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POVZETEK 

 

V magistrski nalogi s analizo proučujemo uvedbo promocije zdravja na delovnem mestu v 

izbrani organizaciji z namenom oblikovanja nabora ukrepov, ki bi bili potencialno zanimivi za 

umestitev v program promocije zdravja. Skozi preučitev strokovne literature in sekundarnih 

virov smo razložili koncept varnosti in zdravja na delovnem mestu, natančneje promocije 

zdravja na delovne mestu kot poseben preventivni del. Pri tem smo se osredotočili na pravno 

ureditev obravnavane tematike pri čemer smo analizirali domače, mednarodne in evropske 

pravne vire. V empiričnem delu naloge s pomočjo izvedene kvantitativne raziskave 

ugotavljamo kakšno je stanje splošnega zdravja in počutja zaposlenih na Zadrugi ter uvedbo 

katerih ukrepov glede promocije zdravja na delovnem mestu si zaposleni želijo. Z analizo 

smo odgovorili na tri zastavljene hipoteze, v sklepnem delu pa smo podali nabor ukrepov, ki 

bi jih bilo po našem mnenju smiselno uvesti kot ukrepe v akcijskem programu promocije 

zdravja na delovnem mestu te organizacije. Vsak izbran ukrep smo opisali in ustrezno 

utemeljili njegov izbor. 

 

Ključne besede: varnost in zdravje pri delu, promocija zdravja na delovnem mestu, ukrepi 

promocije zdravja, zaposleni, pravna ureditev 

 

 

SUMMARY 

Health promotion at workplace in the chosen organization was analysed in the master's degree 

thesis in order to make a list of measures that would be interesting to implement in its health 

promotion programme. By reviewing literature and secondary sources the concept of safety 

and health at work was explained, in detail it was dealt with health promotion as a preventive 

part of mentioned area. Domestic, international and European sources of law were reviewed 

to emphasise how the health and safety at work are legally regulated. Further on the research 

was done to find out what were the general health conditions of the employees in the 

organization. Those were the key measures of what the employees would like to see in the 

organization. With the research it was tended to answer three given hypothesis. In the 

conclusion of the research it was reasonable to suggest a list of measures that suit the state of 

the organization and what the employees wish at the same time. Each measure was described 

and explained why that particular measurement is the most suitable one.  

Key words: safety and health at work, health promotion at workplace, measures of health 

promotion, employees, law legislations 
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1 UVOD 

Delovno mesto je v najširšem smislu tudi bivalno okolje večine aktivnega prebivalstva, saj 

zaposleni tam preživijo večino ur dneva ter si v tem okolju velikokrat izberejo svoje prijatelje 

in znance (Bilban 2010). Spodbujanje k odločitvi za zdrav način življenja ter skrbi za 

ohranjanje in izboljševanje zdravja je vsekakor ekonomsko upravičena. Zdrav in zadovoljen 

zaposleni, ki dela v varnem in spodbudnem delovnem okolju, je produktivnejši in 

ustvarjalnejši ter redkeje zboli (Ministrstvo za zdravje 2015). Zavedanje tega na ravni 

posameznika je ključnega pomena, zavedanje in razumevanje tega na ravni organizacij pa 

pomeni korak k dvigu splošnega zdravstvenega stanja. Oblikovanje in izvajanje programa 

promocije zdravja (v nadaljevanju PZD) je namenjeno prav spodbujanju preventivnih ukrepov 

in akcij za ohranjanje zdravega delovnega okolja v celotni organizaciji. Cilji, zastavljeni v 

programu promocije zdravja, pa bodo uspešno doseženi le, če se zanje zavzema tako 

delodajalec kot tudi vsak zaposleni. Naloga delodajalca je preučiti stanje in sprejeti smotrne 

ukrepe, zaposleni pa morajo le-te sprejeti.  

1.1 Tematika magistrske naloge 

Pojem zdravja Svetovna zdravstvena organizacija (angl. World Health Organization – WHO 

2016) opisuje ne le kot odsotnost hib ali bolezni, ampak kot stanje celostne telesne, duševne 

in socialne blaginje. Poudarja, da je zdravje pravica vsakega človeka. Skrb za zdravje nikakor 

ni samo interes vsakega posameznika, ampak odgovornost celotne družbe. Logična posledica 

tega je želja po ohranjanju ter izboljševanju zdravja zaposlenih.  Zdrav in zadovoljen zaposlen 

v spodbudnem in varnem delovnem okolju je običajno manj dovzeten za bolezni, posledično 

manj časa v bolniškem stažu, v vsakdanji delovni rutini pa produktivnejši in ustvarjalnejši 

(OZS 2014).  

Skrb za človekovo zdravje, kamor spada tudi PZD, je širok pojem, katerega lahko proučujemo 

iz več tematsko različnih si vidikov. Zajetje vseh bi bilo nesmiselno zato smo nekaj več besed 

namenili pravnemu vidiku. Nanašamo se na predpise s katerimi je urejeno področje varnosti 

in zdravja na delovnem mestu in s tem, kot sklop načrtovanih preventivnih akcij, z namenom 

ustvarjanja varnega in spodbudnega delovnega okolja ,tudi obravnavana PZD. 

Najpogosteje omenjena definicija promocije zdravja izvira iz Ottawske listine, ki je bila 

sprejeta na prvi svetovni konferenci Svetovne zdravstvene organizacije o promociji zdravja 

leta 1986. Ta opredeljuje PZD kot proces usposabljanja ljudi, da se zavejo pomena zdravja, 

prevzamejo nadzor nad njim ter ga s tem posledično izboljšajo (WHO 1986). 

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematično oblikovani in ciljno usmerjeni ukrepi 

ter aktivnosti, ki so namenjeni ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja 
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zaposlenih (Ministrstvo za zdravje 2015). Govorimo torej o kombinaciji sprememb fizičnega 

in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.  

Mednarodna organizacija dela (angl. International labour organization - ILO 2012) poudarja, 

da učinkovita PZD dopolnjuje varnostne in zdravstvene ukrepe na delovnem mestu ter s tem 

ohranja raven zdravega, varnega delovnega okolja in dobrega počutja zaposlenih. Pripomore k 

uspešnejšemu spopadanju zaposlenih z vsakdanjimi psihičnimi in fizičnimi obremenitvami 

tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju. Pri tem so ključnega pomena, poleg 

individualne angažiranosti, skupna prizadevanja družbe, delodajalcev in ostalih skupnosti. 

Državni zbor je leta 2011 dopolnil Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list 

RS 43/11) z novelo, s čimer je PZD postala zakonska obveza delodajalcev. V 3. členu ZVZD-

1 je zapisana definicija promocije zdravja. Le-ta je opredeljena kot sistematično ciljane 

aktivnosti in ukrepi, katere mora delodajalec izvajati, da ohrani in krepi telesno in duševno 

zdravje svojih zaposlenih. Čeprav je v 6. členu ZVZD-1 izrecno zapisano, da je delodajalčeva 

obveznost načrtovati in izvajati PZD, so v Inšpektoratu RS za delo (2012) prepričani, da PZD 

presega zakonske zahteve. Pomembno komponento vidijo v prostovoljnih ukrepih, ki pa jih 

morata izvajati obe strani – tako delodajalci kot zaposleni. Zakon delodajalcem nalaga 

obvezo, da akcije PZD zgolj načrtujejo ter jih izvajajo. Stopnja zavzetosti in aktivnosti, s 

katero bo delodajalec k načrtovanju in izvajanju pristopil, pa je odvisna od njega samega. 

PZD je obvezujoča za delodajalce, za zaposlene je udeležba pri aktivnostih prostovoljna. 

Uspešnejša pa bo le, če k stvari proaktivno pristopita obe strani. Kultura zdravja je temelj 

promocije, ki zahteva predvsem ustrezno obvladovanje tveganj.  

Delodajalci imajo sicer proste roke pri pripravi in izvajanju programa PZD, vendar smo v 

literaturi zasledili ponavljajočih se pet faz (Ministrstvo za zdravje 2015). Potem ko se v 

podjetju določi osebo, odgovorno za promocijo zdravja, je treba oceniti stanje in potrebe. 

Opravi se (1) analiza stanja na področju vseh dejavnikov tveganja na vseh delovnih mestih v 

podjetju (Ministrstvo za zdravje 2015). Nato se pripravi (2) akcijski načrt ali program. Glede 

na ugotovljene potrebe se določi (3) ukrepe, ki se bodo izvajali v določenem časovnem 

obdobju. Ukrepi se sprejemajo glede na finančne okvirje, ki si jih je podjetje za izvajanje 

programa PZD zadalo, ter upoštevajoč dostopne vire (Bilban 2012). Nato sledi faza (4) 

izvajanja ali implementacije programa. Izvajanje programa je treba vedno spremljati in  

ocenjevati. Samo tako lahko pridemo do (5) faze evalvacije programa. Zadnja faza je 

prilagoditev osnovnega načrta. Evalvacija pokaže morebitne pomanjkljivosti ali spremembe 

stanja v organizaciji, katera terjajo prilagoditev obstoječega akcijskega načrta (Ministrstvo za 

zdravje 2015). Idealno je, če programi PZD postanejo del politike vodenja podjetja.  

Načrtovanje PZD je zakonsko obvezujoče že od leta 2011 in ločuje izvajanje ukrepov varnosti 

in zdravja pri delu od izpolnjevanja določil zakona glede PZD (Ministrstvo za zdravje 2015). 

Magistrska naloga je tako osredotočena na en sam, vendar celosten proces uvedbe promocije 

zdravja na Kmetijski zadrugi Tolmin (v nadaljevanju Zadruga). Obravnavali smo problem 
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neobstoja programa PZD v organizaciji. Za potrebe izpolnjevanja zakonskih določb ter 

nadalje z namenom dviga ozaveščenosti zaposlenih o pomembnosti zdravega življenjskega 

sloga naloga obravnava vse faze od uvedbe do implementacije programa promocije zdravja v 

izbrani Zadrugi.  

Do leta 2016 področje varnosti in zdravja pri delu na Zadrugi ni imelo posebej določene 

odgovorne osebe. To se je spremenilo z imenovanjem odgovorne za to področje, ki je 

ugotovila velike pomanjkljivosti. Vsa ta leta je bila na Zadrugi določba o izvajanju promocije 

zdravja napačno interpretirana oz. se je enačila z ostalimi ukrepi varnosti in zdravja pri delu. 

Zakonsko obvezo je organizacija tako vzela kot spodbudo za oblikovanje programa ukrepov, 

ki je pomenil sistematično ureditev področja PZD. 

Doprinos magistrske naloge k stroki je predstavitev primera uvedbe promocije zdravja v 

Zadrugo, ki deluje v kmetijski in živilski panogi. Upoštevajoč posebnosti te panoge, so v 

nalogi predstavljeni koraki za ureditev tega področja v Zadrugi. Zadruga nima analize stanja 

in posledično tudi nima sprejetih ukrepov, zato magistrska naloga temelji na celovitem 

pristopu k oblikovanju ustreznega akcijskega načrta. V želji po uvedbi programa promocije ali 

izboljšanju obstoječe se bodo organizacije v tej ali sorodni panogi lahko naslonile na 

ugotovitve iz tega magistrskega dela. Primer predstavlja korak naprej in oporo poslovnim 

subjektom, ki so organizirani kot zadruge, pri uvajanju promocije zdravja na delovnem mestu.  

1.2 Namen, cilji ter temeljno raziskovalno vprašanje magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je preučiti uvajanje programa PZD v Kmetijski zadrugi Tolmin. 

Uvajanje PZD je proces, ki na začetku zahteva preučitev pravne podlage PZD, tako da je 

namen naloge tudi preučiti zakonske akte, ki urejajo obravnavano področje ter ugotoviti 

katere dolžnosti zakonodaja nalaga delodajalcem ter katere zaposlenim. Nadalje nameravamo 

ugotoviti oceno zdravja in skrb Zadruge za zdravje zaposlenih, da bi dosegli namen oblikovati 

nabor ukrepov, ki bi bili primerni za vključitev v akcijski program Zadruge. Namen nabora je 

predlagati takšne ukrepe, ki bi bili finančno nezahtevni in s tem zanimivi za vodstvo ter hkrati 

takšni, ki bi bili v skladu z izraženimi željami in potrebami zaposlenih. Preučili smo vse faze 

uvajanja, od analize obstoječega stanja do oblikovanja programa in kasnejše implementacije 

ter evalvacije uvedenega programa. Tema PZD je relativno star pojav. Na to temo je v stroki 

veliko napisanega, vendar nismo zasledili obstoja analize uvedbe promocije zdravja v 

podjetju, delujočem kot zadruga. Zato je naš namen le-to celostno predstaviti v tej magistrski 

nalogi. 

Cilji magistrske naloge so opredeliti pojem PZD; preučiti mednarodne in domače pravne akte, 

ki po vsebini urejajo področje varnosti in zdravja pri delu; analizirati obstoječe teoretične in 

empirične ugotovitve stroke ter na podlagi tega oblikovati nabor možnih ukrepov, ki bi jih 

lahko uporabili pri sestavi programa PZD v proučevani Zadrugi; na podlagi empirične 
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raziskave oblikovati nabor ukrepov PZD, ki ustreza posebnostim organizacijske oblike, tj. 

zadruga, ki deluje v kmetijski in živilski panogi. 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in poznavanja delovanja Zadruge v praksi smo oblikovali dve 

raziskovalni vprašanji. Teoretična izhodišča smo oblikovali na osnovi preučitve veljavne 

zakonodaje, še posebej pravnih aktov, ki (ne)posredno urejajo področje varnosti in zdravja pri 

delu oz. natančneje PZD. S tem odgovarjamo na prvo raziskovalno vprašanje, in sicer: S 

katerimi pravnimi akti je urejena promocija zdravja na delovnem mestu v Sloveniji ter katere 

dolžnosti nalaga zakonodaja delodajalcem in katere zaposlenim? 

V nalogi analiziramo predloge stroke ter primere ukrepov uvajanja promocije zdravja na 

delovnem mestu iz prakse. Z natančno analizo opisujemo možne ukrepe ter preučujemo, 

kateri bi potencialno ustrezali programu promocije zdravja v obravnavani Zadrugi. S tem 

stremimo k odgovoru na drugo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: Katere ukrepe bi bilo 

smotrno upoštevati kot potencialne za program promocije zdravja v organizaciji, ki deluje kot 

zadruga? 

Empiričen del naloge predstavlja kvantitativna raziskava znotraj Zadruge. Oblikovane so tri 

hipoteze, katere z raziskavo ovržemo ali potrdimo. Na podlagi raziskave smo dobili podatke o 

obstoječem stanju, potrebah in željah zaposlenih. Zanima nas stanje ter mnenja zaposlenih o 

skrbi Zadruge za njihovo zdravje in varnost na delovnem mestu. Zato predpostavljamo: 

H1: Zaposleni v Zadrugi ocenjujejo svoje zdravstveno stanje kot dobro. 

H2: Zaposleni v Zadrugi menijo, da Zadruga premalo skrbi za njihovo zdravje na delovnem 

mestu.  

Na osnovi rezultatov analize lahko podamo predloge, katere ukrepe uvrstiti v program PZD, 

upoštevajoč značilnosti panoge, organizacije ter raznolikost delovnih mest v Zadrugi. S 

pomočjo vprašalnika izvemo željo ali potrebo zaposlenih po skrbi za njihovo zdravje v 

njihovem delovnem okolju. 

H3: Zaposleni v Zadrugi si želijo ukrepov na področju promocije zdravja na delovnem mestu. 

Raziskovalni vprašanji in hipoteze skupaj zaokrožujejo celoto in nam pomagajo pri 

proučevanju uvajanja programa PZD, ki upošteva značilnosti Zadruge, panoge, v kateri 

zadruga deluje, ter potrebe/želje zaposlenih in vodstva. S tem organizacija ne samo zadošča 

zakonskim obvezam, ampak spreminja zdravstveno stanje in počutje svojih zaposlenih na 

njihovih delovnih mestih. 
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1.3 Metodologija 

Teoretična izhodišča magistrske naloge so zapisana na podlagi obravnave in študije 

znanstvene in strokovne literature s področja varnosti in zdravja pri delu, natančneje PZD. 

Posamezne pojme opisujemo z vključevanjem tujih in domačih člankov, ki obravnavajo 

izbrano temo. Zaradi časovnih in stroškovnih prednosti za to uporabljamo dostopne 

sekundarne vire. Vključili smo tako domačo kot tujo literaturo. Temeljna metoda pravne 

raziskave je analiza dokumentov. Proučili smo mednarodne in nacionalne pravne vire, ki 

urejajo področje PZD. Pri domači zakonodaji zajemamo zakone in podzakonske akte veljavne 

zakonodaje ter morebitne dokumente, ki so še v fazi priprave. Analiza priporočil in usmeritev 

mednarodnih organizacij, zlasti EU in MOD, pa predstavlja delež tuje pravne podlage, ki jo v 

nalogi uporabljamo. 

V drugem delu naloge smo za potrebe te naloge izvedli raziskavo znotraj Zadruge. Primarne 

podatke smo zbrali s pomočjo anketiranja. Na Zadrugi je zaposlenih 117 ljudi. Zaradi 

relativno majhnega števila zaposlenih smo anketo fizično izročili vsakemu zaposlenemu. 

Vključili smo vse zaposlene, tako za določen kakor nedoločen čas s polnim ali skrajšanim 

delovnim časom. Študentje v anketo niso vključeni. V vzorec je zajeta celotna ciljna 

populacija, zato vzorčenje ni potrebno. Pri interpretaciji rezultatov ne posplošujemo z vzorca 

na populacijo, ker so rezultati odražali stanje v celotni organizaciji. Zajetje vseh enot ciljne 

populacije v vzorec daje raziskavi veliko mero verodostojnosti in s tem visoko stopnjo 

veljavnosti in zanesljivosti. V raziskavo je vključeno vodstvo in vodstveni kader, kar je 

optimalno glede na predmet naše raziskave.  

Vsak vodja najbolje pozna svojo organizacijsko enoto in s tem zaposlene, zato smo pred in 

med raziskavo vsakega vodja natančno seznanjali z njenim potekom. Po posvetu z vodji in 

pred samim anketiranjem smo po različnih komunikacijskih kanalih seznanili zaposlene o 

ciljih promocije zdravja ter o namenu raziskave, v kateri sodelujejo, in sicer na način, da bo 

razumljiv in dojemljiv vsakomur.   

Anketa vsebuje vprašanja zaprtega tipa. Poleg demografskih vprašanj o spolu, starosti in 

stopnji dokončane izobrazbe ter delovnem mestu, ki ga anketirani opravlja, je anketni 

vprašalnik sestavljen iz treh sklopov. V prvem delu so vprašanja, ki se nanašajo na splošno 

počutje zaposlenih. S tem sklopom preverjamo prvo postavljeno hipotezo. V drugem delu 

uporabljajmo vprašalnik Inšpektorata za delo Republike Slovenije (2012). V tem delu 

preverjamo, kako zaposleni ocenjujejo skrb Zadruge za promocijo zdravja v njihovem 

delovnem okolju. Z vprašanji o preutrujenosti, zaskrbljenosti za svoje zdravje, ritmu dela, 

pogostosti konfliktnih situacij, dostopnosti nadrejenih, enostavnosti uvajanja pravice do 

dopusta in podobno preverjamo drugo hipotezo. V tretjem delu anketnega vprašalnika imamo 

nabor trditev glede različnih ukrepov, ki pripomorejo k zdravemu delovnemu okolju. 

Zaposleni s svojim izražanjem ne/strinjanja povedo, kako zelo jim posamezni ukrep ustreza. Z 

analizo odgovorov iz tretjega sklopa preverjamo tretjo zastavljeno hipotezo. Cilj izvedene 
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ankete je potrditi ali ovreči zastavljene hipoteze. Pričakovano smo na podlagi analize 

podatkov izoblikovali nabor ukrepov, ki smo jih vključili v program PZD za KZ Tolmin. 

Podatke smo analizirali s pomočjo programa SPSS 23, in sicer smo uporabili T-test za en 

vzorec ter Binominalni test. Zanesljivost smo preverili s koeficientom Cronbach Alpha, 

rezultate pa prikazali z opisno statistiko v uvodnem delu analize.   

Pri anketiranju smo zagotavljali anonimnost ter upoštevali morebitne zavrnitve sodelovanja s 

strani zaposlenih. Analizirane podatke smo prikazali tako opisno kot tudi grafično.  

1.4 Predpostavke in omejitve 

Pisanja magistrske naloge se lotevamo ob predpostavki, da je nabor možnih ukrepov, ki smo 

jih predlagali za vključitev v program PZD, pripomogel vsaj k ohranjanju, če ne izboljšanju 

stanja v organizaciji. Izhajamo tudi iz predpostavke, da zaposleni zavzeto pristopajo k 

izpolnjevanju anketnih vprašalnikov ter da rezultati ankete odražajo dejanske potrebe 

organizacije glede zdravstvenega stanja znotraj Zadruge.  

