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POVZETEK 

Naloga obravnava problematiko absentizma v kovinski industriji kot resen družbeni problem, 

z občutnimi ekonomskimi posledicami na zaposlene, delodajalce, domače gospodarstvo in 

izdatke na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja. V ospredju je vprašanje, ali se 

promocija zdravja na delovnem mestu (PZDM) v tej panogi izvaja dovolj učinkovito sodeč po 

stopnji absentizma. Teoretični del naloge zajema opredelitve in koristi, ki jih različni avtorji 

pripisujejo PZDM. Ta pokaže, da učinkovito izvajanje PMZD prinaša delodajalcu številne 

koristi, med drugimi tudi zmanjšanje absentizma. Sledi preučitev mednarodnih in nacionalnih 

pravnih virov za izvajanje PZDM v slovenski kovinski industriji, medtem ko je empirični del 

naloge namenjen analizi sekundarnih statističnih podatkov, ki pokaže, da je absentizem v 

obravnavani panogi v letih od 2012–2015 naraščal. S tem namenom so v nadaljevanju, na 

podlagi analize dobrih praks, podane smernice in priporočila za oblikovanje učinkovite 

PZDM.  

Ključne besede: absentizem, Promocija zdravja na delovnem mestu (PZDM), delovne 

razmere, kovinska industrija. 

SUMMARY 

Our work deals with the absenteeism in metal industry that is serious social problem. It causes 

significant economic consequences for the employees, the employers, the national economy, 

and it has a considerable impact on the compulsory health insurance expenditure. The 

principal question is, if the Health Promotion at the Workplace (PZDM) in this sector was 

implemented in a sufficiently efficient manner regarding the level of absenteeism. The 

theoretical part of our research covers the definitions and benefits attributed by various 

authors to PZDM. From these we can conclude that the effective implementation of the 

PMZD brings several benefits to the employer, including the reduction of absenteeism. We 

continue with an examination of international and national legal sources for the 

implementation of the PZDM in the Slovenian metal industry. The empirical part of our work 

is devoted to the analysis of secondary statistics that shows that absenteeism in the sector in 

question has been increasing from 2012 till 2015. To make improvements the guidelines and 

recommendations for introduction of the effective PMZD measures were suggested, based on 

the analysis of good practices. 

Key words: absenteeism, Health Promotion at the Workplace (PZDM), working conditions, 

metal industry. 
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1 UVOD 

V nalogi smo za osrednjo temo preučevanja izbrali problematiko absentizma v slovenski 

kovinski industriji kot posledico neučinkovitega izvajanja promocije zdravja na delovnem 

mestu, saj smo skozi raziskovalni proces ugotovili, da je to področje premalo raziskano, kljub 

dejstvu, da predstavlja resen družbeno-ekonomski problem, kar je pojasnjeno v nadaljevanju. 

S svojim prispevkom prav tako želimo ozavestiti širšo javnost o tej problematiki in jo 

spodbuditi k nadaljnjem raziskovanju tega področja.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Delo je eden od najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na zdravje ljudi, saj glavnino 

svojega časa preživimo na delovnem mestu. Zato je izrednega pomena, da delodajalec 

zagotovi varno in zdravju prijazno delovno okolje, med drugim tudi z izvajanjem PZDM, k 

čemur ga zavezuje tudi zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu, natančneje Zakon o varnosti 

in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011). Republika Slovenija (RS) je bila namreč 

dolžna do leta 2004, to je do vstopa v Evropsko unijo (EU), v svojo zakonodajo 

implementirati evropske direktive, vključno s tistimi s področja varstva in zdravja pri delu. K 

temu jo je v prvi vrsti zavezoval 3.a člen Ustave RS (URS, Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), ki določa, 

da se pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija 

prenese izvrševanje dela suverenih pravic, v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo 

teh organizacij. 

Primarna pravna vira EU, ki si prizadevata za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu 

(European E-justice 2016), sta Listina EU o temeljnih pravicah (Ur. l. EU, št. 2012/C, 326/02) 

in Pogodba o delovanju EU (Ur. l. EU, št. 2016/C, 202/01), ki poudarjata, da EU priznava 

pravico do zdravih in varnih delovnih pogojev. Listina EU o temeljnih pravicah v 31. členu 

določa, da ima vsak zaposleni pravico do zdravih in varnih delovnih pogojev ter delovnih 

pogojev, ki spoštujejo njegovo dostojanstvo, medtem ko je v 151. členu Pogodbe o delovanju 

EU določeno, da si Unija in države članice ob upoštevanju temeljnih socialnih pravic 

prizadevajo za številne cilje, med katerimi je tudi izboljšanje življenjskih razmer in delovnih 

pogojev. 

Slovenija je morala med drugimi spremembami na področju varstva in zdravja pri delu 

vzpostaviti nov pravni institut PZDM. Dejstvo, da takrat določbam direktiv ni v celoti sledila, 

je potrdila tudi skupina ekspertov Evropske komisije (MDDSZ 2011), ki je leta 2004 pri 

pregledu zabeležila nekatere pomanjkljivosti, kar je bilo kasneje podlaga za sprejem novega 

zakona, to je ZVZD-1, v letu 2011. S tem je bila v RS v celoti implementirana evropska 

zakonodaja na tem področju. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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V drugem poglavju ZVZD-1 je opredeljen PPZDM, ki dopolnjuje obstoječa načela s področja 

varstva in zdravja zaposlenih tako, da razširja dolžnosti delodajalca za telesno zdravje tudi na 

dolžnost za duševno zdravje zaposlenih. V skladu s 6. in 32. členom ZVZD-1 mora 

delodajalec načrtovati in izvajati PZDM, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja 

izvajanja le te, kar pomeni, da izvaja določene dejavnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev 

telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. V kazenskih določbah, to je v 27. točki 76. člena 

ZVZD-1, je določeno, da mora delodajalec v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati 

PZDM, zanjo zagotoviti potrebna sredstva in spremljati način njenega izvajanja, sicer mu 

lahko inšpektor za delo izreče globo v razponu od 2.000 do 40.000 EUR. 

PZDM je skupno prizadevanje delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in 

dobrega počutja na delovnem mestu (MZ 2015, 4). Prav zaradi tega je bila leta 1996 

ustanovljena Evropska mreža promocije zdravja na delovnem mestu – The European Network 

for Workplace Health Promotion (ENWHP), kajti preživetje mnogih podjetij, s tem tudi 

splošna gospodarska produktivnost, je odvisno od motiviranih in zdravih zaposlenih 

(ENWHP 2012). Delodajalci bi morali PPZDM razumeti kot način za ozaveščanje 

pomembnosti zdravja v podjetju in kot naložbo v zaposlene, ki se večkratno povrne (GZS 

2015a, 5), ne pa zgolj kot zakonsko obveznost, ki jo je treba izpolniti, da bi se izognili 

kazenskim sankcijam (globam), predpisanim v ZVZD-1. 

Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 

pri svojem delu prišla do pomembnega izsledka, da učinkovito izvajanje PZDM prinaša 

delodajalcu številne koristi, med drugimi tudi zmanjšanje absentizma in večjo produktivnost. 

Tako menijo avtorji Kuoppala, Lamminpää in Hausman (2008), ki navajajo, da zmerna 

PZDM zmanjša odsotnost bolezni in poveča mentalno blaginjo, splošno dobro počutje ter 

delovno zmožnost. Pri tem velja izpostaviti tudi določbo Resolucije o nacionalnem programu 

varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 126/03), ki v 4. odstavku uvodnega dela določa, da 

ozaveščanje delodajalcev in zaposlenih o nujnosti varovanja zdravja v podjetju vpliva tudi na 

varovanje zdravega okolja, kar se odraža na zdravju in blagostanju vseh prebivalcev. 

Poleg navedenega naj dodamo še, da je Gospodarska zbornica Slovenije decembra 2015 v 

okviru projekta 3X ZDRAVo podrobno analizirala absentizem v kovinski industriji. Rezultati 

analize so pokazali, da ima učinkovito izvajanje PPZDM številne pozitivne učinke. Nekateri 

od njih so zmanjšanje absentizma, večje zadovoljstvo zaposlenih, večja produktivnost, rast in 

ugled podjetja.  

V nalogi smo se osredotočili na panogo kovinske industrije, ker smo na podlagi zbranih 

statističnih podatkov iz podatkovnega portala Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 

za obdobje 2012–2015 ugotovili, da se v tej panogi PPZDM ne izvaja dovolj učinkovito. Na 

to problematiko opozarjajo številni podatki, med njimi tudi ta, da je bila v primerjavi s skupno 

odsotnostjo zaposlenih v vseh gospodarskih dejavnostih po SKD v obdobju od 2012–2015 v 

predelovalni industriji zabeležena kar četrtina vseh odsotnosti, od tega pa polovica v kovinski 
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industriji (NIJZ 2016). Pomemben je tudi podatek, da so mišično-kostna obolenja glavni 

vzrok absentizma v kovinski industriji, ki lahko predstavljajo tveganje za resna bolezenska 

stanja in ne nazadnje tudi za trajno invalidnost (NIJZ 2016). Podatek, da se je bolniški stalež v 

kovinski industriji v letu 2015 v primerjavi s povprečnim bolniškim staležem preteklih let 

povečal za 17,6 %, kljub temu, da se je v letu 2015 število zaposlenih v primerjavi s 

povprečnim številom zaposlenih od 2012–2014 zmanjšalo za 9,15 % (NIJZ 2016), je prav 

tako pokazatelj problematike na tem področju. Pri tem velja izpostaviti tudi dejstvo, da je 

IRSD v letu 2015 na podlagi opravljenih inšpekcijskih pregledov s področja varnosti in 

zdravja pri delu ugotovil, da se je največ nezgod zgodilo v predelovalni industriji (37,2 %), 

znotraj katere izstopa dejavnost proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov s kar 29,7 % od vseh 

predelovalnih dejavnosti (IRSD 2016). Pomemben je tudi podatek, da je IRSD v prvem letu 

od uveljavitve ZVZD-1, to je v letu 2012, na področju PZDM v kovinski industriji ugotovil 

kar 7,75 % kršitev tega zakona, v letu kasneje 10,2 % in nazadnje v letu 2014 11,39 % od 

vseh ugotovljenih kršitev v slovenskem gospodarstvu. V letu 2015 je bilo 7,48 % takšnih 

kršitev, kljub temu, da je maja 2015 Ministrstvo za zdravje sprejelo Smernice za načrtovanje 

in izvajanje PPZDM (IRSD 2016). Zato smo se v nalogi osredotočili na proučevanje 

absentizma v kovinski industriji in v okviru PPZDM podali priporočila oziroma smernice 

delodajalcem za njegovo preprečevanja ali zmanjševanje. 

