) načrt izvajanja promocije zdravja pri 

delu?  

Ne, zaenkrat ne. Imamo v planu določiti skupino, ki bi skrbela za načrtovanje, pripravila 

analizo stanja, itd. izhajali bomo iz ankete o zadovoljstvu in klimi, kjer smo dobili kar nekaj 

predlogov in potem bomo s ponavljanjem analize klime ugotavljali učinke.  

3a. Kako se pri tem upoštevajo pobude/pričakovanja zaposlenih? 

Ja, ravno v anketi o klimi je bilo veliko pobud in konkretnih predlogov na temo fizične 

aktivnosti, zato imamo to sedaj v planu za naprej.  

4. Zanima me, kako se lotite načrtovanja programov promocije zdravja v vašem podjetju?Ali 

naredite analizo stanja v vašem podjetju? (stanje/problem bolniške odsotnosti, prezentizma, 

anketa zadovoljstva …)? 

Do sedaj smo imeli zelo malo bolniških odsotnosti, tudi na račun neomejenega dopusta, ker 

zaposleni vzamejo dopust namesto bolniške.  

5. Kako merite uspešnost programov promocije zdravja (stroškovni vidik, dvig produktivnosti, 

gibanje bolniške odsotnosti, absentizma, fluktuacije)? Če ne merite, kako potem ugotavljate 

uspešnost programov (odziv zaposlenih? obiskanost programov)? 

V podjetju izvajamo oceno klime.  

6. Kdo v večji meri financira promocijo zdravja, kako podjetje pridobiva/alocira ta sredstva? 

Zaenkrat so samo sredstva podjetja.  
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7. Na katere ovire pri promociji/izvajanju ukrepov ste doslej naleteli in kako ste jih 

premagovali?  

Ne. 

8. Se pri promociji zgledujete po kakšnih drugih sorodnih/primerljivih podjetjih iz SLO ali 

tujine? 

Veliko idej, so naši zaposleni prenesli od drugje. Recimo tudi to, da imamo prisotne pse na 

delovnem mestu. Psi na delovnem mestu pozitivno vplivajo na stres na delovnem mestu, na to 

temo smo našli tudi raziskave. 

10. Obstajajo različna izobraževanja za promotorje zdravja v podjetjih. Kakšen pomen dajete 

izobraževanju s področja zdravja? Kdo iz podjetja se udeležuje teh izobraževanj, kako pogosto? 

Kako specifična so ta izobraževanja (prilagojena glede na specifike posameznih delovnih mest, 

npr. sedeče pisarniško delo z računalnikom), kdo financira takšna usposabljanja ipd.? 

V preteklosti ne, v prihodnosti se bomo udeležili srečanja promotorjev zdravja pri delu, kjer 

bomo predstavili naše podjetje. Predstavili bomo bolj razmišljanje kot prakso, ki je pri nas za 

zdaj še v razvoju. 

 

P8, 27. 10. 2018 

1. Kaj v vašem podjetju predstavlja pojem promocije zdravja pri delu?  

Poudarek damo na dobro počutje zaposlenih, to absolutno. Pred dvema letoma smo intenzivno 

delali na programu promocije zdravja, sedaj občutno manj. Nekatere aktivnosti so sicer še 

ostale. Se pa je v tem času spremenilo naše poslovanje, imeli smo fluktuacije, na novo smo 

odprli podjetje. Skratka prioritete v podjetju so se spremenile, promocijo zdravja smo ohranili 

le v delu, ki vzame najmanj časa. 

1a Vam predstavlja zakonsko obvezo?  

Ja, seveda z zakonom je odrejeno. Saj tu je tudi problem, le zakonsko je obvezno, ni pa nobenih 

davčnih ugodnosti oziroma spodbud.  

1b Vidite v promociji zdravja dvig produktivnosti in izboljšanje klime in imidža podjetja? 

V dvigu produktivnosti ne, ker pred leti, ko smo res intenzivno delali program, smo imeli 

zapestnice za merjenje korakov in kalorij, je delovna aktivnost in s tem produktivnost padla. 

Pri klimi do neke mera ja, čeprav se hitro kdo od zaposlenih lahko počuti preveč 

izpostavljenega, npr. z ukrepom za hujšanje v kolektivu, kjer nas ni veliko. 

2. Katere ukrepe/aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu izvaja vaše podjetje?  

Pazimo, da imamo ergonomsko urejeno delovno mesto, skrbimo za dobre medsebojne odnose, 

to se nam trenutno zdi najbolj pomembno. Vseskozi imamo na voljo gajbico sadja, vodo in čaj. 
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Najbolj so veseli Božička za otroke, tako da podjetje naredi tudi nekaj za njihove družine oz. 

otroke. Tega so res najbolj veseli.  