Omejitve pri obravnavanju tematike so v skopem obstoju literature na temo uvajanja 

promocije zdravja v organizacijah, oblikovanih kot Zadruga. Ta tako rekoč ne obstaja, zatorej 

si pomagamo z literaturo, ki v splošnem obravnava promocijo zdravja ter iz nje potegujemo 

vzporednice na organizacijsko obliko zadruge. Omejitev je tudi odklanjanje sodelovanja 

zaposlenih pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika, kljub temu da je zagotovljena anonimnost 

pri izpolnjevanju, oddajanju in interpretaciji podatkov iz ankete. Rezultati so zgolj in samo za 

namene te magistrske naloge in so predstavljeni na ravni celotne organizacije. 

1.5 Struktura magistrske naloge 

V magistrski nalogi uvodoma pojasnjujemo pomen dobrega počutja zaposlenih na delovnem 

mestu. Poudarek je na PZD, ki jo označimo kot preventivo in je uspešna le z aktivnim 

pristopom vseh deležnikov: delodajalcev, zaposlenih in družbe. Oblikovani sta dve 

raziskovalni vprašanji, in sicer prvo, ki se nanaša na pravno ureditev področja varnosti in 

zdravja pri delu s poudarkom na PZD, in drugo, ki razčlenjuje možne ukrepe z obravnavanega 

področja, ki so potencialno relevantni za Kmetijsko zadrugo Tolmin. 

Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi temeljnih pojmov. Na splošno smo se dotaknili 

varnosti in zdravja, natančno pa PZD. Poleg definicij različnih avtorjev opišemo pomen in 

pozitivne učinke tako na strani zaposlenega, ki se prostovoljno vključi v proces, kot na strani 

organizacije, kateri izvajanje programa PZD nalaga zakonodaja. Izvajanja PZD se lahko vsaka 

organizacija loti po svoje, obstajajo pa smernice in priporočila, ki običajno zajemajo pet faz 

uvajanja načrta promocije zdravja in so opisana v tem poglavju. Nadalje smo našteli ter 

opisali možne ukrepe, ki jih organizacija lahko vključi v svoj akcijski načrt. V tretjem 
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poglavju je razčlenjena pravna podlaga obravnavanega področja. Razdelana je mednarodna 

pravna ureditev in zakonodaja na nacionalni ravni. V četrtem poglavju pa je opisan empirični 

del naloge, raziskava oblikovanja akcijskega načrta PZD v Kmetijski zadrugi Tolmin. Najprej 

je predstavljena Kmetijska zadruga, sledi analiza in interpretacija rezultatov raziskave, 

ugotovitve ter za zaključek nabor ukrepov, ki bi bil glede na rezultate smotrn za obravnavano 

organizacijo. 

  



8 

 

2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 

Začenjamo z opredelitvijo temeljnih pojmov, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, ter 

se s tem navežemo na PZD. Podrobneje predstavimo pojem promocije zdravja na delovnem 

mestu ter pogoje za uspešnost, cilje ter koristi izvajanja le-te. Nadalje opišemo faze ter 

potencialne ukrepe PZD.  

2.1 Varnost in zdravje na delovnem mestu 

Najprej bomo opredelili pojem varnosti in zdravja na delovnem mestu, nadaljevali pa bomo z 

vsebinsko razlago pojma PZD. Svetovna zdravstvena organizacija je dolgo opredeljevala 

zdravje kot odsotnost bolezni. Sledila je nadgradnja opredelitve, ki je v svoji osnovi 

upoštevala vplive različnih dejavnikov in zdravje opredelila ne le kot odsotnost bolezni, 

ampak kot ravnovesje popolne telesne, duševne in socialne blaginje (WHO 2016). Avtorji 

(Downie, Fyfe in Tannahil 1992) opisujejo bolezen kot neravnovesje, zdravje pa ravnotežje 

mnogih dejavnikov, ki imajo na organizem vpliv. Cilj skrbi za zdravje naj torej ni stremenje k 

popolnosti, ampak bodisi zmanjševanje nezdravja, spodbujanje zdravja ali kombinacija 

obojega skupaj. 

Zdravje je proces, ki človeka upošteva kot celoto, ki ima vrsto potencialov, katere je potrebno 

zaščititi. Posameznik ima samo eno zdravje, zato naj zanj skrbi vsak dan, cel dan. S tem 

poudarjamo, da je za zdravje potrebno skrbeti tudi v delovnem okolju in ne le v prostem času. 

Zasebno življenje je stvar vsakega posameznika in njegova avtonomna odločitev je, kako bo 

za svoje zdravje poskrbel takrat. V delovnem okolju pa mora za osnovne ukrepe, ki 

zaposlenim omogočajo varnost in zdravje na delovnem mestu, poskrbeti delodajalec. Alli 

(2008) pojem varnosti in zdravja pri delu opredeli kot prepoznavo in vrednotenje tveganj v 

delovnem okolju ter aktivnosti, ki delujejo preventivno z namenom izogibanja poškodbam in 

boleznim na delovnem mestu. Šarotar Žižek in Veinger Čič (2015) navajata, da do nesreč 

lahko pride kjerkoli in kadarkoli v poslovnem procesu. Varno delo v organizaciji mora biti 

omogočeno vsem zaposlenim. Dolžnost zaposlenih pa je, da poznajo in so seznanjeni z 

osnovami o varstvu pri delu. Poudarjata pomembnost razumevanja koncepta varnosti.  

Aktivnosti na področju varstva in zdravja pri delu so namenjene zagotavljanju varnega in 

zdravega delovnega okolja; razvijanju delovne kulture, ki podpira varnost in zdravje pri delu; 

ohranjanju in promoviranju zdravja zaposlenih in njihovih delovnih sposobnosti ter 

spodbujanju pozitivne družbene klime s ciljem dviga produktivnosti vseh vključenih (Alli 

2008). Cilji vzpostavitve sistemov varnosti in zdravja pri delu so zagotavljanje in/ali 

utrjevanje varnih in zdravih delovnih pogojev in delovnih okolij. 

V literaturi smo zasledili poudarjanje pomena oblikovanja varnostne kulture. Bilban (2012) 

navaja eno izmed različic opredelitve varnostne kulture, in sicer to predstavlja obnašanje 
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podjetja, kadar ga nihče ne nadzoruje. Avtor (Bilban 2012) pravi, da zagotavljanje dobre 

varnostne kulture terja zavedanje vseh v organizaciji o pomenu varnostno pomembnih 

dejavnostih. Tudi kadar ni neposrednega nadzora, naj je varen način dela edini sprejemljiv. 

Varnostna kultura so skupne vrednote in prepričanja, ki v interakciji s strukturo organizacije 

ter nadzornimi sistemi povzročijo razvoj vedenjskih oblik (Reason 2007). Dobra varnostna 

kultura je gonilo, ki organizacijo ščiti pred potencialnimi nevarnostmi. Ne nastane naenkrat, 

ampak je proces, ki se postopno razvije kot reakcija na značaj vodstva, razpoloženje 

zaposlenih, lokalne razmere ali pretekle dogodke (Reason 2007). Visoka varnostna kultura je 

pogoj za oblikovanje varnih in zdravih delovnih mest.  

Delodajalci so zakonsko obvezani zagotavljati zaposlenemu varno in zdravo delovno okolje. 

To pomeni izvajanje preventivnih ukrepov, izbor takšnih delovnih procesov in proizvodnih 

metod, da zagotavljajo najvišjo možno stopnjo varnosti in zdravja (ZVZD-1). Zakonske 

dolžnosti pa ima poleg delodajalca tudi vsak zaposleni v organizaciji. Posameznik je v vlogi 

zaposlenega dolžan ukrepe poznati in jih izvajati skladno z veljavnimi postopki. Avtorji v 

proučevani literaturi se strinjajo, da je zakon temelj oblikovanja zdravega in varnega 

delovnega okolja. Zavedanje pomena varnosti in zdravja pri delu naj bo v zavesti tako 

delodajalca kot zaposlenega in naj le-to presega zakonska določila. Zavedanje pomena 

varnostnih ukrepov ter vest doslednega izvajanja varnostnih predpisov je komponenta, ki 

zakonodajo nadgradi. Avtorici Bohorič in Toplek Luzar (2015) pravita, da se načrtovanja in 

izvajanja PZD delodajalec lahko loti zaradi izpolnjevanja zakonskih obvez ali z namenom 

dolgoročne investicije, kar pa terja jasno razumevanje koncepta PZD. Lahko sklenemo, da je 

delodajalec zaposlenim obvezan aktivo pomagati izboljšati njihovo varnost, zdravje in dobro 

počutje, medtem ko se od zaposlenih pričakuje, da poskrbijo za aktivno sodelovanje ter jasno 

izražanje svoji želja in potreb. 

Zgolj namen preprečevanja delovnih nesreč in poškodb je že pred časom preseglo koncept 

varnosti in zdravja pri delu. Upoštevanje številnih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje delavca, 

je temelj novih pristopov k razvoju področja varnosti in zdravja na delovnem mestu. Krepi se 

zavedanje dobrega fizičnega zdravja posameznika, ki vpliva na psihosocialno stanje 

zaposlenega, to pa na njegovo delo in produktivnost. Na področju varstva in zdravja na 

delovnem mestu PZD predstavlja preventivno orodje, s katerim lahko delodajalec z dobro 

zasnovanim akcijskim načrtom, posredno ali neposredno, vpliva na počutje svojih zaposlenih, 

varno delovno okolje in ugodno klimo.  

2.2 Promocija zdravja na delovnem mestu 

Na podlagi proučevane literature s področja varnosti in zdravja na delovnem mestu je mogoče 

skleniti, da se je zavedanje o pomenu varnih in zdravih delovnih pogojev izboljšalo, pa vendar 

je to področje marsikje še vedno drugotnega pomena. V proučevani literaturi s področja 

varnosti in zdravja na delovnem mestu zasledimo, da je le-to v organizacijah velikokrat 
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urejeno zgolj do te mere, da so zadovoljene zakonske zahteve. Več od tega ni storjenega, kar 

pa je za dolgoročni pozitivni učinek promocije zdravja absolutno premalo. Slednje se nanaša 

na tiste zaposlene v organizaciji, katerih naloga je skrb za oblikovanje, uvedbo in dosledno 

izvajanje PZD. Kot so zapisali Podjed, Bajt in Jeriček Klanšček (2016): »Neresen pristop do 

resnega problema«. Avtorji nadalje poudarjajo slabo poznavanje področja, neorganiziranost in 

predvsem miselnost, da aktivnosti PZD organizaciji ne prinašajo pozitivnih učinkov, ampak 

zgolj dodatno delo. Sparling (2010) pravi, da doseganje dobrega zdravja na delovnem mestu 

prestavlja proces vlaganja skupnih naporov delodajalcev, zaposlenih in družbe. Le-ta 

zaposlenim omogoča, da imajo nad svojim zdravjem nadzor ter ga tako vsaj ohranjajo, če že 

ne krepijo. »Zdravje zaposlenih je ključni element dolgoročne uspešnosti podjetja.« (Sparling 

2010). 

Opredelitve 

PZD so sistematično oblikovani in ciljno usmerjeni ukrepi ter aktivnosti, ki so namenjeni 

ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja zaposlenih (Ministrstvo za zdravje 

2015). Govorimo torej o kombinaciji sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem 

povezanega življenjskega sloga. Glede tega veliko lahko stori zaposleni sam, ampak s 

sodelovanjem drugih deležnikov v vsakdanu zaposlenega se možnosti za pozitivne rezultate 

PZD bistveno povečajo. Evropska mreža za PZD (angl. European Network for Workplace 

Health Promotion – ENWHP 2012) označuje pojem zdravje pri delu kot vpliv zdravja na delo 

in obratno. PZD zato smatra kot skupek prizadevanj delodajalcev, zaposlenih in družbe k 

izboljševanju zdravja in blaginje ljudi na njihovih delovnih mestih.  

PZD ni dogodek, ki se enkrat zgodi, ampak je ponavljajoče se dogajanje, zato med drugimi 

tudi Urdih Lazarjeva (2013) pravi, da gre za proces, s katerim ljudje povečajo kontrolo nad 

dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje, in na podlagi tega izboljšajo svoje zdravje. PZD  

je vedno trajajoč proces, ki terja stalna prizadevanja, nenehno učenje ter izboljševanje 

(Podjed, Bajt in Jeriček Klanšček 2016). Bilban (2012) ugotavlja, da proces PZD omogoča 

bodisi posamezniku ali skupini boljši nadzor nad stanjem lastnega zdravja, ga ohranja in 

krepi.   

Najpogosteje omenjena opredelitev promocije zdravja izvira iz Ottawske listine, ki je bila 

sprejeta na prvi svetovni konferenci Svetovne zdravstvene organizacije o promociji zdravja 

leta 1986. Ta opredeljuje promocijo zdravja kot proces usposabljanja ljudi, da se zavejo 

pomena zdravja, prevzamejo nadzor nad njim ter ga s tem posledično izboljšajo (WHO 1986).  

Med raziskavo literature tako domačih kot tujih avtorjev s področja varnosti in zdravja na 

delovnem mestu smo ugotovili, da promocija zdravja v svojih začetkih izhaja iz medicinske 

stroke, z Ottawsko listino pa je bila umeščena v javno zdravje s tem, ko se je začela ukvarjati 

s populacijo in ne le s posameznikom (WHO 1986). Hoyer (2005) pravi, da promocija ni 
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usmerjena le na obolele posameznike ali take, ki so dovzetni za določena obolenja, ampak 

obsega vse prebivalstvo, katero usmerja k dejavnemu in zdravemu življenjskemu slogu. 

Pristope promocije zdravja je potrebno vpeljati v različnih okoljih izven okvirjev zdravstvene 

stroke. 

Primerjava opredelitev pokaže, da so bila prvotna pojmovanja dokaj skopa in ozko usmerjena. 

Nanašala so se zgolj na minimalne zakonsko določene predpise in s tem enačile PZD z 

varnimi delovnimi pogoji. Lahko rečemo, da je PZD kompleksen pojav, ki zahteva čas ter 

sodelovanje na različnih ravneh.  

Promocija zdravja kot nadgradnja varnostnih in zdravstvenih ukrepov 

Čeprav promocija zdravja lahko poteka v različnih družbenih okoljih, menimo, da je 

integracija le-te v delovno okolje ključnega pomena, saj ljudje tam preživimo veliko svojega 

časa. Promocija je nadgradnja obstoječe prakse varnosti pri delu, ki je ob tem vključena v 

politiko organizacije. Le-ta naj dolgoročno skrbi za delavčeve delovne sposobnosti ter 

njegovo večjo zaposljivost celoten čas njegove kariere (Resolucija o nacionalnem programu 

varnosti in zdravja pri delu, Uradni list RS, št. 126/03). Mednarodna organizacija dela (ILO 

2012) tudi poudarja, da učinkovita promocija zdravja dopolnjuje varnostne in zdravstvene 

ukrepe na delovnem mestu ter s tem ohranja raven zdravega, varnega delovnega okolja in 

dobrega počutja zaposlenih. Pripomore k uspešnejšemu spopadanju zaposlenih z vsakdanjimi 

psihičnimi in fizičnimi obremenitvami tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju. 

Pri tem so ključnega pomena, poleg individualne angažiranosti, skupna prizadevanja družbe, 

delodajalcev in ostalih skupnosti.  

Komponente upravljanja zdravja v delovnem okolju 

Obstajajo smernice in primeri dobre prakse, vendar mora pot do želenih ciljev najti vsaka 

organizacija zase. PZD in posledično upravljanje zdravja v delovnem okolju vključuje več 

komponent, in sicer: (1) zavezanost organizacije h krepitvi zdravja delovne sile (2) dostop do 

informacij ter vzpostavitev celostnih strategij komuniciranja (3) delovno kulturo, ki temelji na 

partnerskem sodelovanju delodajalec-zaposlen (4) organiziranje delovnih procesov na način, 

da zdravje krepijo (5) vključenost vseh zaposlenih v proces odločanja (6) »zdrave izbire« v 

praksi in politiki organizacije (7) zavedanje vpliva organizacije na ljudi bodisi pozitivno ali 

negativno (ENWHP 2012).  

Promocija zdravja kot družbena odgovornost 

Promocija zdravja vsebuje celovito medsebojno vplivanje, sodelovanje posameznikov in 

okolja. Z namenom vzpostavitve bolj zdrave prihodnosti promocija zdravja združuje osebno 
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izbiro in družbeno odgovornost (Hoyer 2005). Zaključimo lahko, da se promocija zdravja 

začne pri v splošno zdravje usmerjenih javnih politikah, dobrem podpornem okolju, 

izobraževanju in usposabljanju ljudi ter preventivnih vzgojnih aktivnostih.  

Avtorica (Urdih Lazar 2013) povzema ključna področja, na katera je potrebo skladno z 

Ottawsko listino usmeriti dejavnost promocije zdravja. To so: (1) oblikovanje primerne 

zdrave javne politike na različnih ravneh in panogah; (2) oblikovanje zdravih podpornih 

okolij tako, da podpirajo/omogočajo/olajšajo izbire v korist zdravju; (3) zdravstvena dejavnost 

naj se usmeri v preprečevanje bolezenskih stanj in poudari promocijo zdravja; (4) razvoj 

osebnih veščin s pomočjo informacij z namenom učenja ljudi, kako se odločati v korist 

svojega zdravja; (5) lokalne skupnosti in njena vloga k spodbujanju boljšega zdravstvenega 

stanja populacije (Urdih Lazar 2013).  

ENWHP je bil ustanovljen z namenom poenotenja ideje o uvajanju PZD. Članice si 

prizadevajo za izboljšanje zdravja in počutja na delovnem mestu ter zmanjšanje negativnih 

vplivov na zdravje delovne sile v Evropi. Države, ki so pri tem sodelovale, so si ohlapno idejo 

o promociji zdravja interpretirale vsaka na svoj način. Zato je v letu 2007 sledilo sprejetje t. i. 

Luksemburške deklaracije. Zaveza sodelujočih članic EU je bila, da s skupnim razumevanjem 

koncepta PZD pripomorejo k širjenju primerov dobrih praks s tega področja (ENWHP 1997). 

Zapisano je bilo, da bo ta cilj lažje dosegljiv, če se članice zavežejo k ustanavljanju 

neformalnih mrež na državnih ravneh.  

Pogoji za uspešno PZD 

Promocija zdravja je uspešna le, če so poslanstvu »zdravi zaposleni v zdravi organizacij«, 

predani vsi ključni akterji, saj je promocija interdisciplinaren in medsektorski pojav (ENWHP 

1997). To je moč doseči z izboljšanjem organizacije dela in delovnega okolja ter kombinacijo 

teh dveh komponent, s spodbujanjem osebnega razvoja zaposlenih ter krepitvijo 

medsebojnega sodelovanja (Urdih Lazar 2013). Usklajenost programa promocije zdravja s 

cilji delovne organizacije, vzpodbudnost programa, podpora vršnega managementa ter 

podporna kultura spadajo med pomembne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost zastavljenega 

programa PZD (Hillier idr. 2005). 

Razumevanje in podpora vodstva je ključnega pomena za uspešno izvajanje PZD. 

Razumevanje koristi, namena in ciljev PZD je bistvenega pomena, da vodstveni kader 

sprejme in podpre akcijski načrt (Ministrstvo za zdravje 2015). Lahko rečemo, da delodajalec, 

ki se zaveda pomena preventivnih ukrepov, izvajanih s PZD, kratkoročno zadosti zakonskim 

obvezam, dolgoročno pa z oblikovanjem in vzdrževanjem varnega in zdravega delovnega 

okolja vlaga v svoj največji kapital, to so zaposleni. Peršolja Černe (2009) opozarja na izziv 

izvajalcev PZD, da morajo biti cilji promocije skladni s potrebami vodstva organizacije. 

Potrebno je uskladiti proračunske omejitve z uspešnostjo in učinkovitostjo programa.    
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Podjed in Željeznov Seničarjeva (2016) poudarjata, da je učinkovitost programa PZD tesno 

povezana z organizacijsko kulturo podjetja ter njenimi pristopi k reševanju problemov. Če 

organizacijska kultura tega ne dopušča, je vsakršen, še tako dobro zastavljen program 

promocije zdravja, neuspešen. Avtorja tudi pravita, da med pogoje spadajo komponente 

organizacijske kulture, kot so ustrezen odnos do delovnih procesov, ustrezen način reševanja 

problemov ter primerne oblike komunikacije. 

Cilji in koristi PZD 

Cilj promocije je doseči boljše zdravje s pomočjo osveščanja prebivalcev ter posledično 

zmanjševanjem števila ljudi z nezdravim življenjskim slogom. Zdravje je človekova osnovna 

potreba in za mnogo ljudi najvišja življenjska vrednota (Bilban 2012). Cilj preventivnih 

dejavnosti na področju varstva in zdravja pri delu je preprečevanje in odpravljanje vzrokov za 

nastanek poškodb pri delu ter poklicnih bolezni z ukrepi in sredstvi, ki jih omogočata stroka 

in zakonodaja (Dodič-Fikfak 2002). 