Kljub vsem znanim koristim, ki jih PPZDM prinaša delodajalcem, se ta v kovinski panogi, 

kakor tudi v številnih drugih slovenskih organizacijah, ne izvaja dovolj učinkovito, zaradi 

česar Slovenija predstavlja primer slabe prakse upravljanja zdravja na delovnem mestu 

(Blatnik, Jensterle in Tušak 2016a). Prav zaradi tega smo se v nalogi osredotočili na 

preučevanje absentizma v tej panogi in s pomočjo smernic Ministrstvo za zdravje in nekaterih 

dobrih praks slovenskih podjetij, ki delujejo v kovinski industriji, ter podjetij posameznih 

članic EU, oblikovali smernice oziroma izhodišča za programe in dejavnosti PZDM, ki bi bili 

delodajalcem v pomoč pri zmanjševanju oziroma preprečevanju bolniških odsotnosti. Pri tem 

smo se osredotočili predvsem na bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, ki je 

v kovinski industriji v obdobju od 2012–2015 predstavljal v povprečju največ, to je 23 % vseh 

odsotnosti.  

Navedena raziskava je pomembna, ker je slovenska kovinska industrija uvrščena v sam vrh 

nosilnih dejavnosti predelovalne industrije tako po prihodkih kot tudi po izvozu (GZS 2015b). 

V letu 2015 je namreč ustvarila kar 37,5 % neto dodane vrednosti slovenskega gospodarstva, 

od tega največ s proizvodnjo kovin (Viršek 2016). Absentizem je eden od pomembnejših 

dejavnikov uspešnosti podjetja, ki lahko ima številne negativne posledice tako na zaposlene in 

podjetje kot za narodno gospodarstvo. Pri zaposlenih se kaže kot nižji dohodek, manjše 

možnosti napredovanja, nezadovoljstvo v delovnem okolju, izguba delovnih navad in 

spretnosti idr., pri delodajalcih kot pojav neposrednih stroškov za plačila nadomestil, porast 

stroškov za nadomestne delavce, zmanjšana produktivnost idr. ter na ravni narodnega 

gospodarstva kot nižji bruto domači proizvod (Vučković 2010, 10).  
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Izhodišče naloge je problematika absentizma v kovinski industriji kot resen družbeni problem, 

ki ima občutne ekonomske posledice za delavce, delodajalce, narodno gospodarstvo in 

področje obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zaradi navedenega smo v nalogi na podlagi 

proučitve strokovne literature in analiziranja pravnih aktov ter pridobljenih statističnih 

podatkov oblikovali smernice oziroma izhodišča za programe in dejavnosti PZDM, ki bodo 

delodajalcem v kovinski industriji v pomoč pri zmanjševanju absentizma.  

1.2 Namen in cilji raziskave  

Namen naloge je proučiti problematiko absentizma v slovenski kovinski industriji in 

delodajalcem podati priporočila za oblikovanje ukrepov PMZD v prid zmanjševanja oziroma 

preprečevanja bolniških odsotnosti v tej panogi. 

Cilji naloge so:  

 na podlagi analize pravnih aktov opredeliti pravne okvire načrtovanja in izvajanja 

PPZDM v RS;  

 s pomočjo znanstvene in strokovne literature ter statističnih podatkov preučiti absentizem 

v kovinski industriji ter  

 oblikovati smernice oziroma izhodišča za programe in dejavnosti PZDM v prid 

zmanjševanja oziroma preprečevanja absentizma v kovinski industriji. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

V teoretičnih izhodiščih smo opredelili pravne vire pravne ureditve PPZDM, ki smo jih 

analizirali in s tem odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje: Kakšne so pravne možnosti 

načrtovanja in izvajanja PZDM v RS? 

Poleg opredelitve virov pravne ureditve PZDM v RS smo v teoretičnih izhodiščih s pomočjo 

znanstvene in strokovne literature ter statističnih podatkov proučili absentizem v kovinski 

industriji in tako odgovorili na drugo raziskovalno vprašanje: Kateri so najpogostejši vzroki 

za bolniške odsotnosti v kovinski industriji po skupinah bolezni in kateri dejavniki prispevajo 

k razvoju teh obolenj? 

V raziskovalnem delu naloge smo analizirali nekatere primere dobrih praks slovenskih 

podjetij, ki delujejo v kovinski industriji, ter podjetij posameznih članic EU in na tej podlagi s 

pomočjo smernic Ministrstva za zdravje oblikovali izhodišča za programe in dejavnosti 

PZDM. Ti bi bili delodajalcem v pomoč pri zmanjševanju bolniških odsotnosti v kovinski 

industriji. V tem delu naloge smo odgovorili na tretje raziskovalno vprašanje: Kateri 

preventivni ukrepi za krepitev zdravja zaposlenih bi pripomogli k zmanjšanju absentizma v 

kovinski industriji? 
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1.4 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

V uvodnem delu naloge smo za raziskavo pravnih možnosti izvajanja PPZDM v slovenski 

kovinski industriji analizirali nacionalne in mednarodne pravne vire. Gre za veljavne zakone 

in podzakonske akte. Pri tem bomo preučili tudi smernice Ministrstva za zdravje in opredelili 

mednarodne pravne vire, na katerih temelji slovenska zakonodaja. 

V drugem delu naloge smo preučili tako domačo kot tudi nekatero tujo strokovno literaturo, in 

sicer zlasti z namenom poudariti pomembnost učinkovitega izvajanja PPMZD za 

zagotavljanje varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja. Proučili smo, kako različni 

avtorji opredeljujejo PPMZD in katere koristi mu pripisujejo. V nadaljevanju smo s pomočjo 

prikaza pridobljenih sekundarnih podatkov (podatki SURS in podatkovne baze NIJZ) in 

njihove interpretacije predstavili problematiko absentizma v kovinski industriji. Pridobljene 

podatke smo obdelali tako, da smo jih razvrstili po posamičnih merilih (leto, spol, starost, 

dejavnost, skupina bolezni) in jih primerjali med seboj z uporabo časovnih indeksov s stalno 

osnovo in verižnih indeksov ter tako primerjali bolniški stalež po posamičnih spremenljivkah 

kot so leto, skupina bolezni, dejavnost itd. Pri tem smo računali tudi povprečne vrednosti 

(aritmetična sredina).  

Pri oblikovanju smernic in izhodišč programov in dejavnosti PPZDM v prid zmanjšanja 

oziroma preprečevanja bolniške odsotnosti v kovinski industriji smo analizirali nekatere 

primere domače in tuje dobre prakse. Podatke o njih smo pridobivali predvsem iz kataloga 

dobrih praks GZS – Združenja kovinske industrije in baze strokovnih člankov, objavljenih na 

spletni strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Pri tem smo 

smiselno izbirali tiste primere dobrih praks, ki obravnavajo kovinsko industrijo in mišično-

kostna obolenja in ki bi jih bilo moč v skladu z veljavnimi zakonskimi določili implementirati 

v slovenski kovinski industriji.  

V sklepnem delu naloge smo oblikovali svoja izhodišča in opredelitve ter podali predloge za 

oblikovanje programov in dejavnosti PZDM v prid zmanjševanja oziroma preprečevanja 

absentizma v kovinski industriji. 

1.5 Omejitve in predpostavke 

Pri oblikovanju smernic in izhodišč za PPZDM, ki bi bile v pomoč slovenskim podjetjem v 

kovinski industriji pri zmanjševanju absentizma, smo se osredotočili predvsem na skupine 

bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, saj je to najpogostejši razlog za 

bolniško odsotnost, medtem ko smo se pri analizi tujih primerov dobrih praks s področja 

PZDM v kovinski industriji smiselno omejili zgolj na izbrane države članice EU, katere 

članica je tudi Slovenija.  
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Na osnovi določb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDS, Ur. l. 

RS, št. 40/06) predpostavljamo, da kadrovske službe podjetij, ki delujejo v kovinski industriji 

v RS, ne razpolagajo z zadostno količino informacij o bolniškem staležu zaposlenih, na 

podlagi katerih bi bilo mogoče oblikovati učinkovite ukrepe za ohranitev oziroma krepitev 

zdravja zaposlenih in tako obvladovati absentizem. Pri tem pa še vemo, da so ti osebni 

podatki varovani z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07 – 

UPB). Zaradi navedenega smo se v raziskovalnem delu naloge omejili zgolj na pridobivanje 

in preučevanje sekundarnih podatkov, pridobljenih iz podatkovne baze NIJZ in drugih 

uradnih statistik. 

1.6 Struktura naloge 

Naloga je sestavljena iz petih poglavij. V prvem, uvodnem poglavju naloge je opredeljen 

raziskovalni problem in so podana njegova teoretična izhodišče. Poleg tega je naveden namen 

raziskovalnega dela in njegovi cilji ter raziskovalna vprašanja z opredeljenimi omejitvami in 

predpostavkami. 

Drugo poglavje vsebuje analizo mednarodnih, regionalnih in nacionalnih pravnih virov 

PZDM, ki je predstavljala okvir za oblikovanje predlogov ukrepov PZDM v kovinski 

industriji, navedenih v zadnjem poglavju.  

V tretjem poglavju je pojasnjen pomen izvajanja PZDM, predstavljeni so rezultati analize 

absentizma v kovinski industriji v obdobju 2012–2015 na podlagi obdelanih sekundarnih 

podatkov, pridobljenih na spletni strani NIJZ. Navedene pa so tudi ugotovitve Inšpektorata za 

delo v zvezi s kršitvami na področju PZDM. 

V četrtem poglavju so z vidika izvajanja PZDM predstavljeni in analizirani primeri dobrih 

praks domačih in tujih podjetij, delujočih v kovinski industriji. 

Na podlagi preučitve pravnih virov in drugih teoretičnih izhodišč PZDM ter pregleda in 

analize domačih in tujih dobrih praks so v petem poglavju podana priporočila za oblikovanje 

ukrepov PZDM v slovenski kovinski industriji.  
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2 ANALIZA MEDNARODNIH, REGIONALNIH IN NACIONALNIH PRAVNIH 

VIROV PZDM  

Republika Slovenija ima bogate izkušnje s področja sklepanja mednarodnih pogodb in drugih 

mednarodnih aktov. Te izkušnje je pridobila v času skupnega obstoja v nekdanji Jugoslaviji 

kot ene od zveznih republik, ter od njene osamosvojitve s postopki nasledstva po državi 

predhodnici, vse do številnih postopkov sklepanja mednarodnih pogodb Slovenije kot 

samostojne države. V okviru tega se lahko pohvali tudi s funkcijo depozitarke nekaterih 

mednarodnih pogodb. Z včlanitvijo v Evropsko unijo pa Slovenija sodeluje tudi pri 

kompleksni kolektivni dimenziji sklepanja mednarodnih pogodb (MZZ 2016, 5). Sodelovanje 

v mednarodnih organizacijah za Slovenijo ne pomeni zgolj izmenjave (transakcije) informacij, 

idej, izkušenj, ki skupnost utemeljujejo (Zidar in Štiglic 2016, 31), temveč tudi prenos 

številnih splošno veljavnih načel mednarodnega prava in veljavnih mednarodnih pogodb v 

nacionalni zakonski red, k čemur jo zavezuje drugi odstavek 153. člena Ustave RS, ki določa, 

da morajo biti zakoni v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z 

veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi 

in drugi splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Pri tem velja 

opozoriti, da sam prenos veljavnih načel mednarodnega prava in mednarodnih pogodb v 

nacionalno zakonodajo še ne zagotavlja njihove dosledne implementacije v praksi.  