2a. Koliko so ti ukrepi specifični/prilagojeni glede na posamezna delovna mesta ter z njimi 

povezana specifična zdravstvena tveganja? Kakšen je odziv zaposlenih na izvajanje teh ukrepov 

– jih sprejemajo, izvajajo? 

Ko smo res aktivno delali na programu, ko smo jih spodbujali in ja, so resnično v večini 

sodelovali. Istočasno je postal pritisk na druge, ko niso tako športni tipi ljudi, ki imajo morda 

preveč kilogramov in nikoli niso športali. Dvorezen meč je, nekomu ugodiš in drugemu 

spodmakneš tla.  

3. Ali imate v vašem podjetju izdelan (dokumentiran) načrt izvajanja promocije zdravja pri 

delu?  

Program, ki je bil izdelan leta 2015 še vedno obstaja, samo sedaj ga bolj omejeno izvajamo. 

3a Kdo sodeluje pri izdelavi načrta?  

Jaz in ostali zaposleni s predlogi, direktor omeji sredstva.  

3b Kako se pri tem upoštevajo pobude/pričakovanja zaposlenih? 

Absolutno, tudi zaradi nekaterih sodelavcev smo nekatere programe na začetku sprejeli in 

pozneje opustili. Dobro, opustili smo jih tudi zaradi sredstev. Medsebojni odnosi in 

komunikacija sta absolutno najbolj pomembna pri nas. 

3c Kdo je odgovoren za izvajanje načrta, ali in kako se načrt s časom spreminja/posodablja 

ipd.? 

Še vedno delam jaz na tem področju oziroma se kot svetovalka čutim odgovorno. Priznam pa, 

da občutno manj intenzivno delam na tem, predvsem zaradi slabih izkušenj in sprememb v 

podjetju.  

4. Zanima me, kako se lotite načrtovanja programov promocije zdravja v vašem podjetju? Ali 

naredite analizo stanja v vašem podjetju? (stanje/problem bolniške odsotnosti, prezentizma, 

anketa zadovoljstva …)? 

Pred dvema letoma, ko smo postavili načrt, takrat smo izdelali analizo. Zaradi slabih izkušenj 

in sprememb v podjetju, sem potem naredila par korakov nazaj in sedaj tega ne delamo več. 

Sodelavce sicer zelo dobro poznam, z nekaterimi delamo že deset let, z drugimi manj. Točno 

vem, kdo kdaj zboli, kolikokrat na leto, kdo nikoli ne gre na bolniško in dela z vročino. O nekih 

hudih bolniških pri nas nikoli nismo govorili, tega res nimamo. Vedno smo bili pod povprečjem 

slovenskih. Pri fluktuaciji točno vemo, zakaj je nekdo odšel iz podjetja, ali so bili poslovni 

razlogi ali osebni razlogi in želje posameznikov. 
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5. Kako merite uspešnost programov promocije zdravja (stroškovni vidik, dvig produktivnosti, 

gibanje bolniške odsotnosti, absentizma, fluktuacije)? Če ne merite, kako potem ugotavljate 

uspešnost programov (odziv zaposlenih? obiskanost programov)? 

Naša fluktuacija v podjetju ni imela nobene zveze z zdravjem in zdravim načinom življenja, s 

športom in prehrano. Da bi lahko rekli, da zaradi programa promocije zdravja nekdo ne gre 

od podjetja to zagotovo ne ali obratno, da bi zaradi tega ostal, sigurno ne. Tudi, ko smo aktivno 

delali na programu, nismo merili učinkov. Za podjetje so pomembni poslovni rezultati, delamo 

za naročnike in zanje mora biti delo dobro narejeno in končano v roku. Njih ne zanima, ali so 

zaposleni šli prej teči ali ne. 

6. Kdo v večji meri financira promocijo zdravja, kako podjetje pridobiva/alocira ta sredstva? 

Ja, pred dvema letoma smo investirali veliko sredstev podjetja, zdaj tega ni več. Bistveno manj 

vlagamo v promocijo zdravja, tudi zaradi finančnih sprememb v podjetju.  

7. Na katere ovire ste pri promociji/izvajanju ukrepov doslej naleteli in kako ste jih 

premagovali? 

Pri malih podjetjih je res težko delati na programu promocije zdravja na dolgi rok, ker je 

ogromno sprememb, premalo ljudi. Nimamo ene osebe, ki bi delala samo promocijo zdravja, 

če bi hoteli dobro delati program sigurno zahteva enega človeka. V majhnem podjetju smo kot 

družina, vsi se poznamo, težko je vsiljevati ritem dela in načina življenja svojim prijateljem, 

znancem.  