Najpomembnejši cilji PZD so omogočiti delavcem zdravo in varno delovno okolje, ohraniti 

delovne zmožnosti ter posledično preprečiti prezgodnje upokojevanje, odpravljanje pretiranih 

odsotnosti z dela zaradi bolezni, preprečevanje poškodb pri delu in poklicnih bolezni, 

omogočiti optimalno ravnovesje med delovno zmožnostjo zaposlenih in ekonomskim 

učinkom ter ohranjati splošno zdravo življenjsko okolje (Urdih Lazar 2013). Številni avtorji 

(Agustin idr. 2008; McMahon idr. 2002; Musich, Adams in Edington 2000 povz. po Peršolja 

Černe 2010) navajajo številne potencialne koristi uvedbe promocije zdravja, in sicer: 

- izboljšano zdravstveno stanje zaposlenih, zmanjšanje števila poškodb;  

- zmanjšanje absentizma in zamujanja na delovno mesto, zmanjšani stroški zdravljenja ter 

nadomeščanja odsotnih zaposlenih; 

- izboljšano zadovoljstvo z delom, manjša fluktuacija delavcev, povečana lojalnost in 

povezanost zaposlenih, boljši medsebojni odnosi; 

- izboljšan ugled organizacije, lažje pridobivanje novih kadrov; 

- izboljšanje samopodobe zaposlenih, povečanje produktivnosti in ustvarjalnosti. 

Glavni dejavniki, ki govorijo v prid skrbi za zdravje ter postavljanju standardov glede varnosti 

in zdravja v delovnem okolju, so stroški podjetja, ki so posledica bolezni, odsotnosti z dela ter 

fluktuacije delovne sile (ENWHP 2012). Savski (2015) navaja, da bolniška odsotnost 

neposredno vpliva na delodajalčevo sposobnost obvladovanja delovnih procesov. Poleg 

finančnega bremena delavčeve odsotnosti mora delodajalec prilagoditi tudi organizacijo dela. 

Bolniški stalež je začasna odsotnost zaposlenega z dela zaradi bolezni, poškodbe (na delu ali 

izven njega), nege ali spremstva bolnega družinskega člana (Univerzitetni klinični center 

Ljubljana 2014). Gre za orodje politike socialne varnosti, med katerim je zaposleni dolžan 

poskrbeti za čimprejšnje okrevanje oz. ozdravitev. Z namenom, da zaposleni lažje okreva, se 

mu takrat ni potrebno ukvarjati z mislijo, kako bo preživel, saj mu delodajalec ali država 
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omogočita nadomestilo izgubljenega dohodka. Rečemo lahko, da PZD tako igra »preventivno 

vlogo«, saj je njen namen vzpostaviti delovno stabilnost in s tem vplivati na produktivnost. 

Bilban (2009) ugotavlja, da je dokazljivo dejstvo, da so nemotivirani in psihofizično iztrošeni 

zaposleni manj produktivni kot tisti motivirani, spočiti in psihosocialno zadovoljni. 

Bilban (2012) je zapisal, da mora biti PZD učinkovita ter ekonomsko koristna, z oblikovanim 

programom PZD pa se mora doseči cilje na ekonomsko najbolj racionalen način. Integracija 

promocije zdravja v organizacijo torej prinese neposredno vidne ekonomske učinke. Ti se 

torej odražajo v zmanjšanju stroška bolniških odsotnosti, znižanju stroškov prezentizma (op. 

prezentizem pomeni prisotnost zaposlenega na delovnem mestu, kljub temu da je njegova 

delovna sposobnost zmanjšana ali nična zaradi bolezni/slabega počutja), večji produktivnosti 

ter visoki stopnji ekonomičnosti (Podjed, Bajt in Jeriček Klanšček 2016). 

Avtorji navajajo številne cilje PZD, skupno pa jim je, da učinki promocije zdravja, izvajani v 

delovnem okolju, najprej preidejo v (pod)zavest zaposlenih in se odrazijo z bolj zdravim 

življenjskim slogom tudi izven delovnega časa. Menimo, da naj zaposleni posvojijo 

miselnost, da ukrepi niso delovne dolžnosti, ki jih je potrebno izvajati, ker je tako določil 

delodajalec, ampak ker je to splošno dobro zanje in za njihovo dobro počutje. 

Pomanjkanje podpore ter nesodelovanje zaposlenih kljub motiviranju in multidisciplinarnim 

akcijam predstavljajo veliko težavo pri uspešnem izvajanju promocije zdravja v organizacijah 

(Griffin, Hall in Watson 2005, povz. po Peršolja Černe 2010).  

2.2.1 Faze uvajanja promocije zdravja v delovno okolje 

PZD je sistem aktivnosti, ki terja dejavno zavezanost delodajalca, da zagotavlja zdrave 

delovne razmere, ter zaposlenih, od katerih se pričakuje aktivno sodelovanje. Zaradi 

raznolikosti delovnih okolij ne moremo govoriti o strogih pravilih ali predpisanem vzorcu, 

temveč le o temeljnih načelih načrtovanja in izvajanja PZD (Ministrstvo za zdravje 2015). Le-

te bo delodajalec uspešno implementiral v svoje okolje tako, da jih bo prilagodil svoji 

organizaciji in njenim posebnostim, ob tem pa upošteval zakonske okvire. Uspešna 

vzpostavitev takšnega sistema gre skozi več faz. Zasledimo pet ponavljajočih se faz, in sicer: 

(1) ocenjevanje potreb ali analiza stanja (2) priprava akcijskega načrta/programa (3) določitev 

ukrepov (4) izvajanje sprejetega programa (5) faza evalvacije (Ministrstvo za zdravje 2015). 

K začetnim aktivnostim spada določitev odgovorne osebe v organizaciji ter zagotovitev 

potrebnih sredstev in virov. To naj bi bil nekdo, ki pozna strukturo organizacije, njene 

zaposlene, komunikacijske kanale, razpoložljive vire in podobno (Ministrstvo za zdravje 

2015). Naloge odgovorne osebe so priprava programa aktivnosti, spodbujanje sodelovanja 

zaposlenih ter načrtovanje začetnih človeških virov. Priporočljivo je tudi, da odgovorna oseba 

ustanovi skupino za zdravje (Podjed, Bajt in Jeriček Klanšček 2016). Načrtovanje in izvedba 
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PZD je glavna naloga oblikovne delovne skupine. Glede na to, da se promocija zdravja dotika 

vseh zaposlenih, naj bodo v delovni skupini enakomerno zastopani predstavniki zaposlenih in 

delodajalca. Predstavniki zaposlenih naj bodo iz različnih hierarhičnih nivojev in, če je 

organizacija strukturirana po oddelkih, tudi iz različnih oddelkov (EU-OSHA 2010a). 

Delovna skupina oceni želje in potrebe zaposlenih na področju zdravja in dobrega počutja 

zaposlenih. Le-te primerja z vizijo in cilji organizacije. Temu pravimo analiza stanja v 

organizaciji. S pomočjo analize stanja odkrijemo tista področja, na katere mora biti delovna 

skupina še posebej pozorna. S tem bo postavljeno dobro izhodišče za oblikovanje ukrepov 

(Podjed, Bajt in Jeriček Klanšček 2016). Ocena stanja in potreb je podlaga za določitev ciljev 

promocije zdravja in skladno s tem prednostnih nalog. Cilji lahko posežejo v različna 

področja v delovnem okolju, na primer: zmanjševanje kajenja, izboljšanje organizacije dela 

ali spodbujanje zdravega življenjskega sloga (EU-OSHA 2010b).   

Rezultati ocene stanja so v veliki meri odvisni od zaposlenih v organizaciji. So pomemben vir 

za nadaljnje načrtovanje, zato je pomembno, da zaposlene seznanimo s pomenom PZD in 

posledično z namenom raziskave. Le dobro informirani in ozaveščeni zaposleni bodo aktivno 

in v velikem številu sodelovali v raziskavi (Langeršek 2015). 

S pomočjo ključnih ugotovitev se lahko pozornost usmeri na glavne prioritete ukrepanja v 

določenem obdobju. Ocena potreb je podlaga za izdelavo načrta, prav tako omogoča jasno 

usmeritev za pripravo programov, s katerimi se določijo naloge, ki jih bo organizacija v 

sklopu PZD izvajala (Ministrstvu za zdravje 2015). V akcijskem načrtu naj bodo poudarjene 

tiste ciljane aktivnosti in ukrepi, ki se dotikajo področij, ki so bila v fazi analize stanja 

prepoznana kot pomanjkljiva ali celo nevarna za zdravje zaposlenih (Podjed, Bajt in Jeriček 

Klanšček 2016). Če je program promocije zdravja dobro načrtovan, bo uspešno združeval 

interese organizacije in potrebe zaposlenih (Ministrstvo za zdravje 2015). Na Ministrstvu za 

zdravje (2015) so še zapisali, da naj bodo aktivnosti in ukrepi promocije zdravja integrirani v 

poslovno strategijo. Bilban (2012) navaja, naj bi program vseboval cilj, izvajane aktivnosti, 

določitev ciljnih skupin za posamezen del programa, potrebna finančna sredstva, odgovorne 

osebe, način vrednotenja ter časovne okvirje izvedbe.   

Kateri ukrepi bodo dejansko zapisani v akcijskem načrtu, je odvisno od rezultatov analize 

stanja ter presoje delovne skupine, čemu bi bilo na področju zdravja potrebno nameniti največ 

pozornosti (Podjed, Bajt in Jeriček Klanšček 2016). Delovna skupina na podlagi analize stanja 

oblikuje nabor ukrepov in aktivnosti, ki bi organizaciji pomagali ohranjati oz. izboljšati 

zdravje zaposlenih. Delovna skupina naj pri izboru aktivnosti deluje po načelu zmožnosti. To 

pomeni, da v program vključi toliko aktivnosti, kolikor jih je organizacija po svoji objektivni 

presoji sposobna izvajati. Bistveno je, da se pri snovanju vsebine upoštevajo realne potrebe in 

pričakovanja zaposlenih (Ministrstvo za zdravje  2015).  
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Bolje je izvajati usklajen program kot vrsto nepovezanih ukrepov (EU-OSHA 2010a). Ključni 

dejavnik, ki vpliva na uspešnost izvedbe programa PZD, je želja zaposlenih po sodelovanju v 

aktivnostih, začrtanih v programu. Več zaposlenih kot se bo vključilo, uspešnejša bo PZD. Pri 

samem izvajanju programa pa sta najpomembnejša odgovorna oseba, ki usklajuje vse 

aktivnosti (usklajuje aktivnosti, obvešča zaposlene, priskrbi materialno gradivo …) ter 

izvajalec programa (zdravnik, trener, predavatelj …) (Bilban 2012). Podpora vodstva in 

zaposlenih, neprestano delo skupine za zdravje ter sodelovanje zaposlenih so ključ do 

realizacije načrta PZD (Podjed, Bajt in Jeriček Klanšček 2016). Program bo stroškovno 

najučinkovitejši, če se uporabijo sredstva in viri, s katerimi organizacija že razpolaga. Izvedba 

bo učinkovitejša, če program upošteva politiko organizacije, obstoječe vire in razpoložljivo 

opremo ter znanje znotraj delovnega okolja (Ministrstvo za zdravje 2015).  

PZD ni enkratno dejanje delodajalca z namenom izpolnjevanja zahtev zakonodaje, ampak 

dinamičen proces, ki terja stalno spremljanje ter prilagajanje dejanskemu stanju v delovnem 

okolju. Če povzamemo literaturo, lahko rečemo, da bo PZD uspešna, ko se bo le-ta izvajala 

vsak dan, samoiniciativno in brez večjih posredovanj koordinatorja PZD v organizaciji. 

Ključnega pomena so ustrezno izbrani ukrepi, zavedanje delodajalca ter ozaveščenost 

zaposlenih. 

Morebitne težave, ki se lahko pojavijo pri implementaciji programov PZD, so slabo oblikovan 

načrt, pomanjkanje virov (finančnih ali človeških), sočasno izvajanje (pre)velikega števila 

programov, nerealno postavljeni časovni okvirji ali pomanjkanje znanja (Ministrstvo za 

zdravje 2015). 

Kako uspešna ali bolje učinkovita je bila kampanja PZD, izvemo v fazi ocenjevanja 

programa. Preveri se, da PZD poteka skladno s programom, zastavljenimi cilji ter v določenih 

časovnih rokih. Učinke programa promocije zdravja lahko analiziramo z različnih vidikov, in 

sicer z vidika zadovoljstva zaposlenih, ustreznih gospodarskih dejavnikov (npr. fluktuacija 

zaposlenih, produktivnost ali stopnja odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih težav) ali 

finančnega vidika (EU-OSHA 2010b). O izsledkih spremljanja izvajanja PZD je potrebno 

obvestiti vse udeležene v procesu PZD (Ministrstvo za zdravje 2015). 

2.2.2 Ukrepi  

V nadaljevanju bomo predelali nabor potencialnih ukrepov, ki se v praksi uporabljajo za 

namene razvoja in implementacije PZD.  

Evropska komisija (2014) opozarja na pomanjkljivo ozaveščenost podjetij in zaposlenih glede 

predpisov o varnosti in zdravja pri delu, saj se pogosto prvič z njimi seznanijo šele ob obisku 

delovnega inšpektorja. Inšpekcijski nadzori naj bodo razumljeni kot spodbuda za lažje 

usklajevanje z zakonodajo in ne kot ovira pri opravljanju poslovne dejavnosti (Evropska 
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komisija 2014). Načrt promocije naj bo kratek, realen in merljiv, pri tem pa moramo posebno 

pozornost nameniti ozaveščanju in motiviranju delavcev za udeležbo. Ukrepi naj bodo 

uravnoteženi. Avtorji Podjed, Bajt in Jeriček Klanšček (2016) pišejo, naj bo načrt 

preventiven, vendar hkrati namenjen reševanju že nastalih težav, usmerjen naj bo v prioritete 

ter prilagojen pogojem dela in hkrati namenjen podpori zaposlenim za samopomoč … 

Smiselno je, da v promocijo vključimo teme o zdravem prehranjevanju, preprečevanju stresa, 

preprečevanju poškodb na delu ali izven delovnega časa, škodljivi rabi alkohola ali drugih 

substanc ter druge teme, pomembne za zdravje ljudi (Bilban 2010).  

Udeleženci morajo v načrt promocije zaupati. Cilje dosežemo s tem, da izboljšujemo 

organizacijo dela in delovno okolje, da spodbujamo delavce k aktivnemu sodelovanju ter da 

podpremo njihov osebni razvoj (Bilban 2010). Nabor aktivnosti naj sestoji iz enostavnih, 

sledljivih in stroškovno učinkovitih ukrepov, ki zajemajo delodajalčeva in delojemalčeva 

skupna prizadevanja za izboljšanje zdravja in dobrega počutja v delovnem okolju.  

S preprostimi in stroškovno minimalno zahtevnimi ukrepi lahko delodajalci poskrbijo za 

boljše počutje zaposlenih. Inšpektorat Republike Slovenije za delo (2012) tako predlaga, da 

naj delodajalca zanima počutje zaposlenih na njihovem delovnem mestu ter naj spodbuja 

samoiniciativnost zaposlenih tako pri odkrivanju težav kot tudi pri njihovem reševanju. V 

delovnem okolju naj vlada strpnost, varnost in pravičnost ter naj se spodbuja »kultura 

pohvale«. Navajajo še, da je takšna kultura dober nadomestek denarnim nagradam, ki so v 

današnjih časih redke. Zaposleni bodo prav tako veliko lažje delali, če bodo imele njihove 

normirane naloge postavljene razumne roke, v kolikor delovni proces omogoča, pa naj bodo 

delovne naloge smiselne, zasnovane tako, da omogočijo delavcu, da pokaže svoja znanja in 

spretnosti. Opaženo dobro opravljeno delo je z motivacijskega vidika pomembna 

komponenta, ki pri posamezniku krepi občutek pomembnosti in koristnosti. Eden izmed 

preprostih organizacijskih ukrepov so tudi redna srečanja delovnih enot, namenjena 

obveščanju, spremljanju organizacije dela, razvoja, podajanju predlogov, reševanju težav ... 

Na teh sestankih naj bo v ospredju dvosmerna komunikacija ter poudarek na sodelovanju 

zaposlenih pri podajanju predlogov za izboljšave (Inšpektorat Republike Slovenije za delo 

2012).   

Življenjski slog posameznika je samo in izključno njegova zasebna stvar. Zaposlenega nihče 

ne more prisiliti, da spremeni svoj življenjski slog in navade, razen če s svojim vedenjem 

ogroža druge. Sodelovanje se lahko zaposlenemu sugerira in ponudi, odločitev pa je 

popolnoma na prostovoljni bazi (Inšpektorat Republike Slovenije za delo 2012).  

V nadaljevanju smo preleteli konkretne ukrepe, ki jih delodajalec lahko vključi v načrt PZD. 

Ti so organizacijsko zahtevnejši in stroškovno (nekateri bolj, drugi manj) bolj obremenjujoči 

za organizacijo kot zgoraj povzeti predlogi Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Gibljiv 

delovni čas in delo na domu sta dve izmed orodij PZD, ki jih delodajalec lahko vključi v 

program. Obe zaposlenemu omogočata lažje usklajevanje delovnega in zasebnega življenja ter 
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izključujeta dejavnike, ki bi na zaposlenega negativno vplivali še pred začetkom opravljanja 

dela, npr. gneča v prometu (Kralj idr. 2012). Ukrepi, ki delodajalca finančno neposredno 

bremenijo, so možnost delitve dobička med zaposlene in dodatek za poslovno uspešnost. 

Posledica teh dveh ukrepov je povečanje zaupanja in občutka pripadnosti, večji dohodki 

zaposlenih in s tem dolgoročnejša socialna varnost. Delovno okolje naj bo vzdržno tudi s 

psihosocialnega vidika. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA 2010b) 

navaja, da je za to potrebno zmanjšati monotono delo, poskrbeti za zadostno količino časa ter 

samostojnost zaposlenih pri organizaciji in izpolnitvi delovnih nalog, jasno zastavljena 

pričakovanja, pravično delitev dela ter spodbudno in sproščeno delovno vzdušje. Za splošno 

dobro počutje so ključnega pomena gibanje in zdrave prehranjevalne navade. Delodajalci 

lahko podpirajo zdrav način življenja svojih zaposlenih tako, da uvedejo aktivne odmore, v 

jedilnike vključijo zdrave obroke, spodbujajo kolesarjenje v službo in nazaj ... . 

2.3 Sklepne ugotovitve poglavja 

V prvem poglavju smo se dotaknili osnovnih pojmov, jih razložili ter nadalje podrobneje 

opisali tematiko naloge, tj. promocijo zdravja na delovnem mestu. Pojem zdravja se je v 

začetku obravnaval zgolj kot odsotnost bolezni pri posamezniku. Temeljil je na fizičnem 

počutju. Krepi se zavedanje, da moramo poleg fizičnega skrbeti tudi za ohranjanje duševnega 

in socialnega zdravja. Literatura pravi, da je zdravje danost, ki jo moramo ohranjati vsi. Vsak 

posameznik mora zase sprejemati odločitve za zdrav življenjski slog, hkrati pa moramo kot 

družba poskrbeti, da bomo posamezniki sploh imeli možnost izbire zdravega okolja in načina 

življenja. Menimo, da je pomembno zavedanje, da zdravja ne moremo deliti na službeno in 

zasebno. Iz tega paradoksa lahko sklenemo, da je potrebno zanj poskrbeti tako v delovnem 

okolju kot tudi v prostem času. Delodajalec, ki se tega zaveda, bo bolj pozoren in dosleden pri 

izvajanju promocije zdravja kot tisti, ki to obravnava kot zakonski nesmisel, ki otežuje 

njegovo poslovanje. V prizadevanjih za zdravo delovno okolje začnemo govoriti o varnosti in 

zdravju na delovnem mestu.  

Na podlagi preučitve literature lahko povzamemo, da je bistvo skrbi za varnost in zdravje na 

delovnem mestu prepoznavanje tveganj in posledično izvajanje preventivnih aktivnosti za 

preprečevanje le-teh. S tem se organizacije poskušajo izogniti poškodbam na delu, poklicnim 

boleznim, odsotnosti z dela … Varnost in zdravje pri delu je področje, ki je zakonsko urejeno 

in delodajalcu nalaga sprejemanje obvezujočih ukrepov. O tem bomo spregovorili v 

naslednjem poglavju.  

Zdravo delovno mesto pomeni zdravega in zadovoljnega zaposlenega. Ta se v delovnem 

okolju dobro počuti, zato je ustvarjalnejši in produktivnejši, to pa vpliva na uspešnost 

poslovanja organizacije. Z namenom preventivnega delovanja in proaktivnega sodelovanja, se 

je že pred časom pojavil pojem PZD. Termin ni nov, pa vendar ga mnogi delodajalci še vedno 

enačijo s predpisi s področja varnosti in zdravja na delovnem mestu. V literaturi smo zasledili, 
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da se o promociji zdravja govori kot o nadgradnji ukrepov varnosti in zdravja na delovnem 

mestu. Literatura jo označuje kot proces nenehnih prizadevanj, učenja in izobraževanja s 

ciljem ozaveščanja zaposlenih o pomenu zdravja in zdravega življenjskega sloga. Proces 

vključuje sodelovanje delodajalca, zaposlenega in družbe. Delodajalčevo »sodelovanje« je 

tudi zakonsko obvezujoče, medtem ko je zaposlenemu prepuščena prostovoljna odločitev. 

Pomembno je oblikovanje takšne javne politike, ki se pomena zdravja zaveda in ga podpira. 

Ukrepi PZD bodo učinkovito implementirani v delovno okolje, če bo izvajanje podpiralo 

vodstvo organizacije, če bodo zaposleni verjeli v ukrepe ter posledično sodelovali in če bo 

organizacijska kultura podjetja to dovoljevala. Primerno v organizacijo integrirana promocija 

zdravja bo pomagala ohraniti optimalno ravnovesje med delovno zmožnostjo zaposlenih in 

ekonomskim učinkom.  