Poleg zaveze k spoštovanju mednarodnih pravnih virov je bila Slovenija leta 2004, ko je 

vstopila v Evropsko unijo (EU), dolžna v svojo zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri 

delu implementirati tudi evropske direktive. K temu jo je zavezoval 3.a člen URS, ki 

opredeljuje, da se pravni akti in odločitve sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere 

Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, v Sloveniji uporabljajo skladno s pravno 

ureditvijo teh organizacij. Ne glede na to je leta 2004 skupina ekspertov Evropske komisije 

pri pregledu ugotovila, da Slovenija določbam direktiv ni v celoti sledila (MDDSZ 2011). 

Ugotovljene nepravilnosti so bile šele leta 2011 podlaga za sprejem novega Zakona o varnosti 

in zdravju pri delu, s čimer je bila v celoti implementirana evropska zakonodaja. Iz slednjega 

lahko predpostavljamo, da področju varnosti in zdravja pri delu v RS ni pripisan zadosten 

pomen. 

Temeljni namen nacionalnih in mednarodnih pravnih virov je krepitev zdravja in 

obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni. S tem namenom Svetovna zdravstvena 

organizacija in Evropska komisija v svojih strateških dokumentih usmerjata vlade, da 

sprejmejo celostne državne strategije za krepitev zdravja in obvladovanje kroničnih 

nenalezljivih bolezni, ki bodo omogočale izboljšanje populacijskega zdravja, zmanjšanje 

neenakosti v zdravju ter preprečevanje, zgodnje odkrivanje in kakovostno obravnavo 

kroničnih nenalezljivih bolezni (Maučec-Zakotnik 2012, VI). Ni slučajnost, da je posebna 

pozornost namenjena prav nenalezljivim kroničnim boleznim. Po definiciji WHO so to 

bolezni, ki so neozdravljive in različno hitro napredujejo do smrti, prav tako znatno okrnijo 



8 

posameznikovo zmožnost za delo in so vzrok za 86 % vseh smrti v EU. Nenalezljive kronične 

bolezni predstavljajo največje zdravstveno breme tako v Sloveniji kot v drugih razvitih 

družbah, pomembno krnijo družbeni in ekonomski razvoj držav, povečujejo socialne 

neenakosti v družbi ter zmanjšujejo kakovost življenja ljudi (IRI 2014, 3). Prav zato je po 

mnenju avtorice Maučec-Zakotnik pomembno, da vlade in pristojni resorji v svojih razvojnih 

strateških dokumentih postavijo zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju kot ključni 

strateški razvojni cilj, ki družbam dolgoročno zagotavlja optimalen družbeni in ekonomski 

razvoj ter večjo kakovost življenja ljudi. 

Za potrebe oblikovanja predlogov ukrepov PZDM v slovenski kovinski industriji, ki bi 

pripomogli h krepitvi varnosti in zdravja zaposlenih, je bilo nujno treba preučiti ne samo 

nacionalne, temveč tudi mednarodne in regionalne pravne okvire PZDM.  

2.1 Mednarodni in regionalni pravni viri 

Mednarodni in regionalni predpisi, ki določajo splošni pravni okvir za sistem varnosti in 

zdravja pri delu ter v delovnem okolju, katere je slovenski zakonodajni organ dolžan 

spoštovati so: Konvencija Mednarodne organizacije dela (MOD)
1
 št. 155 o varstvu pri delu, 

zdravstvenem varstvu in delovnem okolju, Konvencija Mednarodne organizacije dela (MOD) 

št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu, Evropska socialna listina in temeljni pravni 

viri Evropske unije.  

2.1.1 Konvencija Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 155  

Konvencija Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem 

varstvu in delovnem okolju je bila sprejeta 22. maja 1981 v Ženevi in je od 25. junija 1991 v 

veljavi v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva glede 

konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij 

mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih 

konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb (Ur. l. RS – MP, št. 15/92, 

1/97 in 17/15).  

Konvencija MOD o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju je bila 

sprejeta z namenom, da bi države sprejele koherentno nacionalno politiko o varstvu pri delu, 

                                                 

1
 Mednarodna organizacija dela (MOD, angl. ILO) je najstarejša agencija Združenih narodov (ZN), 

katere glavna naloga je delovati na področju izboljšanja socialne pravičnosti in statusa zaposlenih v 

svetu. K njenim pristojnostim sodi tudi izboljšanje delovnih razmer in življenjskih standardov s 

pomočjo mednarodnih akcij in krepitev ekonomske in socialne stabilnosti. Deluje na podlagi treh 

glavnih teles: mednarodne (ministrske) konference dela, izvršilnega odbora in mednarodnega urada za 

delo (sekretariat), ki so vsa tripartitno sestavljena iz predstavnikov vlad, delodajalcev in delojemalcev 

(MZZ 2017a). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-02-0086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-02-0003
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-02-0096
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zdravstvenem varstvu in delovnem okolju ter obveščanju in sodelovanju na vseh ravneh. Eden 

izmed ciljev te politike je tudi oblikovati, izvajati in občasno pregledovati skladnost državne 

politike na področju varnosti, zdravja zaposlenih pri delu ter delovnega okolja (Franca 2010, 

6). 

V prvi točki 4. člena omenjene konvencije je določeno, da mora vsaka država članica, glede 

na pogoje in prakso v posamezni državi, ob posvetovanju z najbolj reprezentativnimi 

organizacijami delodajalcev in zaposlenih določiti, izvajati in periodično revidirati enotno 

državno politiko o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju. Iz druge točke 

citiranega člena izhaja, da je namen te politike preprečiti nesreče pri delu, poklicne bolezni in 

druge poškodbe pri delu, ki so posledice dela ali so povezane z delom ali se pripetijo med 

delom, tako, da se po možnosti čim bolj zmanjšajo vzroki nevarnosti v delovnem okolju. 

Iz navedenega je moč povzeti, da Konvencija MOD št. 155 določa temeljna načela državne 

politike oziroma naloge za organiziranje nacionalnega sistema varnosti in zdravja pri delu, kar 

pomeni, da je to temeljna konvencija za določanje splošnega zakonskega okvira za sistem 

varnosti in zdravja pri delu in v delovnem okolju v državi podpisnici (Novak idr. 2006, 305–

306). 

2.1.2 Konvencija MOD št. 187 

Konvencija št. 187 o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu, ki je bila sprejeta na 95. 

zasedanju Generalne konference Mednarodne organizacije dela v Ženevi 15. junija 2006, je 

bila ratificirana 19. decembra 2013 z razglasitvijo Zakona o ratifikaciji Konvencije o 

spodbujanju varnosti in zdravja pri delu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije in 

je stopil v veljavo 12. februarja 2015. 

Konvencija je bila na mednarodni ravni sprejeta ob spoznanju, da poškodbe pri delu, poklicne 

bolezni in smrt negativno vplivajo na produktivnost ter gospodarski ter družbeni razvoj, kar je 

zapisano v njenem uvodnem delu. Iz prvega člena lahko razberemo, da največjo prednost daje 

načelu preventive, podrobneje opredeljuje določbe iz Konvencije o varnosti in zdravju pri 

delu, 1981 (št. 155), določbe priporočil o varnosti in zdravju pri delu in drugih dokumentov 

MOD, pomembnih za spodbujanje varnosti in zdravja pri delu. V drugem členu omenjene 

konvencije so navedeni njeni cilji. Prvi med njimi je, da vsaka članica, ki ratificira to 

konvencijo, ob posvetovanju z najreprezentativnejšimi organizacijami delodajalcev in 

zaposlenih razvija nacionalno politiko, nacionalni sistem in nacionalni program za nenehno 

izboljševanje varnosti in zdravja pri delu, da se preprečijo poškodbe pri delu, poklicne bolezni 

in smrt. Drugi cilj je, da vsaka članica sprejme ukrepe za postopno doseganje varnega in 

zdravega delovnega okolja z nacionalnim sistemom in nacionalnimi programi varnosti in 

zdravja pri delu, pri čemer upošteva načela, določena v dokumentih Mednarodne organizacije 

dela (MOD), ki so pomembni za spodbujanje varnosti in zdravja pri delu. Tretji cilj pa določa, 
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da vsaka članica po posvetu z najreprezentativnejšimi organizacijami delodajalcev in 

zaposlenih v rednih presledkih presoja, katere ukrepe bi lahko sprejela za ratifikacijo 

konvencij MOD o varnosti in zdravju pri delu. 

Načelo preventivnega razvoja, iz katerega izhaja tudi promocija zdravja na delovnem mestu, 

je najbolj razvidno v prvem cilju, katerega vsebinsko razširijo 3., 4. in 5. člen obravnavane 

konvencije.  

Tretji člen zavezuje državo k oblikovanju nacionalne politike, to je politika na področju 

varnosti in zdravja pri delu in delovnega okolja, ki je oblikovana v skladu z načeli iz 4. člena. 

V tem členu je navedeno, da mora vsaka članica po posvetovanju z najreprezentativnejšimi 

organizacijami delodajalcev in zaposlenih vzpostaviti, ohranjati, postopno razvijati in v rednih 

presledkih preverjati nacionalni sistem varnosti in zdravja pri delu, to je ogrodje za 

zagotavljanje izvajanja politike in programov na področju varnosti in zdravja pri delu v 

državah. Nadalje, v 5. členu je določeno, da morajo države članice ob posvetovanju z 

najreprezentativnejšimi organizacijami delodajalcev in zaposlenih oblikovati, izvajati, 

spremljati, ocenjevati in v rednih presledkih preverjati nacionalni program, tj. program države, 

ki vključuje cilje, ki jih je treba doseči v vnaprej določenem časovnem okviru, prednostne 

naloge in sredstva za delovanje na področju izboljšanja varnosti in zdravja pri delu ter 

ocenjevanje napredka. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 19. novembra 2013 na 

redni seji ministrstva, kljub številnim obveznostim, ki jih določa Konvencija o spodbujanju in 

varnosti in zdravja pri delu (Konvencija MOD št. 187), sprejelo sklep, da zaradi ratifikacije 

konvencije bistvene spremembe in dopolnitve obstoječe nacionalne ureditve varnosti in 

zdravja pri delu niso potrebne (MZZ 2013).  