8. Se pri promociji zgledujete po kakšnih drugih sorodnih/primerljivih podjetjih iz SLO ali 

tujine? 

Niti ne, pri izdelavi načrta pred dvema letoma smo se posluževali priporočil iz izobraževanj za 

svetovalce zdravja. Tam je bilo nekaj praktičnih primerov podjetij. 

9. Kateremu elementu managementa promocije zdravja pri delu dajete v vašem podjetju 

poseben poudarek in zakaj? Sistematično načrtovanje, vodenje, organiziranje/usklajevanje 

ukrepov, merjenje in spremljanje napredka? 

Na koncu vedno odtehta, kako delaš, če dobro delaš, če napreduješ, če si dobro plačan in če so 

dobri odnosi. Vse ostalo bolj ali manj ne.  

10. Obstajajo različna izobraževanja za promotorje zdravja v podjetjih. Kakšen pomen dajete 

izobraževanju s področja zdravja? Kdo iz podjetja se udeležuje teh izobraževanj, kako pogosto? 

Kako specifična so ta izobraževanja (prilagojena glede na specifike posameznih delovnih mest, 

npr. sedeče pisarniško delo z računalnikom), kdo financira takšna usposabljanja ipd.? 

Na izobraževanjih se lahko naučimo teorije, ki po mojih izkušnjah niso življenjska. Nikoli ni 

100 % prenosa učenja, v prakso. Izobraževanje za svetovalca PZD pri UKC so res zelo 

poglobljena. Npr. nična toleranca do kadilcev, v majhnih podjetjih je res težko, pregovoriti 1 

ali 2 kadilca, prvič preveč direktno se jih napada, saj to je njihovo privatno življenje in drugič 
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se vsi poznamo in si s tem krhamo medsebojne odnose. Teorija izobraževanj je dobra, nikakor 

pa ni življenjska, vsaj v majhnih podjetjih ne. 

 

P9, 25. 10. 2017 

1. Kaj v vašem podjetju predstavlja pojem promocije zdravja pri delu?  

Že nekaj časa se ukvarjamo s promocijo zdravja. Na tem področju pokrivamo kar nekaj 

segmentov. Imamo na voljo zdrave prigrizke, enkrat na teden dobimo gajbico sadja, ki je na 

voljo cel teden. Vsak dan imamo 15 minutno raztezno telovadbo, poskrbimo, da se raztegnemo, 

spočijemo in gremo stran od računalnikov. Zavedamo se, da je pomembno, da so zaposleni 

zdravi in zadovoljni. Saj so potem bolj produktivni, raje hodijo na delovno mesto. Skratka 

pozitivni učinki.  

1a Vam predstavlja zakonsko obvezo?  

Ja, seveda, zakonsko je določeno. Če pride inšpekcija, bo napisala kazen. Na dohodninski strani 

ni dobro poskrbljeno, je pa zakonsko obvezno.  

1b Vidite v promociji zdravja dvig produktivnosti in izboljšanje klime in imidža podjetja? 

Sigurno dvig produktivnosti, tudi delavci manj hodijo na bolniške, so bolj zadovoljni. Tudi 

klima in motivacija zaposlenih se izboljša. Imamo team buldinge in razna druženja, kar 

prispeva k vzdušju v podjetju, zaposleni se bolj povežejo med seboj.  

2. Katere ukrepe/aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu izvaja vaše podjetje?  

Zdravi prigrizki in sadje, vsakodnevno razgibavanje 15 minut na delovnem mestu. Izobešene 

imamo plakate o zdravi prehrani. Imamo zunanje in interne delavnice, s tem povečujemo 

motivacijo zaposlenih. V računovodskem servisu je treba znanje ves čas izpopolnjevati, zato 

imamo interne delavnice, da so potem zaposleni bolj prepričani vase in svoje sposobnosti. S 

pridobljenim znanjem lažje delajo in pridobijo dodatno motivacijo. Nudimo zunanja 

izobraževanja. Od sprostitvenih delavnic je naša posebnost »po bilančni žur«, po obdobju, ki 

je najtežji v računovodskem servisu pripravimo sprostitev, običajno bowling in večerjo. Med 

poletjem imamo piknik pred dopusti, novoletno zabavo, potem še kakšno jesenko rajanje ali 

izlet v jesenskem času.  

2a. Koliko so ti ukrepi specifični/prilagojeni glede na posamezna delovna mesta ter z njimi 

povezana specifična zdravstvena tveganja?  

Za nas je vse enako, saj imamo vsi podobno delovno mesto, in sicer pisarniško delo. Delamo z 

računalnikom, zato priporočamo zaposlenim, da si med delovnim časom vzamejo par minut 

časa in gredo stran od računalnika, se raztegnejo. Tudi zato smo uvedli vsakodnevno 15 

minutno telovadbo, da vsaj takrat prekinejo z delom.  