Zakonodaja je na tem področju precej ohlapna. Delodajalca zavezuje k izvajanju promocije 

zdravja, način, kako bo to izvedel, pa je prepuščen njemu samemu. Obstajajo smernice, 

priporočila in predlogi, vendar je interpretacija in kasneje konkretizacija prepuščena 

posamezni organizaciji. Menimo, da je dovzetnost in ozaveščenost vodstva tista, ki vpliva na 

to, kako in v kakšni meri se bo promocija zdravja v podjetju izvajala. Načrt naj bo jasen, 

kratek in stroškovno učinkovit. Našteli smo tudi potencialne ukrepe za vključitev v akcijski 

načrt. Opredelili smo nekatere preproste organizacijsko naravnane ukrepe, kot na primer: t. i. 

kultura pohvale, razumno postavljeni roki, smiselno oblikovane delovne naloge … Nadalje 

smo omenili nekoliko zahtevnejše in stroškovno bolj obremenjujoče ukrepe. Ti so gibljiv 

delovni čas, možnost dela na domu, dodatni dnevi letnega dopusta, gibanje v delovnem 

okolju, delitev dobička, dodatek za poslovno uspešnost …  

Menimo, da je pred uvajanjem ukrepov potrebno s pomočjo analize stanja ugotoviti 

pomanjkljiva področja ter nato potencialne ukrepe ustrezno prilagoditi velikosti in obliki 

organizacije, načinu dela ter strukturi zaposlenih. Uvajanje ukrepov brez ustrezne ciljne 

naravnanosti ni smiselno. Specifičnost vsakega delovnega okolja z uvajanjem univerzalnih 

ukrepov ne bi dosegla želenih učinkov, kar bi motivacijsko slabo vplivalo na delodajalce. Po 

našem mnenju bi bila posledica tega izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu zgolj do 

meje izpolnjevanja zakonskih zahtev. 
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3 PRAVNA UREDITEV PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

V tej točki bomo obravnavali zakonske podlage, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri 

delu. V točki 3.1 bomo razčlenili mednarodne pravne vire, v podpoglavju 3.2 pa 

pomembnejše domače pravne akte.  

3.1 Mednarodni in evropski pravni viri 

Za oblikovanje učinkovitega načrta PZD je potrebno poznati pravno podlago, ki ureja varnost 

in zdravje pri delu. V poglavju 3.1 bomo predstavili mednarodne in evropske pravne akte ter 

izpostavili obveznosti, ki jih zakoni nalagajo delodajalcu in kar zakonodaja zahteva od 

zaposlenih. Pri analizi pravnih dokumentov smo največ pozornosti namenili členom, ki 

urejajo PZD.  

3.1.1 Organizacija združenih narodov (OZN) 

OZN (angl. United Nations – UN) je pod svoje okrilje prevzela varstvo temeljnih človekovih 

pravice, človekovega dostojanstva in svoboščin. Splošno deklaracijo človekovih pravic 

(OHCHR 1948) štejemo za eno prvih konkretnejših pravno formalnih in institucionalnih 

urejanj teh pravic v mednarodnem pravu. Zakonodajnemu urejanju teh pravic na mednarodni 

ravni se pridružuje tudi pravno formalno urejanje v evropskem prostoru. S tem, ko se na 

mednarodni ravni definirajo, uvajajo in zakonsko regulirajo normativne zaščite človekovih 

pravic in svoboščin, se postavlja temelj za normativno urejanje in zaščito delavcev, njihovo 

udeležbo pri odločanju in (so)upravljanju znotraj organizacij, korporacij, podjetij, javnih 

zavodov … (UN 2017). 

Za potrebe obravnavane teme magistrske naloge bomo omenili zgolj Splošno deklaracijo o 

človekovih pravicah (OHCHR 1948), ki v svojem 23. členu daje vsakomur pravico do dela, 

proste izbire zaposlitve, varstvo pred brezposelnostjo ter do pravičnih in zadovoljivih 

delovnih pogojev. 

3.1.2 Mednarodna organizacija dela (MOD) 

Organizacija deluje kot posebna agencija v okviru Združenih narodov in deluje na področju 

izboljševanja socialne pravičnosti in statusa delavcev po celem svetu. Med drugim so njene 

pristojnosti tudi krepitev ekonomske in socialne stabilnosti ter s pomočjo mednarodnih akcij 

izboljševati delovne razmere in življenjske standarde (Ministrstvo za zunanje zadeve 2018). 

Namen organizacije je uveljavljanje mednarodnih splošno priznanih človekovih pravic, pravic 

delavcev in socialne pravičnosti. MOD deluje tripartitno, saj enakopravno vključuje 

predstavnike delodajalcev in delojemalcev posameznih držav članic ter vladnih predstavnikov 

(ILO 2018). Mednarodni standardi dela se oblikujejo in sprejemajo s konvencijami in 
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priporočili. Posamezna država članica sprejme konvencijo s podpisom, kar pa ne pomeni, da 

se bo s tem uveljavila tudi v praksi države podpisnice. Neposredni učinek konvencije v 

nacionalni zakonodaji bo viden, ko bo država članica s postopkom ratifikacije po svojem 

zakonodajnem telesu in za to predpisanem postopku inkorporirala konvencijo v svoj pravni 

red. Priporočila za državo članico niso zavezujoča in predstavljajo le predloge za morebitno 

dopolnitev državnega pravnega reda z naprednejšimi standardi obravnavanega področja (ILO 

2018). 

Med drugimi je bila v slovenski pravni red vnesena tudi Konvencija MOD št. 155 (Uradni list 

SFRJ, št. 7/87) o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju. Ratificirana 

konvencija v 1. členu obvezuje državo podpisnico, da določi, izvaja ter periodično revidira 

enotno nacionalno politiko o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju. 

Posamezna država mora to storiti ob posvetovanju z zainteresiranimi organizacijami 

delodajalcev in delavcev ter glede na prakso in pogoje znotraj nje same (Konvencija MOD št. 

155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju). Kot je še zapisano v 4. 

členu Konvencije MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju, 

je njen namen, da se zmanjšajo vzroki nevarnosti v delovnem okolju in s tem preprečijo 

poškodbe pri delu, poklicne bolezni ter druge poškodbe pri delu samem. 16. člen Konvencije 

MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju pa nalaga 

delodajalcem, v kolikor je izvedljivo, da poskrbijo za varna in zdravju neškodljiva delovna 

mesta, stroje, opremo in procese. Delavci v zvezi z ukrepi varnosti in zdravja na delovnem 

mestu ne smejo imeti nobenih stroškov (Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, 

zdravstvenem varstvu in delovnem okolju 21. člen). 

Konvencija MOD št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 

112/13) je novejša in natančnejša verzija Konvencije MOD št. 155 o varstvu in zdravju pri 

delu. Spoznanje, da poškodbe pri delu, poklicne bolezni in smrt negativno vplivajo na 

produktivnost ter gospodarski in družbeni razvoj, je spodbudilo evropske zakonodajne organe 

k ukrepanju oziroma k sprejetju Konvencije MOD št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja 

pri delu (Langeršek 2015). V Konvenciji MOD št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri 

delu zasledimo izraz »nacionalna kultura preventive na področju varnosti in zdravja pri delu«, 

za katero je značilno, da imajo vlada, delodajalci in delavci opredeljene pravice, odgovornosti 

in obveznosti pri zagotavljanju varnega delovnega okolja. 

Čeprav sta konvenciji vsebinsko gledano podobni, lahko rečemo, da novejša Konvencija 

MOD št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu podpisnicam opredeljuje podrobnejša 

navodila glede oblikovanja nacionalne politike na področju varnosti in zdravja pri delu ter 

izvajanja zastavljenih nacionalnih sistemov. V Konvenciji MOD št. 155 o varstvu pri delu, 

zdravstvenem varstvu in delovnem okolju se omenja posvetovanje z zainteresiranimi 

organizacijami delodajalcev in delavcev, medtem ko se v Konvenciji MOD št. 187 o 

spodbujanju varnosti in zdravja pri delu izraz zainteresirane organizacije nadomesti z 
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ustreznejšim, in sicer z izrazom najreprezentativnejše organizacije. Menimo, da je slednje 

pravičnejše ter usmerjeno k vključevanju vseh zaposlenih. Konvencija MOD št. 155 o varstvu 

pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju za razliko od Konvencije MOD št. 187 o 

spodbujanju varnosti in zdravja pri delu nadgrajuje tradicionalne aktivnosti za obvladovanje 

tveganj za varnost in zdravje pri delu in s tem spodbuja kratkoročne učinke. Novejša 

Konvencija MOD št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu omenja izraz »nacionalna 

kultura preventive na področju varnosti in zdravja v delovnem okolju«, kar lahko razumemo 

kot celostno skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih na dolgi rok. Nacionalno politiko 

razumemo kot politiko države na področju varnosti in zdravja pri delu in delovnega okolja. 

medtem ko nacionalni sistem pomeni orodje za zagotavljanje izvajanja politike in programov 

na področju varnosti in zdravja pri delu v državah (Konvencija MOD št. 187 o spodbujanju 

varnosti in zdravja pri delu). Prav tako je s to konvencijo zahtevan nacionalni program. To je 

program države, ki vsebuje cilje, časovne okvirje, prednostne naloge ter sredstva, ki jih 

potrebujemo za delovanje na področju izboljševanja varnostnih in zdravstvenih pogojev v 

delovnem okolju (Konvencija MOD št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu). Zaradi 

preventivne razvojne naravnanosti Konvencije MOD št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja 

pri delu lahko govorimo tudi o PZD, čeprav le-ta v dokumentu ni eksplicitno omenjena.   

3.1.3 Evropska unija (EU) 

Pravna vira, ki na ravni Evropske unije posegata na področje varnosti in zdravja pri delu sta: 

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Uradni list EU, št. 2010/C 83/02) in Pogodba o 

delovanju Evropske unije (Uradni list EU, št. C 326/47).  

S 6. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije se EU zavezuje podpirati, uskladiti ali 

dopolniti ukrepe držav članic na področju varovanja in izboljševanja človekovega zdravja. 

Zavezanost k varovanju zdravja pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik je zapisana tudi 

v 9. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije. Področje varovanja in zdravja na delovnem 

mestu EU predstavlja ekonomsko kategorijo za doseganje gospodarske učinkovitosti in s tem 

konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Zato si po 151. členu Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, upoštevajoč temeljne socialne pravice, zapisane v Zakonu o ratifikaciji 

Evropske socialne listine (MESL Uradni list RS, št. 7/99) ter v Listini Evropske unije o  

temeljnih  socialnih pravicah  delavcev, Unija in njene članice med drugimi prizadevajo za 

izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev. Natančneje je zaveza o izboljševanju 

zlasti delovnega okolja za varovanje zdravja in varnosti delavcev zapisana v 153. členu 

Pogodbe o delovanju Evropske unije. V 31. členu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 

je določeno, da ima vsak delavec pravico do zdravih in varnih delovnih pogojev ter delovnih 

pogojev, ki spoštujejo delavčevo dostojanstvo. 

Na tem mestu lahko še omenimo Direktivo št. 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje 

izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (Uradni list EU, št. L 183/89). Le-ta določa 



23 

 

generalno ureditev prizadevanj preprečevanja poklicnih tveganj ter zagotavljanja varnosti in 

zdravja delavcev. S tehničnega vidika si EU s to direktivo prizadeva uskladiti varnostne 

predpise znotraj Evropske unije. Predstavlja pomemben temelj zakonodajam članic Evropske 

unije, s katero delavcem obvezno zagotavlja minimalne varnostne pogoje. Izvajanje določb se 

med članicami razlikuje, v praksi pa je uporaba odvisna od gospodarske dejavnosti, kategorije 

delavca ter velikosti podjetja (EU-OSHA 2010a). Direktiva zahteva oceno tveganja za varnost 

in zdravje delavcev pri delu, usposabljanje delavcev za varno delo, vzpostavitev preventivnih 

in varnostnih služb, zagotavljanje preventivnih pregledov in zdravstvenega nadzora ter 

sodelovanje delavcev pri zadevah, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja 

(Direktiva št. 89/391/EGS). Omenimo 6. člen Direktive, ki poudarja razvijanje skladne 

celovite preventivne politike, ki naj zajema tehnologijo, organizacijo dela, delovne razmere, 

socialne odnose in vpliv dejavnikov, povezanih z delovnim okoljem. Direktiva PZD 

neposredno ne omenja, vendar jo zaradi preventivne naravnanosti lahko interpretiramo tudi s 

prej omenjenim 6. členom direktive št. 89/391/EGS. Izpostavimo še izraz »delovno okolje«, 

ki je v direktivi označen kot moderen pristop, ki upošteva tako tehnično varnost kot splošno 

preprečevanje slabega zdravja.  

V sporočilu komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 

2014–2020 je bilo zapisano, da je Evropska komisija zagotavljanju varnosti in zdravja pri 

delu ter varnemu delovnemu okolju za vse evropske delavce posvetila posebno pozornost. Za 

dosego tega strateškega cilja bo potrebno tesno sodelovanje z državami članicami, socialnimi 

partnerji ter drugimi institucijami in organi Evropske unije (Evropska komisija 2014). Unija 

ima jasno usmeritev pomagati državam članicam pri učinkovitem obravnavanju tveganj za 

varnost in zdravje delavcev in zagotavljanju enakih pogojev v celotni Evropski uniji. V Uniji 

na podlagi stanja za obdobje 2014−2020 izpostavljajo tri glavne izzive, in sicer (1) izboljšanje 

izvajanja predpisov v državah članicah s poudarkom na povečanju zmogljivosti za uvedbo 

učinkovitih in uspešnih ukrepov za preprečevanje tveganja v mikro in malih podjetjih; (2) 

izboljšanje preprečevanja z delom povezanih bolezni, tako da se obravnava obstoječa, nova in 

nastajajoča tveganja; (3) obravnava demografskih sprememb, predvsem staranj prebivalstva 

in od tega odvisnim podaljševanjem delovnega življenja (Evropska komisija 2014). 

3.1.4 Svet Evrope 

Pravni akt Sveta Evrope s področja varnosti in zdravja pri delu je Zakon o ratifikaciji 

Evropske socialne listine (MESL Uradni list RS, št. 7/99). S tem, ko je Slovenija ratificirala 

Evropsko socialno listino, se je zavezala k zagotavljanju pravic delavcev do varnih in zdravih 

delovnih pogojev (3. člen MESL). Zakon pogodbenicam narekuje, da po posvetovanju z 

organizacijami delodajalcev in delavcev oblikujejo, izvajajo ter občasno pregledajo skladnost 

nacionalne politike s področja varnosti, zdravja na delovnem mestu in delovnem okolju. 

Glavni cilj je izboljšanje varnosti in zdravja v delovnem okolju, preprečevanje vzrokov za 
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nevarnosti, še posebej tiste, ki izvirajo iz posebnosti delovnega okolja. Prav tako se stremi k 

preprečevanju nezgod in poškodb zdravja na delovnem mestu (3. člen MESL). Spodbujanje 

razvoja služb za zdravje pri delu s poudarkom na preventivni in svetovalni vlogi (3. člen 

MESL) lahko razumemo tudi kot spodbujanje PZD v organizacijah. 22. člen Zakona o 

ratifikaciji Evropske socialne listine omogoča delavcem in njihovim predstavnikom 

sodelovanje pri določanju in izboljševanju delovnih pogojev in delovnega okolja. Članice se 

zavežejo, da bodo spodbujale ukrepe, ki bi delavcem in/ali njihovim predstavnikom skladno z 

nacionalno zakonodajo in prakso omogočali prispevati k oblikovanju zdravih in varnih 

delovnih pogojev. Ukrepi so v prvi vrsti namenjeni ohranjanju/izboljševanju varnosti in 

zdravja delavcev. Smotrno jih je zato vključiti v proces oblikovanja ukrepov in akcijskih 

načrtov.    

3.2 Domači pravni viri 

Poglavje zajema analizo nacionalne zakonodaje s področja varstva in zdravja pri delu. 

Poudarek smo dali na Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), s katerim slovenska 

zakonodaja opredeli promocijo zdravja pri delu. 

3.2.1 Ustava Republike Slovenije 

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) je temeljni pravni akt države, ki v 

najširšem smislu ureja obravnavano tematiko. V drugem poglavju ureja človekove pravice in 

svoboščine. Pravice do pogojev za delo, ki zagotavljajo telesno in moralno integriteto ter 

varnost, niso nedvoumno zapisane, ampak se zagotavljajo posredno. Ustavna odločba o 

nedotakljivosti človekovega življenja, pravice do socialne varnosti predstavljajo ustavno 

podlago za vsebinsko urejanje varnosti in zdravja pri delu (Resolucija o nacionalnem 

programu varnosti in zdravja pri delu). Pravico do varnih in zdravju neškodljivih delovnih 

pogojev imajo podlago v 50. in 51. členu Ustave RS. Sistem socialne varnosti vključuje tudi 

varno in zdravo delo, zato lahko omenimo tudi tretje poglavje, ki ureja gospodarska in 

socialna razmerja. Vsakdo ima pravico do zdravega življenjskega okolja, za katerega poskrbi 

država tako, da z zakonom postavi pogoje ter načine opravljanja gospodarskih in drugih 

dejavnosti. (Maslo Bezer 2016).  34. člen Ustave RS določa. da ima vsakdo pravico do 

osebnega dostojanstva in varnosti. V 35. členu Ustave RS sta zagotovljeni človekova duševna 

in telesna nedotakljivost.  

3.2.2 Zakon o delovnih razmerjih 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1 Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.) je temeljni 

zakon, ki natančno ureja delovna razmerja, sklenjena s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in 

delodajalcem (1. člen ZDR-1). ZDR-1 v svojem 45. členu nalaga delodajalcu obvezo 
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zagotavljanja varnih in zdravih delovnih razmer za zaposlene. To mora izvajati na način, ki je 

skladen s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu (45. člen ZDR-1). Delodajalec je 

prav tako obvezan, da varuje delavčevo dostojanstvo, integriteto ter pred vsemi vrstami 

nasilja na delovnem mestu (47. člen ZDR-1).  

Poleg delodajalca je stranka v delovnem razmerju tudi delavec oz. zaposlen, zato ZDR-1 tudi 

njemu nalaga obveznosti. S področja varnosti in zdravja pri delu bi izpostavili člen, ki pravi, 

da je delavec pri delu dolžan spoštovati in izvajati predpise in ukrepe glede varnosti in zdravja 

ter s tem obvarovati zdravje in življenje sebi in drugim osebam (35. člen ZDR-1).  

3.2.3 Zakon o varnosti in zdravju pri delu  

Področje varnosti in zdravja pri delu je na nacionalnem nivoju urejeno z Zakonom o varnosti 

in zdravju pri delu (ZVZD-1). V letu 1999 objavljen zakon je bil dvakrat spremenjen, nanj pa 

so v času sprejemanja sedaj veljavne različice zakona vplivale priprave Slovenije na vstop v 

Evropsko unijo. Pri sprejemanju aktualnega zakona v letu 2011 so morali snovalci upoštevati 

tudi Direktivo Sveta 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav za varnost in 

zdravje pri delu (Uvodne določbe ZVZD-1). V slovenski pravni red prenesena osnovna 

direktiva se uporablja (tako kot sama direktiva določa) v vseh dejavnostih (zasebnih in javnih) 

in za vse osebe, ki so obvezno zavarovane za poškodbe pri delu ter poklicno bolezen, tako kot 

določajo predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve 2007). Srna (1999) pravi, da gre za splošna načela, ki delavce varujejo pred 

poklicnimi tveganji, ukrepe, ki zagotavljajo varnost in zdravje, odpravljajo tveganja in vzroke 

za poškodbe na delovnem mestu, obveščanje, participacijo in usposabljanje delavcev ter 

njihovih predstavnikov. Prav tako vsebuje posplošene usmeritve, kako ta načela uresničiti.  

Pri snovanju ZVZD-1 so v Državnem zboru Republike Slovenije poleg Direktive št. 

89/391EGS upoštevali tudi Konvencijo MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu 

in delovnem okolju. Vključujoč ti dve listini je struktura zakona primerljiva s pravno 

ureditvijo tega področja v Evropski uniji in drugih razvitih državah (Resolucija o nacionalnem 

programu varnosti in zdravja pri delu). Zakon upošteva tudi z Zakonom o ratifikaciji 

Evropske socialne listine ratificirano Evropsko socialno listino, v kateri je pravica do varnih 

in zdravih delovnih pogojev uvrščena med politične, državljanske, ekonomske in socialne 

pravice. To pomeni, da pravna ureditev varnega in zdravega delovnega okolja spada v sistem 

socialne varnosti. Tako mora država sprejeti varnostne in zdravstvene predpise, poskrbeti 

mora za njihovo izvajanje ter urediti nazor nad njihovim izvajanjem. V kolikor je to potrebno, 

mora država glede ukrepov za izboljšanje varnosti in zdravja organizirati posvete z 

organizacijami delavcev in delodajalcev (Resolucija o nacionalnem programu varnosti in 

zdravja pri delu).   
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Pred ZVZD-1 v Sloveniji nismo imeli zakona, ki bi sistemsko urejal razmerje med delodajalci 

in delavci na področju varnosti in zdravja pri delu. Ustava nalaga državi posebno odgovornost 

na področju dela. Ta zakon pa predstavlja zakonsko podlago za uresničevanje le-te (Ustava 

RS). Normativni sistem pravne ureditve področja varnosti in zdravja zajema zakonsko 

ureditev in izvršilne predpise pristojnih ministrstev opredeljuje ZVZD-1. Podrobnejšo vsebino 

in posamezne varnostne ukrepe pa določi delodajalec sam (Resolucija o nacionalnem 

programu varnosti in zdravja pri delu).  