Glede na to, da konvencija določa, da mora članica, ki ratificira konvencijo, razviti nacionalno 

politiko, nacionalni sistem in nacionalni program za nenehno izboljševanje varnosti in zdravja 

pri delu, se poraja vprašanje, ali je bil to razlog za sprejem takšne odločitve ministrstva.  

2.1.3 Evropska socialna listina 

Evropska socialna listina (Ur. l. RS, št. 24/1999 – MP, št. 7/99) je bila 3. maja 1996 sklenjena 

v Strasbourgu, 11. marca 1999 pa jo je Državni zbor RS z zakonom ratificiral in je stopila v 

veljavo 11. aprila 1999. Je pravni akt Sveta Evrope,
2
 za polnopravno članstvo katerega je 

                                                 

2
 Svet Evrope je bil ustanovljen 5. maja 1949 in je najstarejša panevropska mednarodna organizacija. 

Danes šteje 47 držav članic, ki so se zavezale k spoštovanju človekovih pravic, demokracije in pravne 

države. Ena izmed njenih poglavitnih nalog je varstvo človekovih pravic, demokracije in pravne 

države, sestavljena pa je iz šestih organov in institucij (MZZ 2017b). 
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Slovenija za zaprosila 29. januarja 1992 in bila v organizacijo bila sprejeta 14. maja 1993 

(MZZ 2017c). 

Z ratifikacijo listine leta 1999 je RS sprejela obveznosti iz vseh enaintridesetih členov listine, 

izvzela pa je tri odstavke, in sicer 1. in 4. točko 13. člena ter 2. točko 18. člena (Vlada RS 

2002). 

V skladu s prvim delom Evropske socialne listine se je RS zavezala, da si bo z vsemi 

ustreznimi državami in mednarodnimi sredstvi prizadevala za ustvarjanje razmer, v katerih je 

mogoče učinkovito uresničevati tu naštete pravice in načela, ki jih skupno šteje 31 in med 

katerimi je tudi pravica vseh zaposlenih do varnih in zdravih delovnih pogojev, ki je 

podrobneje opredeljena v 3. členu te listine. Tu je prav tako opredeljeno, da naj bi države 

pogodbenice spodbujale službe, ki skrbijo za varnost in zdravje pri delu, in odpravljale vzroke, 

ki povzročajo slabo zdravje zaposlenih (Franca 2012, 15). 

Ta člen z namenom zagotoviti učinkovito uresničevanje pravice do varnih in zdravih delovnih 

pogojev pogodbenice zavezuje, da po posvetovanju z organizacijami delodajalcev in 

zaposlenih oblikujejo, izvajajo in občasno pregledajo skladnost državne politike na področju 

varnosti in zdravja pri delu ter delovnega okolja. Vse to s ciljem, da se izboljša varnost in 

zdravje pri delu ter preprečijo nezgode in poškodbe, ki so s tem povezane ali povzročene. Pri 

tem morajo še posebno pozornost posvetiti zmanjševanju vzrokov za nevarnosti, ki izvirajo iz 

posebnosti delovnega okolja. Vendar to ni edina zaveza pogodbenic. Članstvo jih namreč 

zavezuje tudi k izdaji varnostnih in zdravstvenih predpisov, k uveljavljanju teh z ukrepi 

nadzora ter k spodbujanju pospešenega razvoja služb za zdravje pri delu s poudarkom na 

preventivni in svetovalni vlogi za vse zaposlene. 

Ob ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene) je Vlada RS ugotovila, da ratifikacija 

ne bo narekovala izdaje novih oziroma spremembe veljavnih predpisov (DZRS 1998). 

Obstaja verjetnost, da je Vlada RS to odločitev sprejela, ker je bil ravno takrat, to je leta 1999, 

Zakon varstvu in zdravju pri delu v fazi sprejemanja pred Državnim zborom. 

2.1.4 Temeljni pravni viri Evropske unije 

Kot že zgoraj omenjeno Slovenijo zavezuje 3.a člen Ustave k obvezni uporabi pravnega reda 

Evropske unije, katere članica je postala leta 2004. Pri pravu Evropske unije velja načelo 

primarnosti, kar pomeni, da pravila, sprejeta na ravni Unije, prevladajo nad pravili, 

vsebovanimi v pravnih redih držav članic. Pravo EU je avtonomno pravo, saj svoje 

veljavnosti ne črpa iz morebitne poznejše odobritve nacionalnih organov držav članic, temveč 

se opira na zakonodajne pristojnosti institucij in organov EU. Pravni red EU sestavljata 

primarna in sekundarna zakonodaja (DZRS 2017). Primarna zakonodaja zajema Pogodbo o 

Evropski uniji, Pogodbo o delovanju Evropske unije, Listino Evropske unije o temeljnih 
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pravicah in splošna pravna načela. Sledijo ji mednarodni sporazumi, ki jih sklene Unija, in 

sekundarna zakonodaja, ki jo sestavljajo uredbe, direktive, sklepi, priporočila in mnenja, 

temelječa na pogodbah (Evropski parlament 2017). 

Primarna pravna vira, ki si prizadevata za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu sta Listina 

EU o temeljnih pravicah in Pogodba o delovanju EU. Oba pravna vira poudarjata, da Unija 

priznava pravico do zdravih in varnih delovnih pogojev. 

Listina EU o temeljnih pravicah v 31. členu določa, da ima vsak zaposleni pravico do zdravih 

in varnih delovnih pogojev ter delovnih pogojev, ki spoštujejo njegovo dostojanstvo, medtem 

ko je v 151. členu Pogodbe o delovanju EU določeno, da si Unija in države članice ob 

upoštevanju temeljnih socialnih pravic prizadevajo za številne cilje, med katerimi je tudi 

izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev. V drugem odstavku tega člena je 

navedeno, da v ta namen Unija in države članice izvajajo ukrepe, ki upoštevajo različnost 

prakse posameznih držav članic, zlasti na področju pogodbenih odnosov, ter potrebo po 

ohranitvi konkurenčnosti gospodarstva Unije.  

Z namenom doseči cilje iz 151. člena Pogodbe o delovanju EU Unija podpira in dopolnjuje 

dejavnosti držav članic na določenih področjih, zlasti pa na področju izboljšanja delovnega 

okolja za varovanje zdravja in varnosti zaposlenih, delovnih pogojev, socialne varnosti in 

socialne zaščite zaposlenih ter varstva zaposlenih v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi. 

Podpira pa jih tudi na področju iskanja rešitev za izboljšanje obveščenosti zaposlenih in 

posvetovanju z njimi, njihovemu zastopanju in kolektivni obrambi interesov tako zaposlenih, 

kakor tudi delodajalcev, vključno s soodločanjem. Da bi bili cilji iz pogodbe doseženi, je treba 

prav tako dopolnjevati in podpirati dejavnosti držav članic na področju zaposlovanja 

državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju Unije, vključevati osebe, ki so 

izključene s trga dela, zagotoviti enakost moških in žensk glede priložnosti na trgu dela in 

obravnave pri delu in ne nazadnje tudi ukrepati proti socialni izključenosti in posodobiti 

sistem socialne zaščite.  

Pri tem velja omeniti, da je bilo v obdobju od 12. junija 1989 do 26. februarja 2014 sprejetih 

skupno 31 direktiv EU s področja varnosti in zdravja pri delu, upoštevajoč določila omenjenih 

primarnih pravnih virov (priloga 1). 

Prva sprejeta direktiva 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in 

zdravja zaposlenih pri delu določa splošno ureditev preprečevanja poklicnih tveganj in 

zagotavljanje varnosti ter zdravja zaposlenih, s katero si prizadeva za tehnično uskladitev 

varnostnih predpisov znotraj EU, kar je navedeno v 2. točki 1. člena oddelka I navedene 

direktive (MDDSZ 2016). 

Iz uvodnih določil direktive izhaja, da je znano, da so lahko zaposleni med delovno dobo 

izpostavljeni učinkom nevarnih dejavnikov okolja na delovnem mestu. Zato je delodajalec v 
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skladu z navedeno direktivo dolžan v vseh pogledih zagotoviti varnost in zdravje zaposlenih v 

zvezi z delom, kar pomeni, da mora biti njegov pogled usmerjen tudi v razvoj skladne 

preventivne politike za namenom preprečevanja tveganj, ki so jim zaposleni vsakodnevno 

izpostavljeni. Navedene obveznosti delodajalca so natančneje opredeljene od 6. do 12. člena 

Direktive 89/391/EGS oziroma do oddelka III, ki opredeljuje obveznostih zaposlenih. 

Vsi našteti regionalni in mednarodni pravni viri, med katere sodi tudi temeljni vir Konvencija 

MOD št. 155 za določanje splošnega zakonskega okvira za sistem varnosti in zdravja pri delu 

in delovnem okolju, so usmerjeni k razvoju celostne preventivne politike na področju varnega 

in zdravega delovnega okolja, z namenom, da se preprečijo nesreče pri delu, poklicne bolezni 

in druge poškodbe, ki so posledice dela ali so povezane z delom ali se pripetijo med delom.  

Iz navedenega lahko zaključimo, da je pomen zdravja v Zakonu o varstvu zdravja pri delu 

celovito opredeljen, saj ne zajema le vplivov delovnega okolja na telesno zdravje, temveč tudi 

preventivne ukrepe, ki zmanjšujejo tveganje oziroma preprečujejo vzroke, ki lahko vplivajo 

na duševno zdravje zaposlenih, kar je podlaga vzpostavitve instituta Promocija zdravja na 

delovnem mestu. Z umestitvijo tega instituta v zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri 

delu, je Slovenija del obveznosti za razvoj celovite nacionalne preventivne politike prenesla 

tudi na delodajalce. 

2.2 Nacionalni pravni viri  

Na podlagi navedenih mednarodnih in regionalnih pravnih virov, je splošna obveznost 

zagotavljanja varnih in delovnih razmer delodajalcev opredeljena v Zakonu o delovnih 

razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – 

odl. US), ki določa, da mora delodajalec zagotavljati pogoje za varnost in zdravje zaposlenih 

v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Lex specialis navedenega 

področja pa je Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Državni zbor Slovenije je namreč po 

osamosvojitvi, dne 30. 6. 1999, prvič sprejel Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 

56/99). Zaradi vse večjega zavedanja o pomembnosti zagotavljanja varnosti in zdravja pri 

delu kot temeljne sestavine socialne države in narodnega gospodarstva (Kalčič in Lozar 2011, 

13), je bil 24. maja 2011 sprejet novi, trenutno veljavni Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

(Ur. l. RS, št. 43/11), v katerega so bile leta 2011 v celoti implementirane vse relevantne 

evropske direktive. To je za Slovenijo, poleg ostalih sprememb, pomenilo tudi vzpostavitev 

novega instituta PZDM, ki delodajalce zavezuje ne samo k zagotavljanju in ohranjanju 

telesnega, temveč tudi duševnega zdravja zaposlenih. 