2b. Kakšen je odziv zaposlenih na izvajanje teh ukrepov – jih sprejemajo, izvajajo? 
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Ja, jih. Omenila bi tudi gibljiv delovni čas, ki zaposlenim omogoča, da usklajujejo svoje 

družinske in delovne obveznosti. 

3. Ali imate v vašem podjetju izdelan (dokumentiran) načrt izvajanja promocije zdravja pri 

delu?  

Ja, imamo.  

3a. Kdo sodeluje pri izdelavi načrta?  

Kadrovska služba in dve zaposleni. 

3b. Kako se pri tem upoštevajo pobude/pričakovanja zaposlenih? 

Ja, sigurno. Pobude sprejemamo preko mailov ali se dobimo na sestanku v sejni sobi. Na 

skupnem sestanku smo prišli do ugotovitve, da popoldanske športne aktivnosti ne pridejo v 

poštev, premalo ljudi bi sodelovalo, ker imajo zaposleni popoldne druge obveznosti  

3c. Kdo je odgovoren za izvajanje načrta, ali in kako se načrt s časom spreminja/posodablja 

ipd.? 

Ja na letni ravni se načrt spreminja. Odgovorna za izvajanje je pri nas, je kadrovska služba. 

4. Zanima me, kako se lotite načrtovanja programov promocije zdravja v vašem podjetju? Ali 

naredite analizo stanja v vašem podjetju? (stanje/problem bolniške odsotnosti, prezentizma, 

anketa zadovoljstva …)? 

Glede na to, da nas ni veliko v podjetju, ne delamo anket oziroma raziskav. Pogovorimo se med 

seboj, če ima kdo dobro idejo, jo predlaga. V manjših podjetjih je možno začutiti stres in kaj bi 

lahko na tem področju še izboljšali. Če nas bi bilo več, bi potrebovali bolj obširno raziskavo.  

5. Kako merite uspešnost programov promocije zdravja (stroškovni vidik, dvig produktivnosti, 

gibanje bolniške odsotnosti, absentizma, fluktuacije)? Če ne merite, kako potem ugotavljate 

uspešnost programov (odziv zaposlenih? obiskanost programov)? 

Obisk programov in povprašamo, kako se zadovolji. Za zdaj se zelo radi udeležujejo. Obiske 

beležimo na dogodku, o zadovoljstvu jih povprašamo po dogodku. Če jih na primer kaj zelo 

zmoti, dobimo povratno informacijo samoiniciativno. Imamo odprto komunikacijo v podjetju.  

6. Kdo v večji meri financira promocijo zdravja, kako podjetje pridobiva/alocira ta sredstva? 

Iz lastnih sredstev, delodajalec mora poskrbeti za sredstva.  

7. Na katere ovire pri promociji/izvajanju ukrepov ste doslej naleteli in kako ste jih 

premagovali? 

Največja pomanjkljivost je, da je promocija zakonsko obvezna in hkrati ni davčno nič bolj 

ugodna za delodajalca. To je še ena zadeva, ki jo bo morala država urediti.  

8. Se pri promociji zgledujete po kakšnih drugih sorodnih/primerljivih podjetjih iz SLO ali 

tujine? 



Priloga 3 

 

Ne, mi smo že kar nekaj časa aktivni na tem področju. Sploh pri zdravih prigrizkih in sadju, 

smo delali že vrsto let prej kot je postalo popularno.  

9. Kateremu elementu managementa promocije zdravja pri delu dajete v vašem podjetju 

poseben poudarek in zakaj? Sistematično načrtovanje, vodenje, organiziranje/usklajevanje 

ukrepov, merjenje in spremljanje napredka? 

Organiziranje in izvajanje ukrepov, temu se res največ posvečamo. Spodbujamo, da si zaposleni 

vzamejo čas zase, za telovadbo, da zdravo jejo. Merimo jih ne, ker jih zaenkrat ni potrebno.  

10. Obstajajo različna izobraževanja za promotorje zdravja v podjetjih. Kakšen pomen dajete 

izobraževanju s področja zdravja? Kdo iz podjetja se udeležuje teh izobraževanj, kako pogosto? 

Kako specifična so ta izobraževanja (prilagojena glede na specifike posameznih delovnih mest, 

npr. sedeče pisarniško delo z računalnikom), kdo financira takšna usposabljanja ipd.? 

Ja, do sedaj sem bila na dveh izobraževanjih. Na začetku smo imeli več izobraževanj, ko je bila 

sprememba zakona, da nas obvezuje izvajanju promocije zdravja. Sedaj, ko je zadeva utečena 

pa enkrat na leto. 