Zakon nalaga delodajalcu, da določi natančnejše varnostne ukrepe za zagotavljanje varnosti in 

zdravja pri delu. Določa pravice in dolžnosti, ki jih imajo delavci in delodajalci na področju 

varnosti in zdravja pri delu. K ukrepanju za zdravo in varno delo obvezuje vse akterje 

delovnega procesa. (Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu). 

Temeljni akt, v katerem so zapisani izbrani ukrepi, je Izjava o varnosti z oceno tveganja. 

Splošni varnostni ukrepi so lahko zapisani tudi v kolektivni pogodbi (Resolucija o 

nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu). Bilban (2012) pravi, da zakon nalaga 

delodajalcem novo dolžnost v zvezi z zagotavljanjem zdravja na delovnem mestu. 

Preventivno ravnanje delavca in delodajalca v delovnem okolju je utemeljeno kot 

najpomembnejši segment zagotavljanja varstva in zdravja, še pravi avtor (Bilban 2012). 

ZVZD-1 natančno določa organe, ki so odgovorni za varnost in zdravje pri delu. Minister, 

pristojen za delo, in minister, pristojen za področje, na katerega se podzakonski akt nanaša, v 

dogovoru s socialnimi partnerji v Ekonomsko-socialnem svetu izdajata podzakonske predpise 

zakona ZVZD-1. Posvet je pomemben, ker se v Ekonomsko-socialnem svetu srečajo pravice 

in interesi delavcev, delodajalcev in države kot zakonodajalca (1. člen ZVZD-1).  

Obvezno izvajanje PZD je zapisano v 6. členu ZVZD-1. Ker je preventiva delovnih nezgod, 

poklicnih bolezni ali bolezni, povezanih z delom, pomemben temelj varnosti in zdravja pri 

delu, zakon nalaga delodajalcu, da načrtuje in izvaja promocijo zdravja na delovnem mestu. 

Delodajalec mora izvajati določene aktivnosti in ukrepe z namenom ohranjanja in krepitve 

telesnega in duševnega zdravja delavcev (Kušar 2016). Zgoraj omenjeno Izjavo o varnosti z 

oceno tveganja zakon nalaga v 17. členu ZVZD-1. Potrebna finančna sredstva za načrtovanje 

in izvajanje PZD mora zagotoviti delodajalec. Določiti mora tudi način spremljanja izvajanja 

PZD (32. člen ZVZD-1). V skladu s 27. točko 76. člena ZVZD-1 določa kazen delodajalcu v 

višini od 2.000 do 40.000 evrov, če ne načrtuje in izvaja PZD na delovnem mestu, torej ne 

spoštuje določb, zapisanih v 6. členu ZVZD-1 (76. člen ZVZD-1). Pravica vsakega delavca do 

varnega in zdravega dela ter delovnega okolja je zapisana v 11. členu ZVZD-1. Mogoče bi 

omenili še 10. člen ZVZD-1, ki pravi, da so vse obveznosti delodajalca po tem zakonu in 

predpisih obenem tudi pravice delavca v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu. 
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3.2.4 Drugi pravni akti in dokumenti 

Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu je nastala kot posledica 

ZVZD-1, kateri v 4. členu nalaga Državnemu zboru RS sprejetje Nacionalnega programa 

varnosti in zdravja pri delu. Namen v njej določene strategije razvoja področja je varovanje 

življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanje poklicnih bolezni in poškodb 

pri delu ter okvar zdravja v zvezi z delom (Resolucija o nacionalnem programu varnosti in 

zdravja pri delu). Nacionalni program je usklajen z mednarodnimi smernicami in priporočili. 

Še zlasti Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem 

okolju. Poudarek je na obvezujoči izjavi o varnosti z oceno tveganja.  

27. marca 2018 je Državni zbor sprejel Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in 

zdravja pri delu 2018−2027 (Uradni list RS, št. 23/2018). Sprejet nacionalni program 

nadomešča Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu iz leta 2003, ki je 

opredeljevala cilje, aktivnosti in ukrepe za njihovo doseganje, ne pa tudi nosilcev, rokov, 

potrebnih finančnih virov in kazalcev za spremljanje izvajanja.  Oblikovalci programa so 

upoštevali spremembe v družbi, potrebe delodajalcev in delavcev ter napovedi novih tveganj 

v delovnem okolju. Spremenjena demografska slika delovne sile (staranje prebivalstva) od 

oblikovalcev varnostne politike zahteva ustvarjati in vzdrževati takšno delovno okolje, ki bo 

ohranjalo delavčevo zdravje skozi celotno delovno dobo. Varno in zdravo delovno okolje ter 

spodbujanje kulture preventive je pogoj za visoko raven varnosti pri delu ter dobro 

zdravstveno stanje delavcev. To privede do aktivnega in zdravega staranja prebivalstva ter 

podaljševanja delovne dobe. Posplošimo lahko, da je prednostna naloga snovalcev nacionalne 

varnostne politike sprejeti učinkovite strateške ukrepe zaradi nastajajočih demografskih 

sprememb. Nadalje poenostavimo tako, da rečemo, da poskušajo oblikovati tak sistem 

varnosti in zdravja v delovnem okolju, ki ohranja zdravstveno stanje prebivalstva na visokem 

nivoju, vse z namenom podaljševanja delovne dobe.    

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 106/99, 

72/2000 in 109/01), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, 

Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9,96, 29/98, 99/01 in 60/02) in Zakon o sodelovanju delavcev 

pri upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/93 in 56/01) so tudi zakoni, ki so vsebinsko 

povezani s področjem varnosti in zdravja pri delu (Podjed 2016).  ZZVZZ in drugi predpisi s 

področja zdravstva urejajo zagotavljanje varstva pri delu z organizacijskega vidika. ZPIZ-2 

ureja invalidsko zavarovanje, ZSDU pa ureja način delovanja ter pravice članom sveta 

delavcev in delavskim zaupnikom tudi na področju varnosti in zdravja pri delu (Resolucija o 

nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu). 
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3.3 Sklepne ugotovitve poglavja 

Mednarodni in evropski pravni akti s področja varnosti in zdravja pri delu določajo splošni 

zakonski okvir sistema varnosti in zdravja v delovnem okolju. Usmerjeni so k razvoju 

celostne preventivne politike z namenom zagotoviti varna in zdrava delovna mesta, 

preprečevati poklicne bolezni ali poškodbe na delu ter druge poškodbe, povezane z delom. 

Na ravni Evropske unije smo v nalogi izpostavili dva pravna vira: Listino Evropske unije o 

temeljnih pravicah, ki v 31. členu določa pravico vsakega delavca do varnih in zdravih 

delovnih pogojev, ter Pogodbo o delovanju Evropske unije, ki v 151. členu Evropsko unijo in 

njene članice zavezuje k prizadevanjem za izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev 

vseh delavcev. Omenjali smo tudi akt Sveta Evrope, ki je bil v slovenski pravni red uveden z 

Zakonom o ratifikaciji Evropske socialne listine in države podpisnice zavezuje k 

zagotavljanju pravic delavcev do varnih in zdravih delovnih pogojev.  

Iz mednarodne zakonodaje, ki ureja obveznosti delodajalcev in pravice delavcev v zvezi z 

varnim in zdravim delovnim okoljem, smo izpostavili naslednje dokumente: Direktiva Sveta 

št. 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri 

delu, Konvencijo MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju 

in Konvencijo MOD št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu.  

Na podlagi prebranega lahko naredimo sklep, da mednarodni zakonodajni organi poskušajo 

slediti hitremu razvoju gospodarstva in skladno s tem načelom oblikovati svojo politiko.  

Področje varnosti in zdravja pri delu obravnavajo kot ekonomsko kategorijo, kjer je mogoče 

doseči gospodarsko učinkovitost in/ali konkurenčno prednost. Lahko rečemo, da mednarodni 

pravni red vsebuje relativno veliko število zakonodajnih predpisov, s katerimi želi poskrbeti 

za urejenost varnega delovnega okolja in zadovoljstvo delavcev na delovnem mestu. V naši 

nalogi omenjeni predpisi določajo pravico delavcev do zdravih in varnih delovnih pogojev, 

zavezujejo države podpisnice k zagotavljanju varnih delovnih okolij ter prizadevanja za 

izboljšanje življenjskih razmer. Raziskovali smo mednarodne pravne akte, ki bi natančneje 

urejali promocijo zdravja na delovnem mestu, vendar dokumenta, ki bi specifično obravnaval 

to temo, nismo našli. Smo pa zato podrobneje analizirali slovenski Zakon o varstvu in zdravju 

pri delu (ZVZD-1). To je zakon slovenskega pravnega reda, ki promocijo zdravja definira in 

opredeljuje. Snovalci zakona so pri njegovem oblikovanju upoštevali in vključili Konvenciji 

MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju in MOD št. 187 o 

spodbujanju varnosti in zdravja pri delu ter tudi Direktivo Sveta št. 89/391/EGS o uvajanju 

ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu. S tem lahko rečemo, 

da je domača zakonodaja obravnavanega področja usklajena z mednarodnim pravom. 

Če povzamemo nacionalno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, lahko rečemo, 

da so pravice vsakogar do varnega in zdravega delovnega mesta v najširšem smislu zapisane v 

Ustavi RS. Specifično v Ustavi RS ni opredeljena promocija zdravja na delovnem mestu, 
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njene določbe pa so vsebinska osnova za ZVZD-1, ki obravnavano tematiko natančneje 

določa. Splošna določila glede varnih in zdravih delovnih mest vsebujejo še nekateri zakoni, 

kot na primer ZDR-1, ZPIZ-2, ZZVZZ ali ZSDU. Zakonska ureditev in izvršilni predpisi 

pristojnih ministrstev so definirani v ZVZD-1, katere varnostne ukrepe in na kakšne način jih 

bo uvedla, pa je odvisno od vsake organizacije posebej. Poudarjamo, da zakon daje 

delodajalcem proste roke pri interpretaciji in implementaciji določb o izvajanju PZD. 

Obstajajo smernice za PZD, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje, vendar so po našem 

mnenju ohlapne, tako da so delodajalci pri oblikovanju promocije zdravja prepuščeni lastni 

iznajdljivosti.  
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4 RAZISKAVA O UVAJANJU PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM 

MESTU V KMETIJSKI ZADRUGI TOLMIN 

Empiričen del naloge predstavljamo v četrtem poglavju. Analiziramo rezultate kvantitativne 

raziskave, ki smo jo izvedli med zaposlenimi v KZ Tolmin. Najprej je predstavljena 

organizacija, nadalje raziskovalna metodologija ter zajet vzorec. Nadaljujemo s  podrobnejšo 

analizo in interpretacijo rezultatov raziskave. Iz tega povzamemo bistvene ugotovitve ter na 

podlagi le-teh izpostavimo nabor ukrepov, ki bi jih bilo glede na obstoječe stanje smiselno 

vključiti v program promocije zdravja KZ Tolmin. 

4.1 Predstavitev Kmetijske zadruge Tolmin  

Kmetijsko zadrugo Tolmin z.o.o. je leta 1992 ustanovilo 36 članov. Trženje lastnih kmetijskih 

pridelkov je bil njihov glavni razlog za njeno ustanovitev. Glede na pravno-organizacijsko 

obliko je Kmetijska zadruga Tolmin organizirana kot zadruga z omejeno odgovornostjo. Dne 

31. 12. 2017 je bilo včlanjenih 199 članov, ki so hkrati tudi lastniki Zadruge. Deluje na 

območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec (severna Primorska). Zadruga poleg sodelovanja s 

svojimi člani sodeluje z vsakim kmetom, ki izkaže poslovni interes sodelovanja z njo 

(Kmetijska zadruga Tolmin 2016). 

Odkup mleka in živine je bilo prvo leto poslovanja glavno področje delovanja. Potrebe članov 

po oskrbi z repromaterialom so v naslednjem letu narekovale odprtje Kmetijske trgovine. V 

letu 1993 so sledile otvoritve trgovin z mešanim blagom in odprtje klavnice. Storitve klavnice 

služijo ne le kmetom, temveč tudi za klanje goveda z namenom oskrbe mesnic in trgovin, kjer 

to meso prodajajo. Trgovinska dejavnost je poleg ostalih področij (odkup mleka in živine ter 

oskrbovanje kmetov s kmetijskim repromaterialom) postala ena izmed osnovnih dejavnosti 

Zadruge. S širitvijo dejavnosti je naraščalo tudi število zaposlenih. Dne 20. 6. 2018 je 

Zadruga redno zaposlovala 117 ljudi. Kmetijska zadruga obsega poleg odkupa mleka in 

živine, klavnice in kmetijske trgovine še tri neživilske trgovine (Gradbenik − trgovina z 

gradbenim materialom in drogerija, trgovina Šparovček – prodaja tekstilnih izdelkov in igrač 

ter trgovina Kristalček – prodaja gospodinjskega blaga in prazničnih programov). Od živilskih 

trgovin Zadruga upravlja s petimi geografsko razpršenimi mesnicami, večjim Marketom, ki 

deluje na sedežu podjetja, ter šestimi trgovinami z mešanim blagom (od tega so štiri franšize, 

ki so v lasti Mercatorja) ter bife z gostinskimi storitvami (Slika 1). V lasti Zadruge je tudi 

Salamerija Alpija, kjer proizvajajo mesne izdelke, in družba Mlekarna Planika v Kobaridu 

(Kmetijska zadruga Tolmin 2016). 
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Slika 1: Organizacijska shema podjetja 

4.2 Metodologija raziskave 

V empiričnem delu raziskave smo za potrebe naloge izvedli kvantitativno raziskavo. S 

pomočjo anketiranja smo zbrali primarne podatke o stanju in željah zaposlenih glede zdravja 

na njihovem delovnem mestu. Zaradi relativno majhnega števila zaposlenih na Zadrugi (117 

zaposlenih) smo v raziskavo vključili vse. Vključeni so na Zadrugi zaposleni bodisi za 

določen ali nedoločen čas, lahko s polnim ali skrajšanim delovnim časom. V raziskavo nismo 

vključili študentov predvsem zaradi občasnosti njihovega dela (delo čez poletne počitnice). 

Anketni vprašalniki so bili tako razdeljeni tudi vodstvenemu kadru. Vzorčenje ni bilo 

potrebno, saj vzorec predstavlja celotno ciljno populacijo. S tem smo se izognili 
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posploševanju z vzorca na populacijo, saj sami rezultati odražajo stanje v celotni Zadrugi. Z 

zajetjem vseh enot ciljne populacije v vzorec smo dali raziskavi večjo mero verodostojnost in 

zanesljivosti. Zaradi nizke stopnje računalniške pismenosti zaposlenih smo se odločili, da 

anketo fizično izročimo vsakemu zaposlenemu. S tem smo povečali verjetnost, da se 

zaposleni odločijo sodelovati. Od 117 razdeljenih anketnih vprašalnikov smo dobili nazaj 79 

izpolnjenih, kar predstavlja 67,5-odstotno odzivnost. Anketni vprašalnik je v Prilogi 1. 

Za preverjanje zastavljenih hipotez smo izdelali anketni vprašalnik z vprašanji zaprtega tipa. 

Vprašanja zaprtega tipa so glede na temo naloge primernejša za statistično obdelavo kot 

vprašanja odprtega tipa. Doživljanje stanja so anketiranci izražali s stopnjo strinjanja na 

lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh se ne strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. 

Vprašalnik je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov.  

Uvodoma so štiri demografska vprašanja o spolu, starosti, dokončani stopnji izobrazbe ter 

delovnem mestu anketiranca. Nato v prvem sklopu vprašanj anketirance vprašamo o njihovem 

splošnem zdravstvenem stanju, morebitnih dolgotrajnih zdravstvenih boleznih/težavah ter v 

kolikšni meri jih le-te ovirajo pri običajnih aktivnostih. S tem sklopom preverjamo prvo 

zastavljeno hipotezo. Za potrebe preverjanja druge hipoteze smo v drugem sklopu anketnega 

vprašalnika uporabili nabor trditev iz vprašalnika Inšpektorata za delo Republike Slovenije 

(2012). Trditve se nanašajo na pre/utrujenost zaposlenih, kako spoštovani se zaposleni 

počutijo na svojem delovnem mestu, ali so pohvaljeni za dobro opravljeno delo, kako 

dostopen je njihov nadrejeni, glede konfliktnih situacij na delovnem mestu … Poleg 

preverjanja druge hipoteze smo z naborom trditev v drugem sklopu želeli ugotoviti stanje 

zdravja in počutja na delovnem mestu z vidika zaposlenega. Tretji sklop vprašalnika vsebuje 

nabor ukrepov, ki bi bili potencialno zanimivi za zaposlene. S tem sklopom preverjamo tretjo 

zastavljeno hipotezo ter hkrati ugotavljamo, kateri ukrepi bi bili po njihovem mnenju smotrni 

in koristni ter bi njihova uvedba pripomogla k izboljšanju skrbi za zdravje v njihovem 

delovnem okolju. Natančneje bomo vprašalnik razdelali pri analizi v naslednjem poglavju. 

Anketiranje je potekalo od 23. 5. 2018 do 15. 6. 2018. Kot že omenjeno, je bila odzivnost 

67,5-odstotna, saj smo dobili vrnjenih 79 vprašalnikov. Vrnjene vprašalnike smo uredili ter 

vnesli v program. Statistično smo podatke obdelali s pomočjo programa SPSS 23. Uporabili 

smo T-test za en vzorec ter Binominalni test. S koeficientom Cronbach Alpha smo preverili 

zanesljivost ter rezultate prikazali z opisno statistiko. Analiza in interpretacija izvedene 

raziskave sta podrobneje opisani v poglavju 4.4.  

Sodelovanje pri anketiranju je bilo prostovoljno. Vsakemu zaposlenemu je bila zagotovljena 

anonimnost, saj je vsak poleg pole z vprašalnikom prejel tudi prazno ovojnico, v katero je dal 

izpolnjen vprašalnik. Le-to je nato vrgel v za zbiranje anket namenjeno škatlo.  
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4.3 Predstavitev vzorca 

V prvem sklopu smo zaposlene spraševali po spolu, starosti, stopnji dokončane izobrazbe ter 

delovnem mestu. Na vprašalnik o promociji zdravja je odgovarjalo 79 anketirancev. En 

anketiranec spola ni razkril, med preostalimi pa je bila večina žensk, kar 66,7 % (Slika 2). 

Moških je bilo tako 33,3 %.  

 
Slika 2: Struktura zaposlenih po spolu 

Starostno strukturo smo ugotavljali s pomočjo petih ponujenih starostnih razredov. Največ 

anketiranih (39,2 %) ima med 46 in 55 let, sledijo anketiranci, stari med 36 in 45 let (26,6 %), 

nato tisti od 26 do 35 let (21,5 %). Starih do 25 let in nad 56 let je zgolj 6,3 % anketirancev 

(Slika 3). 

 
Slika 3: Starostna struktura zaposlenih 
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Nekaj manj kot polovica anketirancev ima končano poklicno izobrazbo (43 %), dobra tretjina 

zaposlenih je dokončala srednjo šolo, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo ima zgolj 

desetina vprašanih (Slika 4). Višješolsko izobraževanje je dokončalo 7,6 % zaposlenih, 

osnovno šolo pa je zaključilo 2,5 % anketiranih. Na Zadrugi ni zaposlen noben magister ali 

doktor znanosti. 

 

Slika 4: Struktura zaposlenih po stopnji dokončane izobrazbe 

Velika večina (67,1 %) anketirancev je zaposlenih na delovnem mestu prodajalec in/ali mesar 

(Slika 5). To je logična posledica dejstva, da je osnovna dejavnost Zadruge trgovina. Visok 

odstotek zaposlenih na delovnem mestu prodajalca in/ali mesarja sovpada z visokim 

odstotkom anketirancev z dokončano poklicno stopnjo izobraževanja. Delovno mesto 

poslovodja zaseda 16,5 % anketiranih, sledijo proizvodni delavci z 10,1 %. 3,8 % jih dela v 

upravi Zadruge. 

 
Slika 5: Struktura zaposlenih glede na delovno mesto 

2,5%

43,0%

36,7%

7,6%

10,1%

Stopnja dokončane izobrazbe

Osnovna šola ali manj (II.) Poklicna šola (IV.)