Slovenska zakonodaja kot taka zagotavlja solidno osnovo za izvajanje pravic varovanja 

telesnega in duševnega zdravja tako zaposlenim kot svetom delavcem. Določba 91. člena 

Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1; Ur. l. RS, št. 42/93, 56/01, 26/7, 

42/07 – UPB1 in 45/08 ZArbit) predpisuje, da mora delodajalec obveščati svet delavcev in 
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zahtevati predhodno posvetovanje z njim o vseh vprašanjih varnosti in zdravja pri delu. Svoje 

pravice delavci uresničujejo neposredno s svojimi predstavniki v svetu delavcev na podlagi 

določb citiranega zakona ali z delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, kar je 

opredeljeno v 5. točki 3. člena ZVZD-1 (Blatnik, Jensterle in Tušak 2016a, 78). V navedenem 

členu je določeno, da je delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu predstavnik delavcev, 

ki imajo položaj in vlogo sveta delavcev. ZVZD-1 v obligatornem delu določa, da mora 

delodajalec delavcem omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo 

zagotavljanje varnega in zdravega dela. To svojo pravico delavci uresničujejo neposredno s 

svojimi predstavniki v svetu delavcev na podlagi ZSDU-1 ali z delavskim zaupnikom za 

varnost in zdravje pri delu. ZVZD-1 v 13. členu določa, da se delodajalci in delavci oziroma 

njihovi predstavniki morajo o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati, 

posvetovati ter soodločati v skladu s tem zakonom in v skladu s predpisi o sodelovanju 

delavcev pri upravljanju.  

Kot je že zgoraj omenjeno, novost novega ZVZD-1 je PZDM, ki je opredeljena kot 

sistematična in ciljana aktivnost ter ukrepi za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega 

zdravja zaposlenih v 9. točki 3. člena. V skladu s 6. in 32. členom ZVZD-1 mora delodajalec 

zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja PZDM, kar pomeni, da izvaja 

določene dejavnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja 

zaposlenih. Za izvajanje tega programa je delodajalec zavezan analizirati razmere, ki nastajajo 

pri in ob delu, oceniti tveganja ter določiti ukrepe, da prepoznana tveganja ne bi povzročila 

škodljivih posledic na zaposlenega (Kavčič 2011). Navedene tri poglavitne obveznosti 

delodajalca nedvoumno nakazujejo, da PMZD zdravja ni enkratno dejanje, s katerim bi 

delodajalec izpolnil zakonsko zahtevo, temveč dinamičen proces, ki se mora prilagajati 

dejanskemu stanju delovnega okolja oziroma ne zadostuje, da delodajalec enkrat v obdobju 

poslovanja pripravi dokončen načrt ukrepov, ki jih bo izvajal v okviru PMZD, temveč mora 

spremljati izvajanje ter načrtovati nove ukrepe, ki stremijo k cilju ohranjanja in krepitve 

telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. S to določbo je zakonodajalec delodajalcem 

naložil dodatno skrb – skrb za preprečevanje psihosocialnih tveganj na delovnih mestih, kar 

delodajalce posledično zaveže k družbeno odgovornem poslovanju.
3

 Nova dolžnost 

delodajalca je utemeljena na dejstvu, da je najpomembnejši segment zagotavljanja zdravja na 

delovnem mestu, nedvoumno preventivno ravnanje delodajalca (in zaposlenega) v delovnem 

okolju in kot izhaja iz navedenega načela preventive, je delodajalec dolžan razviti celotno 

preventivno politiko, katere del so ciljane aktivnosti in ukrepi PZDM (Kalčič in Lozar 2011, 

53). V razmerah, ko delodajalec ne spoštuje določil ZVZD-1 in to povzroča škodo delavcem, 

sta še toliko pomembnejši moč in pripravljenost sveta delavcev ali delavskega zaupnika. 31. 

člen ZVZD-1 tako določa, da svet delavcev ali delavski zaupnik lahko od delodajalca 

                                                 

3
 Družbena odgovornost podjetij pomeni, da si podjetja pri svojih vsakodnevnih poslovnih dejavnostih 

prostovoljno in ne zgolj na podlagi predpisov prizadevajo upoštevati družbene in okoljske potrebe 

(Evropska komisija 2017). 
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zahtevata sprejetje primernih ukrepov za odpravo in zmanjšanje tveganja za varnost in zdravje 

pri delu. Zahteva lahko tudi nadzorstvo inšpekcije za delo, kadar meni, da delodajalec ni 

zagotovil varnostnih ukrepov (Blatnik, Jensterle in Tušak 2016a, 79). Nadalje je v drugem 

odstavku 32. člena tega zakona določeno, da minister, pristojen za zdravje, izda smernice za 

določitev in pripravo PZDM najkasneje do uveljavitve tega zakona. Slovenske smernice za 

PZDM so bile sprejete šele maja 2015. V dokumentu z dne 27. avgusta 2014 Direktorat 

Ministrstva za javno zdravje navaja, da je osnutek Smernic za PZDM pripravljen, vendar 

zaradi nastale situacije na ministrstvu (menjave ministrov), osnutek še ni bil posredovan v 

formalno potrditev vodstvu in na Ekonomsko socialni svet (MZ, Direktorat za javno zdravje 

2014). Šele maja 2015 je Ministrstvo za zdravje izdalo Smernice za PZDM.
4
 Dne 17. aprila 

2015 je smernice obravnaval Ekonomsko-socialni svet, 4. maja 2015 pa so bile objavljene na 

spletni strani MZ. 

V kazenskih določbah, to je v 27. točki 76. člena omenjenega zakona je določeno, da mora 

delodajalec v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati PZDM, zanjo zagotoviti potrebna 

sredstva in spremljati način njenega izvajanja, sicer mu lahko inšpektor za delo za takšno 

kršitev izreče globo v razponu od 2.000 do 40.000 EUR.  

Menim, da bi bilo za delodajalce priporočljivo, med drugim tudi v izogib navedenim globam, 

da pri iskanju načinov načrtovanja, spremljanja in izvajanja ukrepov PZDM upoštevajo 

Smernice Ministrstva za zdravje za promocijo zdravja na delovnem mestu, priporočila 

Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu
5
 in primere domače in tuje dobre prakse. 

Hkrati je treba delodajalce osvestiti o pomenu izvajanja ukrepov PZDM v smislu, da naj jih 

ne izvajajo zgolj zaradi zadostitve zahtevam zakonodajalca in inšpekcijskih služb, temveč 

zlasti zaradi ohranjanja zdravja zaposlenih, ki so ključni dejavnik pri zagotavljanju uspešnosti 

poslovanja. 

                                                 

4  
Smernice podajajo temeljna načela za načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu in so 

pripravljene kot orodje oziroma pripomoček za delodajalca pri načrtovanju in izvajanju programov 

promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih določa ZVZD-1 (MZ 2015). 

5
 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je bila ustanovljena leta 1996 z 

namenom spodbujanja pretoka tehničnih, znanstvenih in gospodarskih informacij med vsemi, ki se 

ukvarjajo z vprašanji varnosti in zdravja pri delu. Pri svojem delu je vzpostavila mrežo informacijskih 

točk (Focal Points) v državah članicah Evropske unije, državah kandidatkah in državah EFTA, ki 

predstavljajo agencijo v svoji državi ter koordinirajo projekte promocije varnosti in zdravja pri delu na 

nacionalni ravni (MDDSZ 2017a). 

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/promocija_zdravja_na_del_mestu/Smernice_promocija_zdravja_na_delovnem_mestu-marec_2015.pdf
http://osha.europa.eu/sl/front-page/view
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3 IZVAJANJE PROGRAMA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V 

KOVINSKI INDUSTRIJI 

Zaznava zdravja se je v preteklih letih močno spremenila. V 19. stoletju so zdravje definirali 

preprosto kot »odsotnost bolezni«, kar pomeni, da je človek, ki ni bil bolan, veljal za zdravega. 

Razlogi za to so prav preprosti: bolezen je bila v tistem času edino stanje, ki ga je bilo mogoče 

opazovati, večina običajnih bolezni pa je bila smrtnih (Urdih Lazar idr. 2013, 20). Definicija 

WHO iz leta 1948 zdravje opredeljuje kot stanje popolnega telesnega, duševnega in 

socialnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni ali nemoči. Omenjena definicija je doživela 

nekaj kritik, zato je WHO v osnovno opredelitev vnesla nove elemente in leta 1986 na prvi 

mednarodni konferenci o PZDM opredelila in utemeljila promocijo zdravja kot proces, ki 

ljudem omogoča, da povečajo nadzor nad svojim zdravjem, ga čim dlje ohranjajo in celo 

okrepijo (Urdih Lazar idr. 2013, 18). Novo razumevanje zdravja potemtakem obsega tako 

duševno kot tudi telesno in socialno zdravje ter kakovost življenja. Zdravje ni stanje, ampak 

proces. Človeka upoštevamo kot celoto, ki ima vrsto potencialov, in ne kot nekoga, ki ga je 

treba zaščititi pred boleznijo in poškodbami (Lapajne 2012).  

Ustvarjanje delovnih mest, kjer se promovira zdravje, se je izboljšalo s pojavom PZDM. 

Zgodovinsko gledano je zgodba o PZDM kratka, kajti prvo definicijo koncepta najdemo pri 

Parkinsonu in sod. leta 1982, ki pravi, da je PZDM kombinacija izobraževalnih, 

organizacijskih in okoljskih dejavnosti, oblikovanih za podpiranje vedenja, ki prispeva k 

zdravju zaposlenih in njihovih družin. Treba je omeniti, da je celo v tej zgodnji fazi razvoja 

moč prepoznati razliko med zdravjem na delovnem mestu in zdravjem v širši skupnosti 

(Urdih Lazar idr. 2013, 34). Bistvena razlika med Parkinsovim pojmovanjem PZDM in 

kasneje uveljavljenim je, da se osredotoča zgolj na zunanje dejavnike, ki prispevajo k 

zagotavljanju in ohranjanju zdravja zaposlenih, ne pa tudi njihovega lastnega prizadevanja.  

Pomemben korak pri doseganju soglasja o pomenu izraza PZDM je bil dosežen novembra 

1997 v Luksemburgu na srečanju ENWHP. Na tem srečanju so predstavniki ministrstev za 

zdravje in delo tedanje EU-15 dosegli soglasje o pomenu izraza PZDM. PZDM je skupno 

prizadevanje delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in blaginje ljudi v 

delovnem okolju (Knoche, Sochert in Houston 2012, 9). Podobnega mišljenja je tudi Hoyer 

(2005), ki PZDM opredeljuje kot celovit pristop k doseganju zdravja ljudi na način, da se jih 

pouči in omogoči, da se bodo zavestno, to je vsak dan, odločali v prid svojemu zdravju. V tem 

delu spoznamo, da je za učinkovito izvajanje ukrepov PZDM v prvi vrsti pomembno 

izobraževanje zaposlenih in njihova pripravljenost sodelovati v samem procesu. 

Definicija PZDM, ki jo je opredelilo MZ, je skoraj enaka definiciji ENWHP. Določa namreč, 

da gre za skupna prizadevanja delodajalcev, zaposlenih in družbe za izboljšanje zdravja in 

dobrega počutja na delovnem mestu (MZ 2015, 5). Prav zaradi prepoznane pomembnosti 

instituta PZDM je bila leta 1996 ustanovljena Evropska mreža promocije zdravja na 

delovnem mestu – The European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP). V 
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ospredje je prišlo zavedanje, da je preživetje mnogih podjetij, s tem tudi splošna gospodarska 

produktivnost, odvisno od motiviranih in zdravih zaposlenih (ENWHP 2012, 4). To je tudi 

izhodišče delodajalcem za razumevanje PPZDM kot načina za ozaveščanje pomembnosti 

zdravja v podjetju in kot naložbo v zaposlene, ki se večkratno povrne (GZS 2015a, 5), ne pa 

zgolj kot zakonsko obveznost, ki jo je treba izpolniti, da bi se izognili kazenskim sankcijam 

(globam), predpisanim v ZVZD-1. Namreč Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in 

mnogi avtorji so pri svojem delu prišli do pomembnega izsledka, da učinkovito izvajanje 

PPZDM prinaša številne koristi delavcem, delodajalcem in širši družbi. Delavci so bolj zdravi 

in motivirani za delo, zato lahko na ravni organizacije pričakujemo večjo produktivnost, višjo 

kakovost izdelkov in storitev, inovativnost, zmanjšanje absentizma, povečanje zadovoljstva 

zaposlenih in strank ter posledično tudi izboljšanje ugleda organizacije (Stergar in Urdih 

Lazar 2012, 17). 

Ker je kovinska industrija v Sloveniji uvrščena v sam vrh nosilnih dejavnosti predelovalne 

industrije tako po prihodkih kakor tudi po izvozu (GZS 2015b) oziroma ima občutne 

ekonomske učinke na zaposlene, delodajalce, narodno gospodarstvo in področje obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, smo v nadaljevanju naloge, na podlagi analize pridobljenih 

sekundarnih statističnih podatkov za obdobje od 2012–2015, raziskali, ali se PPZDM v 

slovenski kovinski industriji učinkovito izvaja. Slednje smo presojali po stopnji absentizma, 

ki je eden od pomembnejših dejavnikov uspešnosti podjetja in ima lahko številne negativne 

posledice tako za zaposlene in podjetje kot tudi za narodno gospodarstvo (Vučković 2010, 10).  

3.1 Pomen promocije zdravja na delovnem mestu 

WHO kakovost življenja opredeljuje kot splošni koncept, ki združuje človekovo fizično 

zdravje, psihološki status, raven samostojnosti, socialne odnose, osebna prepričanja in 

značilnosti okolja. Navedena teza nas spodbudi k razmišljanju o povezanosti med kakovostjo 

življenja in zdravjem. Nedvoumno je zdravje ključni dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja, 

še zlasti kroničnih bolnikov, hkrati pa ne smemo zanemariti pomembnost vpliva kakovosti 

življenja na zdravje. Področji sta komplementarni in prekrivajoči. Dejavnosti na področju 

izboljševanja zdravja prevzema promocija zdravja. Ta temelji na kaosu definicij, modelov in 

razlag, ki odsevajo širino njenih delno prekrivajočih se naravoslovno-družboslovnih korenin, 

vendar ne dosegajo soglasja v opredelitvi optimalne ravni kakovosti življenja (WHO 1998, 

17–18). 

Maes (2001) zgornjo definicijo dopolnjuje v delu, ki govori o promociji zdravja. Meni namreč, 

da se promocija zdravja ne usmerja zgolj na posameznika, temveč tudi na okolje, organizacijo 

in na interakcijo med njimi ter tako postaja vse bolj skrb družbe oziroma družbena dobrina. 

Usmerjena je v celotno prebivalstvo v kontekstu njegovega vsakodnevnega življenja, 

zagotavljanja dobrega zdravja in ugodnega počutja in ima kot taka svoje značilnosti. Ena 

izmed njih je, da se osredotoča na tiste determinante zdravja, na katere je mogoče vplivati, kot 
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so kajenje, nezadostna telesna dejavnost ipd., ter na drugi strani skrbi za čim bolj zdravo 

družbeno in naravno okolje. Uporablja komplementarne strategije za krepitev zdravja, kar 

pomeni istočasno uporabo številnih strategij, usmerjenih tako v posameznike kot skupnosti ali 

celotno prebivalstvo nekega območja. Pomembni značilnosti sta tudi, da se osredotoča na 

participativne procese, kar pomeni, da izvajalec PZDM izvaja dejavnosti z ljudmi in ne zgolj 

za ljudi ter da gradi na obstoječih danostih za krepitev zdravja v skupnosti (npr. obstoječi 

programi, službe, socialne mreže, ki so usmerjene v pozitivno zdravje). Najpomembnejša 

značilnost pa je holistični oziroma celostni pogled na zdravje, ki ga obravnava kot vir za 

življenje (Milenković Kikelj idr. 2016, 20). Tudi Keber in drugi (2003) menijo, da je PZDM 

družbena dobrina in da s skrbjo za zdravje zaposlenih organizacija pokaže, da je namen njene 

dejavnosti pozitiven za kogar koli v njenem ožjem ali širšem okolju. Slovenija žal ni primer 

dobre prakse. Tu je opazno izrazito zaostajanje na področju promocije zdravja v delovnem 

okolju, ker še nismo razumeli pomena zaposlenih za ekonomski razvoj, težava pa je tudi v 

izobraževanju, finančnih virih in mnogo prešibki kadrovski strukturi na tem področju.  

Znano je, da delo neposredno vpliva na zdravje, saj ljudje na delovnem mestu preživijo veliko 

časa. Hkrati pa delovno okolje pripomore k spodbujanju zdravega načina življenja in 

izvajanju različnih ukrepov v prid izboljšanja zdravja zaposlenih. Predvsem je pomembno, da 

je preživetje mnogih podjetij – s tem pa tudi splošna gospodarska produktivnost – odvisna od 

motiviranih in zdravih zaposlenih (ENWHP 2012, 4). Na podlagi navedenega lahko 

zaključimo, da imajo podjetja, ki se srečujejo s pomanjkanjem delovne sile in visokim 

deležem zaposlenih, ki imajo težave z zdravjem in kroničnimi boleznimi, še kako tehtne 

argumente za naložbe v zdravje pri delu. 

Namreč od zaposlenih je odvisno več, kot si želimo priznati. So pomemben člen delovanja 

vsake organizacije, saj brez zaposlenih tudi organizacija ne more biti uspešna in učinkovita. 

Organizacije po vsem svetu se soočajo z novimi izzivi. Nagel razvoj na nacionalnih in 

mednarodnih trgih sili k boljšim izdelkom in storitvam v krajšem času in po nižjih cenah. 

Uspeh vedno bolj določajo fleksibilnost, inovativne sposobnosti, ustvarjalnost, znanje in 

izkušnje, motivacija in predanost, pa tudi sposobnost učenja (Jelovčan 2012). 

Kot je razbrati iz dosedanjih navedb, sta varnost in zdravje pri delu vse bolj pomembni 

področji, saj vplivata na ljudi in posledično na poslovanje organizacij. Imeti zdrave in 

motivirane zaposlene, ki imajo zagotovljeno tudi varnost pri delu, ne predstavlja samo 

pozitivnega poslovanja, ampak vpliva tudi na povečanje konkurenčnosti in donosnosti ter na 

druge dejavnike v poslovanju (Potrč 2013). Avtorici Stergar in Urdih Lazar (2012, 1) sta se 

pri svojem delu osredotočili tudi na iskanje koristi, ki jih PZDM prinaša zaposlenim. Menita, 

da je zdravje podlaga za dobro in uspešno življenje in delo – tako za posameznika kot za 

organizacijo, zato je smotrno poskrbeti, da se zdravje zaposlenih ohranja in izboljšuje. Zdravi 

in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, so produktivnejši 

in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški stalež, organizaciji ostajajo 
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zvesti, s svojim pozitivnim odnosom do dela in organizacije pa prispevajo tudi k njenemu 

boljšem ugledu v javnosti. Vse to se odraža v številnih koristih za organizacijo, med drugim 

tudi v finančnih (Stergar in Urdih Lazar 2012, 7).  

Navedeno pomeni, da zaposleni v varnem in spodbudnem delovnem okolju ohranjajo in 

krepijo svoje zdravje, dosegajo boljše delovne rezultate, lažje napredujejo, svoje delo lažje 

osmislijo in se skozenj razvijajo. Kot tudi sami vemo, zdrav in zadovoljen delavec se lažje 

spopada z obremenitvami, ki jih prinašajo druge življenjske vloge (starševstvo, prijateljstvo, 

delo v lokalni skupnosti itd.), in ohranja dobro zdravje tudi v tretjem življenjskem obdobju. 

Ne le za posameznika in organizacijo, tudi za širšo družbo ima PZDM koristi z vidika 

zmanjšane potrebe po storitvah zdravstvenega sistema in izdatkih za javno zdravstveno službo. 

Obremenitve zdravstvene blagajne se zmanjšajo tudi zaradi upada bolniških odsotnosti, 

znižajo se stroški zaradi bolezni, povezanih z delom, in poškodb pri delu. Dolgoročno lahko 

pričakujemo, da se podaljšala tudi čas delovno dejavnega življenja, kar je ob nujnem 

podaljševanju delovne dobe zelo pomembno (Stergar in Urdih Lazar 2012, 13). 

Ko govorimo o izboljšanju zdravja zaposlenih, je promocija zdravja v delovnem okolju 

primarnega pomena (Teržan in Tratnik 2006, 115–116). 

Številne raziskave kažejo, da rešitev za nakopičene težave v zvezi z zdravjem delavcev 

predstavlja PZDM, tj. celostna skrb za zdravje zaposlenih (Urdih Lazar idr. 2013, 9). 

Koncept delovnega mesta, ki promovira zdravje, postaja vse bolj pomemben, saj se vse več 

podjetij zaveda, da je na svetovnem trgu mogoče konkurirati le z zdravo delovno silo 

(ENWHP 2012). 

Kronične bolezni predstavljajo pomemben izziv – so glavni vzrok umrljivosti in obolevnosti v 

Evropi, močno pa vplivajo tudi na doseganje pričakovane življenjske dobe ob dobrem zdravju. 