Srednja šola (V.) Višja šola (VI./1)

Visoka/univerzitetna  šola  (VII./2)

67,1%

16,5%

10,1%
3,8%

2,5%

Delovno mesto

Prodajalec/Mesar Poslovodja Proizvodni delavec Delavec v upravi Drugo



35 

 

Analiza demografskih podatkov je pokazala, da so k izpolnjevanju vprašalnikov bolj zavzeto 

pristopile ženske (66,7 %) kot moški zaposleni. To lahko pojasnimo z dejstvom, da je v 

celotnem kolektivu Zadruge delež zaposlenih ženskega spola večji od deleža moških 

zaposlenih. Kolektiv Zadruge je po starostni strukturi starejšega tipa. Kar 39,2 % zaposlenih 

je starih med 46 in 55 let, medtem ko je zaposlenih, starih do 25 let, zgolj 6,3 %. Po našem 

mnenju temu med drugim botruje demografski trend staranja prebivalstva, kateremu 

posledično sledi tudi staranje delovne sile. Prav tako lahko to pojasnimo z nizko stopnjo 

fluktuacije zaposlenih. Redki posamezniki, ko se enkrat zaposlijo na Zadrugi, poiščejo službo 

drugje. Starejša starostna struktura je posledica prav tega. Posamezniki so se z ustanovitvijo 

Zadruge kot mladi zaposlili in tam ostali ali ostajajo celotno delovno dobo. Rečemo lahko, da 

se skupaj z Zadrugo stara tudi njen kolektiv. Odstotki glede dokončane izobrazbe so 

pričakovani. Osnovna trgovinska dejavnost Zadruge narekuje predvsem strukturo zaposlenih s 

poklicno šolo ali srednješolsko izobrazbo. 43,0 % anketirancev ima dokončano poklicno 

izobraževanje, 36,7 % pa poklicno šolo. Daleč največ anketiranih (67,1 %) je zaposlenih na 

delovnem mestu prodajalec in/ali mesar. Dislocirane enote Zadruge so organizirane tako, da 

delovno mesto prodajalca in mesarja ni strogo ločeno. Zato smo v anketnem vprašalniku ti 

dve kategoriji združili. 

4.4 Analiza in interpretacija raziskave 

V prvem sklopu anketnega vprašalnika smo anketirance vprašali po njihovem splošnem 

zdravstvenem stanju, če imajo kakšno dolgotrajno bolezen ali zdravstveno težavo ter ali so 

bili v zadnjih 6 mesecih ali dlje zaradi le-teh ovirani pri vsakdanjih aktivnostih. Za 

dolgotrajno bolezen ali dolgotrajno zdravstveno težavo se šteje bolezen ali težava, ki traja ali 

se pričakuje, da bo trajala 6 mesecev ali  več.  

Splošno zdravje zaposlenih 

Anketiranci so svoje splošno zdravstveno stanje ocenjevali s pomočjo ponujene Linkertove 

lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni »slabo«, 5 pa »zelo dobro«. Povprečna vrednost je bila 3,95, 

kar pomeni, da anketiranci v povprečju svoje splošno zdravstveno stanje ocenjujejo kot dobro 

(Preglednica 1). 

Preglednica 1: Izračun statistik opravljenega T-testa za spremenljivki Splošno                                         
zdravstveno stanje in Dolgotrajna oviranost pri opravljanju aktivnosti 

  N Povprečje 
Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Kakšno je vaše splošno zdravstveno 

stanje? 
79 3,95 0,60 Slabo Zelo dobro 

V  kolikšni  meri  ste  zadnjih  6  

mesecih  ali  dlje  ovirani  zaradi  
zdravstvenih  težav  pri  običajnih 

aktivnostih? 

79 1,86 0,83 
Sploh 
nisem 
oviran 

Sem oviran 
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Slika 6: Ponazoritev ocen glede splošnega zdravstvenega stanja zaposlenih 

 
Slika 7: Ponazoritev ocen glede dolgotrajne oviranosti pri aktivnostih  

Na vprašanje o tem, ali imajo anketiranci kakšno dolgotrajno bolezen ali zdravstveno težavo, 

se je večina vprašanih (86,1 %) opredelila, da teh težav nima. Nizek odstotek anketiranih, ki 

so izjavili, da nimajo nobene dolgotrajne bolezni ali zdravstvene težave, nakaže na rezultate 

analize glede oviranosti anketirancev pri opravljanju običajnih aktivnosti zaradi prej 

omenjenih stanj. Anketiranci so na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh nisem 

oviran«, 5 pa »zelo sem oviran«, ocenjevali, v kolikšni meri so bili zadnjih 6 mesecev ali dlje 

ovirani zaradi zdravstvenih težav pri običajnih aktivnostih. V povprečju so ocenili, da niso 

ovirani. Povprečna vrednost odgovorov je bila 1,86 (Preglednica 1).  

Zdravje in počutje zaposlenih 

Drugi sklop vprašanj je bil namenjen ugotoviti stanja na Zadrugi glede zdravja in počutja z 

vidika zaposlenega (Slika 6). Trditve smo povzeli po že obstoječem vprašalniku Inšpektorata 

za delo Republike Slovenije (2012). Na sklop trditev, ki se nanašajo na počutje in zdravje na 

delovnem mestu, so anketiranci odgovarjali s pomočjo lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni 

»sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se strinjam«. Anketiranci se v povprečju strinjajo, da 

je nadrejeni dostopen za pogovor (PV=4,04), da se jim je v zadnjem času povečal obseg dela 

(PV=3,88), da jih skrbi za svoje zdravje (PV=3,72), da jih nadrejeni pozitivno spodbujajo pri 

njihovem delu (PV=3,68), da je tempo dela zahteven in naporen (PV=3,68) in da sodelavci 

spoštujejo njihovo delo (PV=3,66). V povprečju se niti ne strinjajo niti strinjajo, da enostavno 
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uveljavljajo pravico do dopusta (PV=3,42), da čutijo, da je njihovo delo cenjeno (PV=3,35), 

da so pogosto preutrujeni (PV=3,28), da lahko vplivajo na prehrano v delovnem času 

(PV=3,04), da so prebrali oceno tveganja, ki jo je za njihovo delovno mesto pripravil njihov 

delodajalec (PV=2,81), da imajo vpliv na program svojega dela (PV=2,73), da se v delovnem 

okolju dogajajo konfliktne situacije med zaposlenimi (PV=2,54) in da težko spijo (PV=2,51). 

V povprečju pa se ne strinjajo, da jih pri delu pogosto zmotijo sodelavci z zadevami, ki niso 

povezane z delovnimi nalogami (PV=2,28), da jih na delu moti hrup (PV=2,10), da se od njih 

zahteva, da opravljajo dela, ki niso v opisu njihovih nalog (PV=2,08) ter da so bili v delovni 

organizaciji, kjer so zaposleni, že izpostavljeni šikaniranju zaradi svojega spola, starosti, 

zdravstvenega stanja, narodnosti, vere ali drugih osebnih okoliščin (PV=1,75). 
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*Na to trditev en anketiranec iz vzorca ni podal odgovora. Skupnih odgovorov je tako 78. 
**Na to trditev dva anketiranca iz vzorca nista podala odgovora. Skupnih odgovorov je tako 77. 
 

Slika 8: Ponazoritev ocen anketiranih glede počutja in zdravja na delovnem mestu 
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Tempo dela je zahteven, naporen.*

Od mene se zahteva, da opravljam dela, ki niso v
opisu mojih del in nalog.

V tej delovni organizaciji sem že bil izpostavljen

šikaniranju zaradi svojega spola, starosti,…

Prebral se oceno tveganja, ki jo je za moje
delovno mesto pripravil delodajalec.*

V delovnem okolju se dogajajo konfliktne
situacije med zaposlenimi.*

Nadrejeni je dostopen za pogovor.*

Pri delu me pogosto zmotijo sodelavci z
zadevami, ki niso povezane z delovnimi nalogami.

Lahko vplivam na prehrano v delovnem času.*

V zadnjem času se mi je povečal obseg dela.**

Moj nadrejeni me pozitivno spodbuja pri mojem
delu.

Moji sodelavci spoštujejo moje delo.

Na delu me moti hrup (telefoni sodelavcev, 
tiskalniki, …).

Enostavno uveljavljam pravico do dopusta.**

Imam vpliv na program mojega dela.

Čutim, da je moje delo cenjeno.

Težko spim.

Pogosto sem preutrujen/a.

Skrbi me za moje zdravje.

Počutje in zdravje na delovnem mestu

Sploh se ne strinjam Ne strinjam se Se niti ne strinjam, niti strinjam Strinjam se Popolnoma se strinjam
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Predlagani ukrepi za promocijo zdravja 

V tretjem sklopu anketnega vprašalnika smo sestavili nabor ukrepov, ki bi bili potencialno 

zanimivi za zaposlene na Zadrugi (Slika 7). Na sklop trditev, ki se nanašajo na ukrepe za 

promocijo zdravja na delovnem mestu, so anketiranci prav tako odgovarjali s pomočjo 

lestvice 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se strinjam«. 

Anketiranci se v povprečju strinjajo, da si želijo pohvale za dobro opravljeno delo, saj bi 

pozitivno vplivala na njihovo produktivnost in samopodobo (PV=4,13), da si želijo možnost 

zdravega obroka za malico (PV=4,04), da si želijo sodelovati pri oblikovanju izboljšav na 

delovnem mestu (PV=3,99), da si želijo, da bi bilo njihovo delovno mesto ergonomsko 

urejeno (PV=3,96), da bi moralo biti spodbujanje opuščanja kajenja prisotno na vsakem 

koraku znotraj organizacije (PV=3,80), da bi se z veseljem udeležili predavanj o zdravem 

načinu življenja (PV=3,65), da bi se z veseljem udeleževali brezplačnih izletov (PV=3,58), da 

bi bili dobrodošli skupni družabni prostori (PV=3,53) in da si želijo skupnega prostora za 

malico (PV=3,52). V povprečju pa se niti ne strinjajo niti strinjajo, da si želijo uvedbo 

individualnih letnih razgovorov s svojim neposredno nadrejenim, saj bi jim ta koristila 

(PV=3,47), da si želijo uvedbo kratkih odmorov za razgibavanje med delovnim časom, ko je 

to mogoče (PV=3,35), da so za aktivnosti pripravljeni tudi denarno prispevati (PV=3,32), da 

bi k njihovemu dobremu počutju pripomogla udeležba na skupinski vadbi (PV=3,19), da si 

želijo, da bi jim Zadruga ponudila organizirano varstvo otrok (PV=2,88), da bi bila dobra 

ideja organizacija aktivnosti skupaj z družinskimi člani (PV=2,82) ter da si želijo gibljiv 

delovni čas (PV=2,74). 
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*Na to trditev en anketiranec iz vzorca ni podal odgovora. Skupnih odgovorov je tako 78. 
**Na to trditev dva anketiranca iz vzorca nista podala odgovora. Skupnih odgovorov je tako 77. 
***Na to trditev trije anketiranci iz vzorca niso podali odgovora. Skupnih odgovorov je tako 76. 
****Na to trditev štirje anketiranci iz vzorca niso podali odgovora. Skupnih odgovorov je tako 75. 

Slika 9: Ponazoritev ocen anketiranih glede ukrepov za PZD 
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Zakonodaja s področja varstva in zdravja pri delu

ustrezno ščiti zaposlenega v panogi, kjer sem…

Poznam zakonodajo, ki ureja področje promocija zdravja

na delovnem mestu.*

Organiziranje aktivnosti skupaj z družinskimi člani je

dobra ideja kako združiti prijetno s koristnim.**

Želim si pohvale za dobro opravljeno delo, saj bi

pozitivno vplivala na mojo produktivnost in…

Želim si skupnega prostora za malico.**

Želim si uvedbo kratkih odmorov za razgibavanje med

delovnim časom in ko je to mogoče.*

Spodbujanje opuščanja kajenja bi moralo biti prisotno na

vsakem koraku znotraj organizacije.

K mojemu dobremu počutju bi pripomogla udeležba na 

skupinski vadbi (telovadba, aerobika, pilates, joga,…)

Želim si uvedbo individualnih letnih razgovorov s

svojim neposredno nadrejenim, saj bi mi ta koristila.

Za aktivnosti bi bil pripravljen/a tudi denarno
prispevati.**

Brezplačnih izletov bi se z veseljem udeleževal/a.*

Želim si, da bi Zadruga ponudila organizirano varstvo

otrok.**

Skupni družabni prostori bi bili zelo dobrodošli.***

Želim si možnosti zdravega obroka za malico.*

Želim si, da bi bilo moje delovno mesto ergonomsko

urejeno.****

Predavanj o zdravem načinu življenja bi se z veseljem

udeležil/a.*

Želim si sodelovati pri oblikovanju izboljšav na

delovnem mestu.*

Želim si gibljiv delovni čas.**

Ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu

Sploh se ne strinjam Ne strinjam se

Se niti ne strinjam, niti strinjam Strinjam se

Popolnoma se strinjam
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V okviru tretjega sklopa vprašalnika smo anketirane tudi povprašali o poznavanju zakonodaje 

s področja varnosti in zdravja na delovnem mestu (Preglednica 2). Anketirani se v povprečju 

niti ne strinjajo niti strinjajo, da poznajo zakonodajo, ki ureja področje promocije zdravja na 

delovnem mestu (PV=2,85) ter da je zakonodaja s področja varnosti in zdravja urejena tako, 

da ustrezno ščiti zaposlenega v panogi (PV=3,36).   

Preglednica 2: Izračun statistik opravljenega T-testa za spremenljivki Poznavanje 
zakonodaje s področja PZD in Zakonodaja ustrezno ščiti zaposlene 

4.5 Preverjanje hipotez 

Cilj empiričnega dela naloge je z izvedeno kvantitativno raziskavo znotraj Zadruge ovreči ali 

potrditi tri zastavljene hipoteze. Hipoteze smo preverili tudi z analizo pravnih virov in 

preučitvijo strokovne literature. V nadaljevanju predstavljamo rezultate preverjanja 

zastavljenih hipotez. 

H1: Zaposleni na Zadrugi ocenjujejo svoje zdravstveno stanje kot dobro. 

Prvo zastavljeno hipotezo smo preverjali s prvim sklopom vprašanj. Hipotezo 1 smo testirali s 

pomočjo T testa za en vzorec (One Sample T Test), saj nas je zanimalo, ali so anketiranci 

svoje zdravstveno stanje v povprečju ocenili z več kot srednje dobro (testna vrednost 3). Prav 

tako nas je zanimalo, ali so bili v zadnjih šestih mesecih ali dlje v povprečju manj kot zmerno 

ovirani zaradi zdravstvenih težav pri običajnih aktivnostih (testna vrednost 3). Z 

Binominalnim testom smo še preverili, ali ima statistično značilno manj kot 50 % 

anketirancev kakšno dolgotrajno bolezen ali dolgotrajno zdravstveno težavo.  

Glede na podatke v spodnji tabeli vidimo, da anketiranci v povprečju svoje zdravstveno stanje 

ocenjujejo kot dobro (PV=3,95), v povprečju tudi niso ovirani pri običajnih aktivnostih v 

zadnjih 6 mesecih ali več zaradi zdravstvenih težav (PV=1,86). V nadaljevanju na podlagi T 

testa preverimo, ali se povprečji statistično značilno razlikujeta od testne vrednosti 3 

(Preglednica 3).  

 

 

  N Povprečje 
Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Poznam zakonodajo, ki ureja 
področje promocija zdravja na 

delovnem mestu 
78 2,85 1,28 

Sploh se ne 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

Zakonodaja s področja varstva in 

zdravja pri delu ustrezno ščiti 

zaposlenega v panogi, kjer sem 
zaposlen/a. 

78 3,36 1,12 
Sploh se ne 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 
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Preglednica 3: Izračun statistik opravljenega T-testa za spremenljivki Splošno 

zdravstveno stanje in Dolgotrajna oviranost pri opravljanju običajnih 

aktivnosti 

 
N Povprečje 

Standardni 
odklon 

Kakšno je vaše splošno zdravstveno stanje? 79 3,95 0,60 

V  kolikšni  meri  ste  v zadnjih  6  mesecih  ali  dlje  ovirani  
zaradi  zdravstvenih  težav  pri  običajnih aktivnostih? 

79 1,86 0,83 

Glede na vrednost statistične značilnosti T testa vidimo, da so anketiranci splošno zdravstveno 

stanje v povprečju ocenili z oceno, ki je statistično značilno večja od testne vrednosti 3 

(p=0,000), povprečje na vzorcu je od testne vrednosti večje za 0,949. Vidimo pa tudi, da je 

povprečje pri stopnji oviranosti v zadnjih 6 mesecih zaradi zdravstvenih težav statistično 

značilno manjše od testne vrednost 3, in sicer je manjše za 1,139 (Preglednica 4).  

Preglednica 4: Izračun T-testa za spremenljivki Splošno zdravstveno stanje in 

Dolgotrajna oviranost 

  

Testna vrednost = 3 

t df 
Statistična 

značilnost 
Razlika v 
povprečju 

95% Interval 
zaupanja 

Spodnji Zgornji 

Kakšno je vaše splošno 

zdravstveno stanje? 
14,135 78 0,000 0,949 0,816 1,083 

V  kolikšni  meri  ste  v zadnjih  
6  mesecih  ali  dlje  ovirani  
zaradi  zdravstvenih  težav  pri  

običajnih aktivnostih? 

-12,230 78 0,000 -1,139 -1,325 -0,954 

Tri četrtine (Preglednica 5) anketirancev nima nobene dolgotrajne bolezni ali dolgotrajne 

zdravstvene težave. Kot vidimo, je teh anketirancev statistično značilno več kot 50 % 

(p=0,000), oziroma tistih, ki imajo dolgotrajno bolezen ali zdravstveno težavo, je statistično 

značilno manj kot 50 %. Tistih, ki imajo kakšno dlje trajajočo bolezen ali zdravstveno težavo, 

pa je le 14 %.  

Preglednica 5: Izračun Binominalnega testa 

  Kategorija N 
Dejanski 

delež 
Testni 
delež 

Statistična 

značilnost 

Ali imate kakšno dolgotrajno 

bolezen ali dolgotrajno 
zdravstveno težavo? 

Skupina 1 Ne 68 0,86 0,50 0,000 

Skupina 2 Da 11 0,14 
  

Total 
 

79 1,00 
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Na podlagi analize lahko H1, ki pravi, da zaposleni na Zadrugi svoje zdravje ocenjujejo kot 

dobro, potrdimo. Zdravstveno stanje ocenjujejo kot dobro in pri običajnih aktivnostih zaradi 

bolezni niso ovirani. Več kot polovica anketiranih nima nikakršne dolgotrajne bolezni ali 

dolgotrajnejše zdravstvene težave.  

H2: Zaposleni na Zadrugi menijo, da Zadruga premalo skrbi za njihovo zdravje na delovnem 

mestu.  

Drugo hipotezo smo ravno tako testirali s pomočjo T testa za en vzorec. Pred tem smo trditve, 

s pomočjo katerih smo merili zdravje na delovnem mestu, združili v en konstrukt. Trditve z 

obratno vrednoteno mersko lestvico smo pred tem rekodirali. Nižje vrednosti konstrukta 

»zdravje na delovnem mestu«, ki so bližje 1, pomenijo, da Zadruga po njihovem mnenju 

dobro skrbi za zdravje svojih zaposlenih. Višje vrednosti, ki so bližje 5, pa pomenijo, da 

Zadruga slabo skrbi za zdravje svojih zaposlenih. Cronbach Alpha (Preglednica 6) smo 

izračunali z namenom preverjanja zanesljivosti konstrukta. Vrednost le-tega znaša 0,758 in je 

s tem večja od 0,6, zato lahko zaključimo, da je konstrukt  »zdravje na delovnem mestu« 

zanesljiv. S pomočjo T testa za en vzorec smo želeli ugotoviti, ali anketiranci na lestvici od 1 

do 5 ocenjujejo, da Zadruga slabo skrbi za zdravje zaposlenih (povprečje, večje od 3).  

Preglednica 6: Cronbach Alpha koeficient 

Cronbach's Alpha Število postavk 

0,758 18 

Iz Preglednice 7 je razvidno, da povprečje pri konstruktu znaša 2,72. To pomeni, da Zadruga 

srednje dobro skrbi za zdravje zaposlenih. V nadaljevanju preverimo, ali se povprečje 

statistično značilno razlikuje od testne vrednosti.  

Preglednica 7: Povprečje konstrukta Zdravje na delovnem mestu 

  N Povprečje Standardni odklon 

Zdravje na delovnem mestu   79 2,72 0,53 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 (p=0,000), lahko rečemo, da je 

povprečje na vzorcu statistično značilno manjše od testne vrednosti 3. Zadruga za zdravje 

delavcev ne skrbi tako slabo, kot smo predvidevali (Preglednica 8).  

Preglednica 8: Izračun T-testa za konstrukt Zdravje na delovnem mestu 

  
Testna vrednost = 3 

t df 
Statistična 

značilnost 
Razlika v 
povprečju 

95% Interval zaupanja 
Spodnji Zgornji 

Zdravje na delovnem mestu   -4,609 78 0,000 -0,28 -0,40 -0,16 
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H2 pravi, da zaposleni na Zadrugi menijo, da Zadruga premalo skrbi za njihovo zdravje na 

delovnem mestu. Na podlagi analize lahko H2 ovržemo.  

H3: Zaposleni na Zadrugi si želijo ukrepov na področju promocije zdravja na delovnem 

mestu. 