Ne samo na umrljivost, kronične bolezni v veliki meri vplivajo tudi na dohodek, zmožnost za 

delo, fluktuacijo zaposlenih in invalidnost. Torej je zelo pomembno, da se posvetimo 

problemu kroničnih bolezni na delovnem mestu, saj samo na ta način lahko pričakujemo 

mogočno gospodarsko rast, redno zaposlovanje, manjšo odvisnost od državne podpore, 

manjše zahteve do sistema zdravstvenega varstva in povečano produktivnost (ENWHP 2012). 

Razumeti moramo, da je razvoj različnih kroničnih bolezni v veliki meri odvisen od istih 

dejavnikov tveganja, med katerimi so najpomembnejši: nezdrava prehrana, nezadostna telesna 

dejavnost, kajenje, škodljiva raba alkohola in stres. Kot vemo, na vse naštete dejavnike 

tveganja lahko vplivamo in tako preprečimo nastanek bolezni. Slednje predstavlja dober 

argument za to, da delodajalci v okviru PZDM zaposlenim ponudijo strokovno pomoč in 

podporo pri spreminjanju življenjskega sloga. Na ta način namreč dosežemo boljše zdravje in 

počutje zaposlenih, večjo produktivnost ter zmanjšan absentizem (Jelovčan 2012, 33–36).  
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V prizadevanju, da odstranimo glavne vzroke umrljivosti in obolevnosti v Evropi, moramo 

doseči, da se v največji meri izvaja promocija zdravja na splošno ter na delovnem mestu. To 

lahko storimo tako, da izobrazimo ljudi (ENWHP 2012). 

Preden pa se odločimo, kako učiti o zdravju in ga promovirati, je pomembno, da poznamo 

njegov pomen in smisel. Namreč zdravje lahko ima za posameznika različne pomene. Za 

nekatere je zdravje več kot odsotnost bolezni in invalidnosti, medtem ko drugim pomeni 

prilagodljivost (Kiger 2004). Dejansko je odvisno od tega, koga, kdaj in kje vprašamo. Vsak 

posameznik ima svojo opredelitev zdravja, zato lahko rečemo, da ima različen pomen za 

različne ljudi, ki ga razumejo v različnem kontekstu.  

Za lažje razumevanje zdravja in PZDM se uporabljata biomedicinski in biopsihosocialni 

model. Pri prvem modelu je zdravje opredeljeno kot odsotnost bolezni in/ali odsotnost 

invalidnosti, ki se pojasnjuje s patološkimi procesi in fiziološkimi dejavniki tveganja. Ohranil 

se je vse do danes in še vedno prevladuje v medicinskem okolju. Sloni na z dokazi podprti 

medicinski teoriji in praksi. Drugi model sloni na interakciji človeka z njegovim družbenim in 

naravnim okoljem. Po tem modelu se zdrav posameznik prilagaja svojemu naravnemu in 

družbenemu okolju ter obvladuje nujne zahteve vse dotlej, dokler se ne poruši njegovo telesno, 

duševno in zaznavno ravnotežje. Zdravje je po tem modelu dodatno opredeljeno s kakovostjo 

življenja posameznika in njegovimi odnosi v skupnosti (Milenković Kikelj idr. 2016, 16).  

Navedeno nam pojasnjuje, da koncept PZDM temelji na obeh navedenih modelih, saj je 

njegov namen doseganje in ohranjanje tako telesnega kot tudi duševnega zdravja zaposlenega. 

To potrjuje tudi spodnja definicija. 

Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, zaposlenih in 

družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja, kar dosežemo z izboljšanjem organizacije 

dela in delovnega okolja, spodbujanjem zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za 

varovanje in krepitev zdravja, omogočanjem izbire zdravega načina življenja in s 

spodbujanjem osebnega razvoja (MZ 2015). 

PZDM vključuje sistematično ciljanje aktivnost in ukrepe, ki jih delodajalec izvaja z 

namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih (MZ 2015). 

Kot smo že uvodoma ugotovili, učinkovito izvajanje PPZDM prinaša delodajalcu številne 

koristi, med drugim tudi zmanjševanje absentizma in večjo produktivnost. To tezo potrjujejo 

tudi avtorji Kuoppala, Lamminpää in Hausman (2008), ki navajajo, da zmerna PZDM 

zmanjša odsotnost bolezni in poveča mentalno blaginjo, splošno dobro počutje ter delovno 

zmožnost. Pri tem velja izpostaviti tudi določbo Resolucije o nacionalnem programu varnosti 

in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 126/03), ki v 4. odstavku uvodnega dela določa, da 

ozaveščanje delodajalcev in zaposlenih o nujnosti varovanja zdravja v podjetju vpliva tudi na 

varovanje zdravega delovnega okolja, kar se odraža na zdravju in blagostanju vseh 
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prebivalcev. Namreč delodajalci, ki investirajo v zdravje svojih zaposlenih, posredno vplivajo 

na uspešnost podjetja, višino stroškov zaradi odsotnosti z dela zaradi poškodb ali bolezni, na 

motiviranost in pripadnost zaposlenih v podjetju, odnose med zaposlenimi ter na celotno 

družbo. Pričakujejo lahko tudi zmanjšanje stroškov za javno zdravstvo ter daljšo aktivnost 

zaposlenih glede na starajočo populacijo (Matjac 2014, 7).  

Tudi mnogi drugi avtorji pričajo o koristnosti PZDM. Avtorji Podjed, Bajt in Jeriček 

Klanšček (2016) menijo, da se PZDM izplača, da je predvsem naložba, ne le strošek. Pri tem 

tudi sami omenjajo ugotovitve strokovne in znanstvene literature iz obdobja od 2010–2012 o 

ekonomskih koristih PZDM, kot so: zmanjšani stroški bolniških odsotnosti v poprečju 12–36 % 

v 3–5 letih, do 20 % večja produktivnost zaposlenih, visoka ekonomičnost za vsak vloženi 

evro v zdravje (v 3–5 letih se povrne vrednosti od 2,5 do 4,8 EUR) in zmanjšanje stroškov 

prezentizma. Stroški prezentizma so tisti stroški, ki nastajajo zaradi slabega zdravja, počutja 

ali tegob tistih zaposlenih, ki so kljub težavam prisotni na delovnem mestu. Takšni zaposleni 

lahko okužijo zdrave zaposlene (npr. gripa), pogosteje povzročajo napake, ki vodijo v 

poškodbe, ustavitev proizvodnje, poslabšanje odnosov s strankami ipd. Prezentizem 

organizacijo stane okvirno še precej več kot bolniška odsotnost (Podjed, Bajt in Jeriček 

Klanšček 2016, 16–17).  

Kot smo že v uvodu navedli, je tudi Gospodarska zbornica Slovenije decembra 2015 v okviru 

projekta 3X ZDRAVo podrobno analizirala absentizem v kovinski industriji in rezultati so 

pokazali, da ima učinkovito izvajanje PZDM številne pozitivne učinke, med katerimi so 

zmanjševanje absentizma, večje zadovoljstvo zaposlenih, večja produktivnost, rast in ugled 

podjetja. 

Kljub vsem koristim, ki jih PZDM prinaša zaposlenim, delodajalcem in širši družbi, Slovenija 

predstavlja primer slabe prakse upravljanja zdravja na delovnem mestu, kar potrjujeta porast 

stresa in duševnih težav. Navedeno nam priča o tem, da se ne zavedamo pomembnosti 

varnosti in zdravja pri delu. To potrjuje tudi dejstvo, da smo pri vrhu držav EU glede 

občutenja stresa, dojemanja, da delamo pod visokim pritiskom, po kazalnikih bolniške 

odsotnosti, ter krepko pod povprečjem EU-28 glede produktivnosti dela in konkurenčnosti 

managerjev. Rezultati kažejo, da velik del slovenskih podjetij ne izpolnjuje vrste temeljnih 

obveznosti zakonodaje glede PZDM. Odgovori delodajalcev na to stanje so predvsem: ni 

denarja, to ni težava, na primer »smo ravno pred enim letom imeli nekaj na to temo«, ipd. 

(Blatnik, Jensterle in Tušak 2016a, 78). 

Prav zaradi resnosti izpostavljenega problema je preostali del naloge posvečen oblikovanju 

predlogov za ukrepe PZDM v slovenski kovinski industriji, ki predstavlja sam vrh nosilnih 

dejavnosti predelovalne industrije tako po prihodkih kot tudi po izvozu. Tudi v tej dejavnost 

so namreč zabeleženi porazni podatki o stanju varnosti in zdravja pri delu. Ti so predstavljeni 

v nadaljevanju.  
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3.2 Ugotovitve Inšpektorata RS za delo 

Dejstvo, da se slovenski delodajalci kljub zakonski osnovi še zmeraj premalo zavedajo 

pomembnosti vlaganja v izboljšanje zdravja zaposlenih in da se glede PZDM vse prevečkrat 

ujamejo v past tako imenovanega »nepotrebnega stroška«, dokazujejo v nadaljevanju 

predstavljene ugotovitve inšpekcijske službe.  

Inšpektorji vseh treh inšpekcij (inšpekcija nadzora delovnih razmerij, inšpekcija varnosti in 

zdravja pri delu in socialna inšpekcija), ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za delo, so v letu 

2015 opravili 16077 inšpekcijskih pregledov. Od tega so na področju nadzora delovnih 

razmerij opravili 8539 inšpekcijskih pregledov, na področju varnosti in zdravja pri delu 7438 

pregledov in raziskali 87 nezgod pri delu (MDDSZ 2016). Na področju varnosti in zdravja so 

ugotovili kar 20386 kršitev, kar je za 8,2 % več kot v letu 2014 (18834) in 13,2 % več kot v 

letu 2013 (18005). Največ kršitev je bilo ugotovljenih glede ocenjevanj tveganj in izdelave 

izjave o varnosti z oceno tveganja, sledijo pa kršitve glede zagotavljanja zdravstvenega 

varstva zaposlenih ter glede usposabljanja zaposlenih za varno opravljanje dela. Te kršitve 

ugotavljajo inšpektorji kot najbolj pogoste že vrsto let, vedno pa izstopajo kršitve glede 

ocenjevanja tveganj (IRSD 2016, 30).  