Tudi tretjo hipotezo smo testirali s pomočjo T testa za en vzorec. Najprej smo trditve, s 

pomočjo katerih smo merili, ali si zaposleni želijo ukrepov za promocijo zdravja na delovnem 

mestu, združili v konstrukt »ukrepi za promocijo zdravja«. Nižje vrednosti tega konstrukta 

bližje 1 tako pomenijo, da si ukrepov za promocijo zdravja ne želijo, vrednosti blizu 5 pa 

pomenijo, da si ukrepov zelo želijo. Izračunali smo tudi Cronbach Alpha, saj nas je zanimalo, 

ali je konstrukt zanesljiv. Glede na vrednost Cronbach Alphe (Preglednica 9), ki je večja od 

0,6 in znaša 0,763, lahko rečemo, da je konstrukt »ukrepi za promocijo zdravja« zanesljiv. S 

pomočjo T testa za en vzorec smo želeli ugotoviti, ali anketiranci na lestvici od 1 do 5 

ocenjujejo, da si želijo ukrepov (povprečje, večje od 3).  

Preglednica 9: Cronbach Alpha koeficient za konstrukt Ukrepi za promocijo zdravja 

Cronbach's Alpha Število postavk 

0,763 16 

Kot vidimo iz preglednice 10, je povprečje pri konstruktu »ukrepi za promocijo zdravja« 3,49, 

kar pomeni, si anketiranci nekoliko bolj kot srednje močno želijo ukrepov za promocijo 

zdravja na delovnem mestu. V nadaljevanju preverimo, ali se povprečje statistično značilno 

razlikuje od testne vrednosti 3. 

Preglednica 10: Povprečje konstrukta Ukrepi za promocijo zdravja  
  N Povprečje Standardni odklon 

Ukrepi za promocijo zdravja 79 3,49 0,63 

Glede na vrednost statistične značilnosti, ki je manjša od 0,05 (p=0,000), lahko rečemo, da je 

povprečje na vzorcu statistično značilno večje od testne vrednosti 3 (Preglednica 11). 

Anketiranci si želijo ukrepov za promocijo zdravja na delovnem mestu.  

Preglednica 11: Izračun T-testa za konstrukt Ukrepi za promocijo zdravja 

  
Testna vrednost = 3 

t df 
Statistična 

značilnost 
Razlika v 
povprečju 

95% Interval zaupanja 

Spodnji Zgornji 

Ukrepi za promocijo zdravja 7,013 78 0,000 0,49 0,35 0,63 

H3, ki pravi, da si zaposleni na Zadrugi želijo ukrepov na področju promocije zdravja na 

delovnem mestu, lahko na podlagi analize potrdimo. 



45 

 

4.6 Interpretacija rezultatov 

Prva hipoteza je bila potrjena. Anketiranci so v povprečju svoje splošno zdravstveno stanje 

ocenili s 3,95, kar pomeni, da svoje zdravstveno stanje ocenjujejo kot dobro. Standardni 

odklon ocenjenih vrednosti je razmeroma majhen (0,6) in kaže na dokaj veliko koncentracijo 

odgovorov okoli povprečne ocene. Prav tako je 68 anketiranih od 79 sodelujočih izjavilo, da 

nimajo nobenih dolgotrajnih bolezni ali dolgotrajnih zdravstvenih težav. Logična posledica 

tega je rezultat analize vprašanja, ki se je nanašalo na oviranost zaposlenih pri izvajanju 

običajnih aktivnosti zaradi dolgotrajnih bolezni ali zdravstvenih težav. Povprečna vrednost 

odgovorov je bila 1,86, pri čemer je bil standardni odklon prav tako nizek. Zdravstveno stanje 

zaposlenih je po njihovem mnenju dobro, večina zaposlenih nima nobene dolgotrajne bolezni 

ali zdravstvene težave, ki bi ga ovirala tako pri običajnih aktivnostih kot tudi pri delu. Glede 

na starejšo starostno strukturo zaposlenih je to sicer presenetljivo visoka stopnja odsotnosti 

dolgotrajnih bolezni ali zdravstvenih težav.  

Druga hipoteza je bila ovržena. Anketirani torej menijo, da Zadruga dovolj dobro skrbi za 

njihovo zdravje na delovnem mestu. Izpostavili bi zelo nizko strinjanje (PV=1,75) z izjavo, da 

so bili v organizaciji že izpostavljeni šikaniranju zaradi spola, starosti, zdravstvenega stanja 

ali drugih osebnih okoliščin. Relativno nizko je bilo strinjanje z izjavami, da se v delovnem 

okolju med zaposlenimi dogajajo konfliktne situacije (PV=2,54) in da anketirance moti hrup 

na delovnem mestu (PV=2,10) ter sodelavci z zadevami, ki ne sodijo na delovno mesto 

(PV=2,28). Visoka stopnja strinjanja (PV=3,66) je tudi pri izjavi, da sodelavci spoštujejo delo 

posameznika. Sklepamo lahko, da v delovnem okolju Zadruge med zaposlenimi ni zaznati 

znakov diskriminacije ter da se sodelavci med seboj splošno dobro razumejo. Kaže, da je 

komunikacija na ustreznem nivoju in da se spoštuje zasebnost posameznega zaposlenega. 

Prav tako kot odnosi med sodelavci so bila dobro ocenjena tudi razmerja med nadrejenimi in 

zaposlenimi. Analiza je pokazala daleč največ strinjanja anketiranih pri izjavi glede 

dostopnosti nadrejenega za pogovor (PV=4,04). Korektni odnosi med vodjo in zaposlenim na 

Zadrugi nakazujeta tudi v povprečju visoka stopnja strinjanja z izjavami, da nadrejeni 

pozitivno spodbujajo zaposlene pri njihovem delu (PV=3,68), ter občutek anketiranih, da je 

njihovo delo cenjeno (PV=3,35).  

Po mnenju anketiranih se jim je v zadnjem času povečal obseg dela (PV=3,88), tempo dela pa 

s povprečno oceno 3,68 ocenjujejo kot naporen in zahteven. S povprečno oceno 3,28 so 

anketirani izrazili strinjanje z izjavo, da so pogosto pre/utrujeni. V tem sklopu še omenimo, da 

se anketirani niso strinjali s trditvijo, da se od njih zahteva opravljanje nalog, ki niso v opisu 

njihovih del in nalog. Povzamemo lahko, da delo na Zadrugi po mnenju zaposlenih ni 

enostavno, tempo je naporen in zahteven. Načeloma se od zaposlenih zahteva opravljanje 

nalog, ki so v njihovem opisu del, vendar se je obseg dela v zadnjem času povečal. Zadruga je 

v lanskem letu odprla dve novi mesnici (Zadruga Nova Gorica in Deskle), prenovila in 

povečala prodajne površine Marketa (največje živilske trgovine) ter eno izmed franšiznih 
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živilskih trgovin (Trgovina Volče). Kadrovsko so povečanje prodajnih površin trgovin pokrili 

z reorganizacijo in prerazporeditvijo zaposlenih. V kolektiv so zaposlili tudi nekaj novih 

sodelavcev, vendar ne toliko, da prerazporeditev dela med obstoječ kader ne bi bila potrebna. 

Zaključimo lahko, da je vzdušje med zaposlenimi dobro. Zaposleni se v kolektivu dobro 

počutijo ter normalno delujejo. Predpostavljamo, da so prav dobri medsebojni odnosi 

zaslužni, da zaposleni relativno dobro prenašajo pritiske napornega tempa dela ter se uspešno 

soočajo s povečanjem obsega dela.      

S tretjim sklopom vprašanj smo preverjali hipotezo, ki pravi, da si zaposleni želijo ukrepe 

glede promocije zdravja na delovnem mestu. Z analizo raziskave smo hipotezo lahko potrdili. 

Nabor ukrepov je bil sestavljen iz ukrepov, ki bi bili potencialno zanimivi za zaposlene in ki 

bi bili s stroškovnega vidika najzanimivejši za vodstvo. Najvišjo povprečno oceno (4,13) so 

anketiranci dodelili ukrepu, da bi bili zaposleni za dobro delo radi pohvaljeni. Po našem 

mnenju je t. i. »kultura pohvale« relativno ustrezno nadomestilo nagradam v denarni obliki. 

Dobro opravljeno delo naj bo opaženo, saj zaposlenega dodatno motivira za delo ter mu 

okrepi občutek koristnosti in pomembnosti. Prav tako visoko so ocenili željo po sodelovanju 

pri oblikovanju izboljšav na delovnem mestu (PV=3,99). Uvedbo letnega razgovora s svojim 

nadrejenim bi zaposleni podprli, saj so se z izjavo strinjali s povprečnim odgovorom 3,47. 

Izkazovanje interesa za sodelovanje pri uvajanju sprememb ali izboljšav je znak, da 

zaposlenim ni vseeno, kaj se z organizacijo dogaja, ter da si želijo njenega razvoja. Občutek 

pripadnosti organizaciji igra pomembno vlogo pri zavzetosti zaposlenih pri njihovem delu. Z 

visoko povprečno oceno 4,04 so se anketiranci strinjali, da bi si želeli možnosti zdravega 

obroka na delovnem mestu ter skupnih prostorov za malico (3,52). Zaradi geografske 

razpršenosti enot in načina dela so možnosti za zagotavljanje zdrave malice precej nizke. 

Anketiranci podpirajo spodbujanje opuščanja kajenja na vsakem koraku znotraj organizacije 

ter si želijo brezplačnih predavanj o zdravem načinu življenja. Menijo, da bi uvedba kratkih 

odmorov med delovnim časom pripomogla k njihovemu dobremu počutju. Z izjavo so se 

strinjali s povprečnim odgovorom 3,35. Možnost gibljivega delovnega časa se anketiranim ne 

zdi pretirano zanimiva, saj je bila povprečno izjava ocenjena z oceno 2,74. Predpostavljamo, 

da zaposlenih gibljiv delovni čas niti ne zanima, ker vedo, da je uvedba le-tega v trgovinski 

dejavnosti skrajno težka. Trgovina deluje po ustaljenem urniku in v intervalu od odprtja 

trgovine zjutraj in zaprtja v večernih urah je prisotnost zaposlenih obvezujoča. Nizko 

zanimanje so anketiranci izkazali tudi za možnost organiziranega varstva otrok zaposlenih in 

možnost organiziranja aktivnosti skupaj z družinskimi člani zaposlenih. To lahko razložimo s 

tem, da je na Zadrugi zaposlen starejši kader, ki ima najverjetneje že večje oziroma odrasle 

otroke.  
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4.7 Predlogi ukrepov za program promocije zdravja na delovnem mestu na KZ 

Tolmin  

V tem poglavju predstavljamo ukrepe, ki bi jih bilo smotrno uvesti na Zadrugi. Glavni kriterij 

pri izboru predlogov so rezultati raziskave, ki smo jih podrobneje opisali v podpoglavju 4.6. 

Ukrepe predstavljamo v taki obliki, da bodo kar najbolj ustrezali načinu organizacije Zadruge. 

Pri tem bomo delovali po načelu racionalnosti in finančne vzdržnosti v želji, da bi ukrepi 

postali zanimivi tudi vodstvu Zadruge.   

Spodbujanje »kulture pohvale« 

Najvišjo povprečno oceno so anketiranci dali ukrepu, da bi si želeli pohvale za dobro 

opravljeno delo. Sicer so mnenja, da jih nadrejeni pozitivno spodbujajo pri njihovem delu, 

vendar so rezultati pokazali, da zaposleni čutijo pomanjkanje pohvale za dobro opravljeno 

delo. Menimo, da paradoks izhaja iz dejstva, da se spodbude delijo med zaposlenimi 

individualno. Pohvala vodje zaposlenemu pred njegovimi sodelavci je znak uspeha, dobrega 

dela ter zaposlenemu krepi občutek koristnosti in veljave. Vodje bi morali izkoristiti 

psihološko prednost pohvale, izrečene pred vsem kolektivom, ki jo vodi. S tem bi zaposleni 

vedel, da je bil opažen ter da je njegovo delovanje cenjeno. Pohvala naj bo, tako kot kritika, 

usmerjena na točno določeno dejanje ali aktivnost. Primeren kraj in čas za to so (redni) 

delovni sestanki. Glede na to, da le-teh v nobeni enoti KZ Tolmin ni, redna delovna srečanja v 

nadaljevanju predstavljamo kot potencialni ukrep promocije zdravja na delovnem mestu. 

Delovni sestanki 

Menimo, da bi bila za Zadrugo dobra uvedba tedenskih delovnih sestankov. Le-ti naj bodo 

redni in kratki ter naj bodo namenjeni prenosu informacij, ozaveščanju, spremljanju dela 

organizacije, podajanju predlogov, reševanju težav in tudi pohvalam zaposlenim za dobro 

opravljeno delo. Komunikacija na sestankih naj bo dvosmerna in primerno sproščena. 

Zaposleni bodo čutili pripadnost organizaciji, če bodo vedeli, kaj se z njo dogaja. Pri analizi 

ankete so zaposleni izrazili željo po sodelovanju pri oblikovanju izboljšav na delovnem 

mestu. Z ustrezno dvosmerno komunikacijo bi bili delovni sestanki po našem mnenju 

primeren čas za skupno oblikovanje predlogov izboljšav. Dogovori naj bodo preprosti, jasni 

in razumljivi vsem zaposlenim. Smiselna je uvedba sledenja izpolnjevanja zadanih nalog, 

dogovorov … Na Zadrugi bomo ob tem naleteli na problem geografske razpršenosti delovnih 

enot. Težav ne predstavljajo enote v Tolminu na sedežu podjetja. Logistično težje bo 

organizirati sestanke na oddaljenih lokacijah.  
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Zdrav obrok za malico 

Anketiranci so se z visoko povprečno oceno strinjali s trditvijo, da bi bili veseli možnosti 

zdravega obroka za malico. Na Zadrugi nimajo organizirane malice, niti ne skupnih prostorov 

za malico. Poleg že omenjenega problema geografske razpršenosti delovnih enot se pri 

organizaciji malice pojavi problem časovne uskladitve. Zdrav, topel obrok bi pomenil 

istočasnost odmora za malico za vse zaposlene v določeni enoti, kar pa je zaradi 

neprekinjenega obratovalnega časa trgovin in poslovalnic težko izvedljivo. Omeniti moramo, 

da Zadruga svojim zaposlenim izplačuje najvišji znesek regresa za prehrano. Višje povračilo 

stroškov za prehrano med delom omogoča zaposlenim, da si za malico kupijo zdrav, 

polnovreden obrok, takšen, ki bi si ga z nižjim povračilom težko privoščili. V finančnem 

smislu torej Zadruga omogoča nakup zdrave prehrane svojih zaposlenih, kolikor ji zakonodaja 

dopušča. Predlagamo, da se zaposlenim občasno ponudi sadje iz ekološke pridelave. Vsak 

zaposleni bi prejel zastonj sezonsko sadje za sadno malico med delom z namenom razvijanja 

zdravih prehranjevalnih navad. Poleg zdravega načina prehranjevanja je potrebno poskrbeti 

tudi za zadosten vnos tekočine v telo. Zadrugi zato predlagamo postavitev fontan s pitno vodo 

v poslovne prostore, ki bodo zaposlene opominjale, da je za normalno človekovo delovanje 

potrebna zadostna količina vode. Z namenom opominjanja pitja zadostne količine tekočine bi 

lahko Zadruga zaposlenim podarila t. i. (steklene) »flaške za vodo«. Če bi nanjo natisnili 

logotip podjetja, bi hkrati lahko služila tudi kot promocijski material.  

Ergonomsko oblikovana delovna mesta 

Ergonomsko oblikovano delovno mesto je bila tudi ena izmed anketnih izjav, s katero so se 

anketiranci strinjali v velikem številu. Prostori trgovin (op. le-ti zavzemajo največje delovne 

površine na Zadrugi) so primerno opremljeni, zračni, svetli in prijazni tako kupcem kot 

zaposlenim. Zadruga veliko vlaga v obnovo in posodobitve svojih trgovin. Pri tem dajejo 

poudarek prostorom za stranke, pri čemer so nekoliko zapostavljeni zadnji t. i. servisni 

prostori. Največ časa zaposleni sicer preživijo v prostorih za stranke, vendar narava dela 

zahteva tudi delo v teh servisnih prostorih. Predlog za izboljšanje ergonomije delovnih 

prostorov je preučitev potreb zaposlenih v teh prostorih ter poskrbeti za optimalno postavitev 

in opremljenost posameznega delovnega mesta. Zadruga naj zaposlenim ponudi ergonomskim 

standardom primerno delovno okolje. Predlagamo preveritev ustrezne svetlobe, 

ogrevanja/hlajenja, zračnosti, ergonomsko oblikovanih stolov, postavitev računalniških 

zaslonov in ne nazadnje tudi skupnih družabnih prostorov.  

Skupni družabni prostori 

Anketiranci so izrazili željo po skupnih družabnih prostorih ter ureditvi skupnega prostora za 

malico. Glede na to, da je kolektiven odmor za malico zaradi narave dela neizvedljiv, 
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predlagamo, kjer je to mogoče, ureditev skupnih družabnih prostorov, ki bi obenem lahko 

služili tudi kot prostori za malico. Prostor bi oblikovali tako, da je primerno opremljen tako za 

namene druženja kot prehranjevanja. Če bi se na Zadrugi odločili za uvedbo rednih delovnih 

sestankov, bi bili skupni prostori lahko namenjeni tudi temu. Zaposleni, ki se bodo v primerno 

urejenem večnamenskem prostoru dobro počutili, bodo aktivneje sodelovali in bili 

produktivnejši. Govorimo o prostoru, ki bi bil večnamenske narave, v katerem bi se zaposleni 

dobro počutili. 

Oglaševanje zdravega načina življenja 

Z visoko povprečno oceno so anketiranci ocenili, da bi spodbujanje opuščanja kajenja na 

vsakem koraku znotraj organizacije ter predavanja o zdravem načinu življenja pripomogla k 

izoblikovanju zdravega življenjskega sloga. Promoviranje lahko znotraj Zadruge poteka po 

različnih kanalih, kot na primer plakati, promocije in promocijski material, predavanja, 

obvestila po elektronski pošti … Po našem mnenju bi bilo potrebno izvesti poglobljeno 

analizo, katera področja zdravja natančneje zanimajo zaposlene. Zdravje in zdravo življenje je 

široko področje in organizacija ali promocija tem, ki zaposlenih ne zanima, ne bi bila smotrna. 

Glede na rezultate analize naj se koordinator PZD poveže z lokalnimi zdravstvenimi 

organizacijami in preuči ponudbo in možnosti, ki so na voljo. V slovenskem zdravstvu se na 

primarni ravni zdravstvenega varstva izvajajo številni preventivni zdravstveni programi. 

Zagotovljeni so v okviru javnozdravstvene mreže in so zato brezplačni. Koordinator bi lahko 

poskrbel, da zaposleni programe spoznajo, se odzovejo vabilu nanje in ne nazadnje tudi vanje 

vključijo.  

Gibanje na delovnem mestu 

Narava dela na Zadrugi je v večini delovnih enot takšna, da ni veliko del v sedečem položaju. 

Zaposleni veliko stojijo in se gibljejo, zato verjamemo, da bi morali poskrbeti za raztezanje 

svojega telesa. S preprostimi vajami bi to lahko izvedli s krajšimi odmori za telovadbo. 

Predlagamo organizacijo delavnic na temo razgibavanja v delovnem okolju ter nabavo 

materiala (plakati, brošure, zgibanke…) s prikazom pravilnega izvajanja vaj. Namestijo naj 

jih neposredno v delovni prostor, da bodo na vidnem mestu in na dosegu vseh. Na tistih 

delovnih mestih, kjer je delo povečini v sedečem položaju, pa je za minimalno gibanje že 

poskrbljeno z »nujnimi« sprehodi do skupnega tiskalnika in po stopnicah do drugih prostorov. 

Predlagamo, da se začne organizirano spodbujati udeležbo na športnih prireditvah. Z 

namenom motivacije za udeležbo bi Zadruga lahko razmislila o sponzorskih tekaških izdelkih 

(majice, bidoni …).  
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Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 

Struktura zaposlenih na Zadrugi je starejša, zato analize anket niso pokazale, da bi anketirance 

pretirano zanimali ukrepi za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, ker teh težav 

nimajo več. Smo pa mnenja, da se kolektiv pomlaja in da kljub povprečnemu nezanimanju za 

ukrepe s tega področja lahko omenimo nekaj preprostih, a vendar pomembnih ukrepov, ki bi 

Zadrugo uvrstile med družinam prijazna podjetja. Po našem mnenju bi bilo za zaposlene z 

majhnimi otroki koristna uvedba vsaj delno gibljivega časa ter otroškega bonusa. Otroški 

bonus je določena mesečna kvota ur, katere bi zaposleni lahko koristil za potrebe svojega 

otroka. Stvar dogovora bi bila, ali so to dodatne ure ali zgolj dovoljen izostanek s kasnejšim 

nadomeščanjem izostalih ur. Zaradi raznolikosti delovnih mest bi bilo potrebno preučiti, na 

katerih delovnih mestih na Zadrugi in v kolikšnem obsegu je to mogoče in kje delovni proces 

tega sploh ne dovoljuje.  

Zdravi medsebojni odnosi 

Splošno dobro počutje vpliva tudi na medsebojne odnose. Medsebojni odnosi naj se začnejo 

pri vodjih in se z zgledom prenašajo navzdol na zaposlene. Strokovno usposobljen vodja bo 

svoje zaposlene ustrezno usmerjal in vodil, obenem pa ustrezno organiziral delovni proces. Za 

to so potrebna znanja in izkušnje. Izkušnje mora pridobiti vsak sam, za strokovno 

izobraževanja svojih vodilnih kadrov pa lahko poskrbi Zadruga.  

Zgoraj navedene ukrepe smo izbrali glede na analize raziskave, poznavanje razmer v 

organizaciji in želje po minimalnih finančnih vložkih za Zadrugo. Ukrepi organizacijsko niso 

zahtevni, vendar bi njihova uvedba pripomogla k bistveno boljšemu počutju zaposlenih, 

njihovemu fizičnemu in duševnemu zdravju. Tako Zadruga kot zaposleni bi morali k uvedbi 

pristopiti z določeno mero zanosa, navdušenja in resnosti.  
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5 SKLEP 

V sklepnem delu bomo povzeli teoretičen in empiričen del raziskovanja tako, da bomo 

odgovorili na zastavljeni raziskovalni vprašanji. Le-ti zajemata tako vidik pravne ureditve 

PZD kot tudi ukrepe, ki bi jih predlagali dodati v program PZD Zadruge.   

Prvo raziskovalno vprašanje se nanaša na pravno ureditev PZD v Sloveniji in se glasi: S 

katerimi pravnimi akti je urejena promocija zdravja na delovnem mestu v Sloveniji ter katere 

dolžnosti nalaga zakonodaja delodajalcem in katere zaposlenim?  

PZD se v strokovni  literaturi pojavlja kot del področja varnosti in zdravja na delovnem 

mestu. Ureditev področja varnega in zdravega delovnega okolja je predpogoj za pravno 

ureditev PZD. Ustavno podlago za ureditev omenjenega področja smo našli v Ustavi RS, kjer 

50. in 51. člen vsakomur dajeta pravico do varnih in zdravju neškodljivih delovnih pogojev. 

34. člen Ustave RS daje vsakomur pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, 35. člen pa 

zagotavlja človekovo duševno in telesno nedotakljivost.  

Naslednji temeljni zakon, ki ureja delovna razmerja, sklenjena s pogodbo o zaposlitvi med 

delavcem in delodajalcem, je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZDR-1 obveznosti nalaga 

obema strankama v razmerju. 35. člen zakona delavcu pri delu nalaga dolžnost spoštovati ter 

izvajati predpise in ukrepe glede varnosti in zdravja. Delodajalec pa je s 45. členom ZDR-1 

obvezan zagotavljati varne in zdrave delovne razmere za svoje zaposlene.  

Zakon, ki s svojo vsebino poleg varnosti in zdravja v delovnem okolju najbolj natančno 

opredeljuje PZD, je Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Zakon opredeljuje 

zakonsko ureditev področja ter izvršilne predpise pristojnih ministrstev, podrobnejšo vsebino 

in izbor posameznih ukrepov zakon prepušča delodajalcu (Resolucija o nacionalnem 

programu varnosti in zdravja pri delu). Okrepitev zavedanja o pomembnosti preventivnih 

akcij tudi glede varnosti v delovnem okolju je narekovala snovalcem zakona, da so 

delodajalce zavezali k načrtovanju in izvajanju PZD. Obvezani so izvajati določene ukrepe in 

aktivnosti z namenom vsaj ohranjanja, če ne celo krepitve duševnega in telesnega zdravja 

zaposlenih. Delodajalec je dolžan napisati Izjavo o varnosti z oceno tveganja (ZVZD-1 17. 

člen) ter zagotoviti potrebna finančna sredstva. V 32. členu ZVZD-1 je zapisana obveza 

delodajalca, da izvajanje ukrepov tudi spremlja. Za kršenje zakonskih določil o izvajanju PZD 

je za delodajalce določena kazen od 2.000 do 40.000 evrov. Zakon tudi pravi, da vse 

obveznosti delodajalca hkrati predstavljajo pravice zaposlenega v zvezi z zagotavljanjem 

varnega in zdravega delovnega okolja. Pri snovanju zakona so bili upoštevani tudi evropski 

pravni akti, in sicer Direktiva št. 89/391EGS in Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, 

zdravstvenem varstvu in delovnem okolju. Sprejetje zakona ZVZD-1 je Državnemu zboru 

narekovalo sprejetje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu v letu 

2003. V letu 2018 je bila sprejeta njena posodobljena različica, ki poleg ciljev, aktivnosti in 

ukrepov za njihovo doseganje opredeljuje tudi nosilce, roke, potrebne finančne vire in kazalce 
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za spremljanje izvajanja. Program je zasnovan tako, da upoštevajoč demografske spremembe 

in politiko podaljševanja delovne dobe, skrbi za ohranjanje zdravstvenega stanja prebivalstva 

na visokem nivoju ter skozi celotno delovno dobo posameznega zaposlenega.  

Zakonsko določeno izvajanje PZD zavezuje delodajalce, vendar imajo pri interpretaciji 

določil zakona proste roke, saj jim vsebinska ohlapnost določb dopušča veliko manevrskega 

prostora  pri oblikovanju programa PZD ter izboru ukrepov, ki jih bodo vključili. Zakon 

zavezuje delodajalca, medtem ko je zaposlenemu prepuščena prostovoljna odločitev za 

sodelovanje pri PZD. V nalogi smo večkrat poudarili, da je za učinkovito PZD potrebno 

sodelovanje ne le delodajalca in zaposlenega, ampak tudi širše družbe kot take. Pozitiven 

odnos in zavzetost vseh vpletenih bosta prinesla učinke, kakršne bi snovalci PZD kot 

preventivnega orodja varnosti in zdravja na delovne mestu želeli.  

V odgovor na prvo raziskovalno vprašanje lahko rečemo, da je glavnina področja PZD v 

Sloveniji pravno gledano urejena z ZVZD-1. Poleg omenjenega zakona slovenska zakonodaja 

vsebuje še druge pravne akte, ki s svojo vsebino posredno posegajo na področje varnosti in 

zdravja na delovnem mestu. Zakon delodajalcu nalaga obveznost načrtovanja in izvajanja 

programa PZD, medtem ko je zaposlenim prepuščena prostovoljna izbira o sodelovanju pri 

organiziranih aktivnostih na tem področju.  

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo prešli na konkretizacijo problema. Zanimalo nas je, 

kateri konkretni ukrepi bi bili potrebni, smotrni in predvsem izvedljivi na Zadrugi, zato smo 

drugo raziskovalno vprašanje zastavili tako: Katere ukrepe bi bilo smotrno upoštevati kot 

potencialne za program promocije zdravja v organizaciji, ki deluje kot zadruga? Najprej smo 

preučili strokovno literaturo in analizirali pravne akte s tega področja. Z analizo dokumentov 

smo oblikovali nabor ukrepov, ki bi bili teoretično možni in predvsem smotrni za uvedbo v 

organizaciji, kot je Zadruga. S pomočjo anketnega vprašalnika smo izvedli kvantitativno 

raziskavo. Cilji raziskave so bili poleg ugotavljanja obstoječega zdravstvenega stanja 

zaposlenih tudi prepoznati njihove potrebe in želje glede ukrepov, ki bi jim, po njihovem 

mnenju, koristili ter pripomogli k boljšemu počutju v delovnem okolju.  

Največ zaposlenih se je strinjalo, da bi jim koristila uvedba t. i. »kultura pohvale«. Le-ta sicer 

v organizaciji že obstoja, ampak na podlagi analize raziskave lahko sklepamo, da le-ta ni 

dovolj izrazita. Zadruga je razdeljena na več delovnih enot in glede na to, da smo rezultate 

analizirali za Zadrugo kot celoto, lahko sklepamo, da je stopnja intenzivnosti »kulture 

pohvale« odvisna od posamezne delovne enote in kolektiva zaposlenega v njej. Menimo, da bi 

bilo potrebno uvajanje take kulture začeti pri vodjih. Da bi se bolje zavedali pomena izrečene 

pohvale za dobro opravljeno delo, predlagamo dodatno izobraževanje vodij na tem področju. 

Drugi ukrep, ki organizacijsko gledano načeloma ni zahteven, so redni delovni sestanki. Če je 

stopnja informiranosti zaposlenih glede poslovanja organizacije in njenem delu visoka, lahko 

od zaposlenih pričakujemo večjo pripadnost, predanost in posledično zavzetost za delo. 
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Delovni sestanki naj bodo kratki in redni, vsebina naj bo strnjena, komunikacija pa primerno 

sproščena.  

Tretji ukrep, ki ga predlagamo Zadrugi, je uvedba zdravega obroka za malico. S finančnega 

vidika Zadruga že skrbi za malico svojih zaposlenih, saj prejemajo najvišji regres za prehrano. 

S tem si lahko privoščijo nakup zdravega obroka, ki je običajno dražji. Ugotovili smo, da 

zaradi narave dela in geografske razpršenosti enot možnosti toplega, zdravega obroka ni 

mogoče zagotoviti vsem zaposlenim. V želji uvajanja zdravih prehranjevalnih navad 

zaposlenim predlagamo občasno prejemanje lokalnega sezonskega sadja ekološke pridelave. 

Za vnos zadostne količine vode v telo predlagamo postavitev fontan z vodo v vse delovne 

enote. Sicer finančno obremenjujoč bi bil ukrep nakup steklenih »flašk za vodo«. Predlagamo 

»flaško« z natisnjenim logotipom KZ Tolmin. Tako bi lahko združili uporabnost z namenom 

spodbujanja zadostnega pitja tekočine s promocijo organizacije.  

Zaposleni so izrazili željo po ergonomsko oblikovanih delovnih mestih. Trgovinski prostori, 

namenjeni kupcem, so zelo dobro opremljeni in tudi v večini poslovalnic prenovljeni. 

Zadruga skrbi in investira v infrastrukturo svojih enot. So pa zato skladišča, garderobe, skupni 

prostori, prostori za pripravo sadja in zelenjave (t. i. servisni prostori) na ta račun nekoliko 

zapostavljeni. Servisni prostori, urejeni po ergonomskih standardih, bi zaposlenim olajšali 

delo, izboljšali počutje in hkrati poskrbeli za ohranjanje njihovega zdravja. Ureditev servisnih 

prostorov bi lahko priključili ureditvi družabnih prostorov, za katere so zaposleni v anketi tudi 

izrazili željo. Zadrugi predlagamo ureditev takšnih večnamenskih skupnih prostorov z 

uporabno funkcionalno zasnovo. V njih naj združijo prostor za druženje, jedilnico in sobo za 

delovne sestanke. Vse našteto terja finančne vložke, zato predlagamo temeljit razmislek o 

uporabni funkcionalnosti prostorov ter časovni načrt. Predlaganega ukrepa zaradi prostorske 

stiske ne bo mogoče urediti v vseh poslovnih enotah. 

Rezultati ankete so pokazali veliko zanimanje zaposlenih za spodbujanje opuščanja kajenja ter 

zanimanje za obiskovanje predavanj o zdravem načinu življenja. Način za spodbujanje 

opuščanja kajenja na vsakem koraku znotraj organizacije je lahko, da na to tematiko na vidna 

mesta obesijo promocijske plakate, razdelimo letake in drug promocijski material. Smiselna bi 

bila povezava z lokalnimi zdravstvenimi ustanovami in izpostavami. Sistem slovenskega 

javnega zdravstva financira izvajanje velikega števila brezplačnih preventivnih programov. 

Glede na izkazan interes po specifičnih temah, bi lahko tako na organizacijsko gledano 

relativno lahek način poskrbeli za povečanje zavedanja pomena zdravja pri zaposlenih.  

Gibanje na delovnem mestu je bila tudi ena izmed relativno visoko zaželenih ukrepov PZD. 

Na večini delovnih mest na Zadrugi zaposleni ne sedijo, zato ne moremo govoriti o 

pomanjkanju gibanja. Predlagamo uvedbo krajših odmorov za raztezne vaje. Gibčno telo je 

manj dovzetno za poškodbe, zaposleni pa se bo bolje počutil in lažje nadaljeval z delom.  
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Starostna struktura kolektiva je starejša, kar pomeni, da se v bližnji prihodnosti pričakuje 

pomladitev kadra. Menjava zaposlenih na Zadrugi je običajno posledica odhoda zaposlenih v 

pokoj in ne zgolj menjava delodajalca. To daje organizaciji veljavo dobrega delodajalca, kjer 

so zaposleni cenjeni in kjer se dobro počutijo. V naslednjih nekaj letih je predvideno večje 

število upokojitev zaposlenih, zato se tudi predvideva oz. pričakuje pomladitev kadra. 

Zaposleni starši z majhnimi otroki so vsakodnevno zelo obremenjeni že z usklajevanjem 

zasebnega in poklicnega življenja. To bi jim lahko olajšali z uvedbo gibljivega delovnega časa 

na tistih delovnih mestih, kjer delovni proces to dopušča, z uvedbo t. i. »otroškega bonusa«, s 

katerim bi zaposleni starši lahko koristili ure izostanka z dela za potrebe svojih mladoletnih 

otrok. To je tudi eden izmed dejavnikov naslednjega ukrepa, ki bi ga predlagali Zadrugi, in 

sicer spodbujanje in ohranjanje zdravih medsebojnih odnosov. Kako se človek počuti med 

sodelavci in nadrejenimi je tudi pomembna komponenta dobrega počutja. 

PZD je v teoriji lahko osnovati, vendar je njegova implementacija kompleksnejša. Menimo, 

da temu botruje dejstvo, da je za uspešno implementacijo ter želene učinke potreben aktiven 

pristop in zavzeto sodelovanje več udeležencev. Kljub temu da so organizacije zakonsko 

obvezane izvajati PZD, je ključnega pomena razumevanje učinkov PZD s strani vodilnih. 

Prav tako je potrebno upoštevati, da PZD deluje na dolgi rok in so pričakovanja o 

kratkoročnih ali bolje takoj vidnih učinkih nesmiselna. Na drugi strani so zaposleni, ki pravno 

gledano sodelovanju pri PZD niso obvezani z nobenim zakonskim aktom, vendar so prav oni 

tisti, katerim so ukrepi v prvi vrsti namenjeni. Če jih le-ti ne sprejmejo in do ukrepov 

pristopijo z odporom, je lahko še tako dober program PZD nesmiseln in brezpredmeten. Poleg 

zaposlenih in delodajalcev pa ima pri tem velik vpliv okolje oz. družba kot taka. Zavedanje 

pomena zdravja in ohranjanje le-tega bo posledično privedlo do poudarjanja pomena PZD.  

Za Zadrugo lahko rečemo, da je pred njo še dolga pot. Začeti pogovori v tej smeri so vsekakor 

dober znak, da se odgovorni na Zadrugi zavedajo pomena zdravja svojih zaposlenih ter na tem 

področju poskušajo narediti spremembe. Verjamemo, da se bo PZD na Zadrugi v prihodnosti 

povzpela višje na seznamu prioritetnih nalog. Najprej predlagamo preučitev ukrepov, ki od 

Zadruge ne zahtevajo finančnih vložkov. Verjamemo, da bodo ti zanimivi, predvsem pa 

upamo, da bodo z doslednim izvajanjem in vsestranskim sodelovanjem dosegli želene učinke. 

Vidni rezultati bi lahko spodbudili razmišljanje v smeri uvedbe kompleksnejših in finančno 

obremenjujočih ukrepov. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

  





Priloga 1 

 

 

Pozdravljeni! 

Sem Tatjana Kuščer, delala sem v KZ-jevi trgovini v Breginju. Pišem zaključno nalogo z naslovom 

Uvajanje promocije zdravja na delovnem mestu na KZ Tolmin. Za to potrebujem vašo pomoč. Pred 

vami je vprašalnik, s pomočjo katerega bom ugotovila kakšno je obstoječe stanje ter kakšni so vaši 

pogledi ter želje glede zdravja na vašem delovnem mestu. 

Anketa je anonimna ter se bo uporabila zgolj in samo za namene izdelave tega magistrskega dela. 
Verjamem, da lahko računam na vaše sodelovanje. 

Hvala in lep pozdrav! 

Obkrožite: 

    Spol:     Starost:     Stopnja dokončane 

izobrazbe: 
    Vaše delovno mesto: 

a.) Moški   
b.) Ženski 

a.) Do 25 
let 

b.) Od 26 
do 35 
let 

c.) Od 36 
do 45 
let 

d.) Od 46 
do 55 
let 

e.) Nad 56 
let 

a.) Osnovna šola ali manj 

(II.) 
b.) Poklicna šola (IV.) 
c.) Srednja šola (V.) 
d.) Višja šola (VI./1) 
e.) Visoka/univerzitetna 

šola (VII./2) 
f.) Magisterij stroke (VII.) 
g.) Magisterij znanosti 

(VIII./1) 
h.) Doktorat znanosti 

(VIII./2) 

a.) Prodajalec/Mesar 
b.) Poslovodja 
c.) Proizvodni delavec 
d.) Delavec v upravi 
e.) Drugo: 

___________ 

Kakšno je vaše splošno zdravstveno stanje? 

1 – Zelo slabo            2 – Slabo            3 – Srednje           4 – Dobro          5 – Zelo dobro               

Ali imate kakšno dolgotrajno bolezen ali dolgotrajno zdravstveno težavo? [Za dolgotrajno 
bolezen ali dolgotrajno zdravstveno težavo se šteje taka bolezen/težava, ki traja ali se pričakuje, da bo 

trajala 6 mesecev ali več.] 

1 – Da     2 – Ne        

V kolikšni meri ste zadnjih 6 mesecih ali dlje ovirani zaradi zdravstvenih težav pri običajnih 

aktivnostih? 

1-Sploh nisem oviran/a 2-Nisem oviran/a 3-Zmerno oviran/a 4–Sem oviran/a 5-Zelo oviran/a
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Spodnje trditve se nanašajo na vaše počutje in zdravje na delovnem mestu. Natančno preberite 

vsako trditev in ocenite v kolikšni meri se z njo strinjate, pri čemur 1 pomeni »sploh se ne 

strinjam«, 2 »ne strinjam se«, 3 s«se niti ne strinjam niti strinjam, 4 »strinjam se« in 5  

»popolnoma se strinjam«.  

 1 2 3 4 5 

Skrbi me za moje zdravje. 

    

  

Pogosto sem preutrujen/a.           

Težko spim.           

Čutim, da je moje delo cenjeno.           

Imam vpliv na program mojega dela.           

Enostavno uveljavljam pravico do dopusta.           

Na delu me moti hrup (telefoni sodelavcev, tiskalniki,…).           

Moji sodelavci spoštujejo moje delo.           

Moj nadrejeni me pozitivno spodbuja pri mojem delu.           

V zadnjem času se mi je povečal obseg dela.           

Lahko vplivam na prehrano v delovnem času.           

Pri delu me pogosto zmotijo sodelavci z zadevami, ki niso 
povezane z delovnimi nalogami.           

Nadrejeni je dostopen za pogovor.           

V delovnem okolju se dogajajo konfliktne situacije med 
zaposlenimi.           

Prebral se oceno tveganja, ki jo je za moje delovno mesto 
pripravil delodajalec.           

V tej delovni organizaciji sem že bil izpostavljen šikaniranju 

zaradi svojega spola, starosti, zdravstvenega stanja, narodnosti, 
vere ali drugih osebnih okoliščin.           

Od mene se zahteva, da opravljam dela, ki niso v opisu mojih 
del in nalog.           

Tempo dela je zahteven, naporen.           
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Spodnje trditve se nanašajo ukrepe za promocijo zdravja na delovnem mestu. Natančno 

preberite vsako trditev in ocenite v kolikšni meri se z njo strinjate, pri čemur 1 pomeni »sploh se 

ne strinjam«, 2 »ne strinjam se«, 3 s«se niti ne strinjam niti strinjam, 4 »strinjam se« in 5  

»popolnoma se strinjam«.  

 1  2  3  4  5  

Želim si gibljiv delovni čas.           

Želim si sodelovati pri oblikovanju izboljšav na delovnem 

mestu.           

Predavanj o zdravem načinu življenja bi se z veseljem 

udeležil/a.           

Želim si, da bi bilo moje delovno mesto ergonomsko urejeno.           

Želim si možnosti zdravega obroka za malico.           

Skupni družabni prostori bi bili zelo dobrodošli.           

Želim si, da bi Zadruga ponudila organizirano varstvo otrok.           

Brezplačnih izletov bi se z veseljem udeleževal/a.           

Za aktivnosti bi bil pripravljen/a tudi denarno prispevati.           

Želim si uvedbo individualnih letnih razgovorov s svojim 

neposredno nadrejenim, saj bi mi ta koristila.           

K mojemu dobremu počutju bi pripomogla udeležba na 

skupinski vadbi (telovadba, aerobika, pilates, joga,…)           

Spodbujanje opuščanja kajenja bi moralo biti prisotno na 

vsakem koraku znotraj organizacije.           

Želim si uvedbo kratkih odmorov za razgibavanje med 
delovnim časom in ko je to mogoče.           

Želim si skupnega prostora za malico.           

Želim si pohvale za dobro opravljeno delo, saj bi pozitivno 

vplivala na mojo produktivnost in samopodobo.           

Organiziranje aktivnosti skupaj z družinskimi člani je dobra 

ideja kako združiti prijetno s koristnim.           

Poznam zakonodajo, ki ureja področje promocija zdravja na 

delovnem mestu      

Zakonodaja s področja varstva in zdravja pri delu ustrezno 

ščiti zaposlenega v panogi, kjer sem zaposlen/a.      

 