Inšpektorat RS za delo je pri svojem delu v letu 2015, na podlagi opravljenih inšpekcijskih 

pregledov s področja varnosti in zdravja pri delu ugotovil, da se je največ nezgod pri delu 

zgodilo v predelovalni industriji (37,2 %), znotraj katere izstopa dejavnost proizvodnje kovin 

in kovinskih izdelkov s kar 29,7 % nezgod v celotni predelovalnih dejavnosti (IRSD 2016, 

51). Pomemben je tudi podatek, da je IRSD v prvem letu od uveljavitve ZVZD-1, to je v letu 

2012, na področju PZDM opravil inšpekcijske preglede v kovinski industriji in ugotovil kar 

7,75 % kršitev, v letu kasneje 10,2 % in nazadnje v letu 2014 11,39 % od vseh ugotovljenih 

kršitev v slovenskem gospodarstvu. V letu 2015 je bilo 7,48 % takšnih kršitev, kljub temu, da 

je maja 2015 Ministrstvo za zdravje sprejelo Smernice za načrtovanje in izvajanje PPZDM 

(IRSD 2016). Iz Poročila o delu IRSD za leto 2016, ki ga Vlada RS še ni obravnavala, pa 

izhaja, da je bilo tovrstnih kršitev 8,6 %, kar pomeni povečanje glede na predhodno leto. 

Iz Poročila o delu IRSD v letu 2015 izhaja, da je IRSD pri svojem delu ugotovil, da so 

razmere na področju varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji v letu 2015 z vidika 

stanja stroke in uveljavljene dobre prakse neprimerne in nezadostne in da kljub dejstvu, da se 

gospodarske razmere izboljšujejo, spodbudnega napredka glede zagotavljanja varnosti in 

zdravja zaposlenih na delovnih mestih niso zasledili (MDDSZ 2016). 

Menimo, da bi moral IRSD še pred sprejemom Smernic Ministrstva za zdravje za Promocijo 

zdravja na delovnem mestu, to je pred letom 2015, izvajati strožji nadzor nad določbami 

Zakona o varnosti in zdravja pri delu, ki opredeljujejo ta institut, saj je bilo tako delodajalcem 

skoraj štiri leta omogočeno, da se posredno izogibajo svojim dolžnostim. Pri tem se poraja 

vprašanje, ali bi to pomenilo tudi manj kršitev na tem področju. 
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Mag. Borut Brezovar, nekdanji glavni inšpektor za delo, je namreč aprila 2014 na konferenci 

na temo bolniških odsotnosti na GZS navedel, da IRSD do tedaj še ni izrekel nobene kazni za 

neupoštevanje določb ZVZD-1 glede promocije zdravja, temveč le ureditvene naloge. ZVZD-

1 je bil objavljen 3. junija 2011, veljati je začel 3. decembra 2011 in razumljivo je, da 

inšpekcija na začetku veljavnosti zakona glede kršitev ravna prizanesljivo. A od objave 

zakona je minilo že več kot pet let in zdi se, da se razmere na področju varovanja duševnega 

zdravja v slovenskih podjetjih in organizacijah celo poslabšujejo, namesto da bi se izboljšale 

(Blatnik, Jensterle in Tušak 2016a, 79). 

3.3 Absentizem kot pokazatelj neučinkovitega izvajanja programa PZDM 

Beseda absentizem je latinskega izvora: »absens« pomeni odsotnost ali izostanek. V Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika (2002) je absentizem definiran kot izostajanje od dela, odsotnost. 

Najširša opredelitev tega pojma pravi, da je to vsakršna odsotnost z delovnega mesta, ne glede 

na konkretne pojavne oblike, vzroke in čas oziroma trajanje odsotnosti (IRI 2012, 2). 

Raziskovalci absentizma pojem najpogosteje razumejo v njegovi najširši obliki oziroma kot 

pomanjkanje fizične prisotnosti na delu, kadar zanjo obstajajo socialna pričakovanja. Tovrstna 

definicija dopušča proučevanje odsotnosti, ki nastane kot posledica širokega spektra 

dejavnikov – bolezni, slabih navad, pomanjkanje motivacije, osebnih vrednot, maksimiranja 

koristnosti zaposlenih, organizacijske kulture podjetja, navade zaposlenih itd. Najbolj 

proučevana oblika absentizma je bolezenska odsotnost, ki je tudi glavni vzrok za izostanke z 

dela (IDO 2017). 

Tako različne asociacije na absentizem potrjujejo, da na absentizem lahko pogledamo z več 

zornih kotov. Zaradi kompleksnosti in vpliva tako na posameznika kot na organizacijo in 

družbo je veliko razprav, raziskav, različnih mnenj o razlogih, posledicah in dobrih praksah 

pri soočanju z absentizmom. Že pri sami opredelitvi absentizma prihaja do različnih pogledov 

glede na to, kako ozko oziroma široko gledamo na to temo.  

V Sloveniji večinoma pod absentizmom razumemo začasno odsotnost od dela zaradi bolezni, 

poškodb ali drugih zdravstvenih razlogov. Širši model pojasnjevanja absentizma odpira nove 

dimenzije: medicinski in deviantni model, model umika, ekonomski model ter kulturni model. 

Za medicinski model je značilno, da je odsotnost posledica bolezni ali poškodb, medtem ko 

pri deviantnem modelu govorimo o zaposlenih, ki so dalj časa in pogosteje odsotni z dela, pri 

čemer je lahko vzrok v pomanjkanju zavezanosti podjetju ali slabih delovnih navadah. Po 

modelu umika so zaposleni odsotni zaradi umika iz neprijetnega delovnega okolja in 

nezadovoljivih delovnih pogojev. Prosti čas in dejavnosti izven delovnega okolja imajo 

ekonomski pomen za zaposlene (ekonomski model), medtem ko je absentizem po kulturnem 

modelu povezan s sprejetimi vedenji in normami (kulturo) organizacije (Božič 2012, 22).  
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Zanimiva je tudi teorija avtorja Friedla (1990), ki je ugotovil, da lahko absentizem pojmujemo 

tudi kot »odsotnost«, ko je delavec na delovnem mestu prisoten, vendar je njegova 

učinkovitost glede na njegove delovne naloge minimalna (delavec sploh ne dela, če ga 

nadrejeni ne nadzira; predolgo se zadržuje v prostorih za skladiščenje; ko konča svoje delo, 

obstane na mestu kot robot; svojega dela ne more opravljati, ker je zanj prezahtevno) (Blatnik, 

Marinšek in Tušak 2016, 48). V tem primeru govorimo o problematiki prezentizma, s katero 

pojmujemo vedenje zaposlenih, ko prihajajo na delovno mesto kljub slabemu počutju in ko 

niso popolnoma zdravi, z obolenji, s katerimi lahko nalezejo svoje sodelavce, ali z drugimi 

težavami v zasebnem življenju, zaradi katerih ne delujejo stoodstotno in svojega dela ne 

zmorejo učinkovito opravljati. Takšno vedenje ima škodljive učinke tako za delavca kot tudi 

za podjetje, česar se ne zavedamo, saj velja prepričanje, da je dober tisti delavec, ki ne zahaja 

v bolniški stalež. 

Ne glede na to, da obstajajo različne definicije absentizma, se avtorji strinjajo v delu, ki pravi, 

da ta vpliva na zmanjšanje sposobnosti organizacije, da bi dosegla cilj.  

Za državo in narodno gospodarstvo je absentizem nezaželen pojav zaradi izpada ustvarjenega 

dohodka in povečanja stroškov za zdravstveno oskrbo ter socialo. Posledično ima domače 

gospodarstvo interes, da je stopnja absentizma čim nižja, prav tako tudi stopnja nezmožnosti 

za delo in odstotek zgodnjega upokojevanja. Za državo je pomembno, da delajo zdravi ljudje 

v pozno starost ter s tem prispevajo k višjemu bruto domačemu proizvodu (Blatnik, Tušak in 

Marinšek 2017). 

Iz navedenega lahko razberemo, da absentizem predstavlja družbeni problem, saj prinaša 

mnogo negativnih posledic. Te se kažejo tako pri zaposlenih (nižji dohodek, manjše možnosti 

napredovanja, nezadovoljstvo v delovnem okolju, izguba delovnih navad in spretnosti itd.), 

kot pri delodajalcih (neposredni stroški za plačila nadomestil, stroški za nadomestne 

zaposlene, zmanjšana produktivnost itd.) in tudi na ravni narodnega gospodarstva kot celote 

skozi nižji bruto domači proizvod (Bolčina 2010, 21–22). 

Za vodstvo je v ospredju odločitev, kako se spopasti s problemom absentizma. Pri tem imamo 

dve možnosti: reaktivni in proaktivni pristop. Pri reaktivnem pristopu se osredotočamo na 

absentizem – analizo tega in dejavnosti/ukrepe v zvezi s tem, kar odraža reaktivni pristop. 

Lahko se pa osredotočamo na dobro počutje na delovnem mestu in s tem prehajamo v 

proaktivni pristop, kjer iščemo možnosti in priložnosti za izboljšave (Božič 2012, 22). 

V pozitivni smeri lahko delodajalec na absentizem vpliva z (Grimšič 2013): 

 vlaganjem v zdravje zaposlenih (infrastruktura za rekreacijo zaposlenih, ergonomsko 

oblikovana delovna mesta, izvajanje preventivnih ukrepov na področju zdravja 

zaposlenih); 
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 ustvarjanjem pozitivne klime v podjetju (dobri medčloveški odnosi, preprečevanje 

morebitnega trpinčenja na delovnem mestu, doseganje dobrih rezultatov in delitev le-teh 

z vsemi zaposlenimi, izobraževanje vodilnih in vodstvenih o vodenju); 

 izobraževanje in usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu; 

 s spoštovanjem predpisov, ki urejajo to področje (izjava o varnosti z oceno tveganj). 

Na podlagi ugotovitve, da učinkovito izvajanje PPZDM oziroma vlaganje v zdravje 

zaposlenih zmanjšuje stopnjo absentizma, smo v nadaljevanju naloge, na podlagi analize 

absentizma v slovenski kovinski industriji v obdobju od 2012–2015, presojali o učinkovitosti 

izvedenih ukrepov PZDM v tej dejavnosti. 

3.3.1 Kazalniki absentizma v slovenskem gospodarstvu v obdobju od 2012–2015  

V Sloveniji je za zbiranje in obdelavo zdravstvenih statističnih podatkov, med njimi tudi 

podatkov o absentizmu, pooblaščen Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Podatke se 

uporablja za potrebe nacionalne zdravstvene statistike in za potrebe Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (ZZZS). Prav tako o podatkih poročajo mednarodnim organizacijam, 

analize pa pripravljajo tudi za posamezna zainteresirana podjetja. 

Absentizem se spremlja po šestih različnih kazalnikih (NIJZ 2017): 

 Število primerov: vsi primeri, ki imajo zaključen bolniški stalež v opazovanem obdobju 

za eno diagnozo, ne glede na začetek bolniškega staleža.  

 Število izgubljenih koledarskih dni: vsi dnevi odsotnosti z dela za eno zaključeno 

diagnozo v opazovanem obdobju. 

 Delež bolniškega staleža: delež izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega: 

% BS = 
                                         

število zaposlenih   število dni v letu
 

 Indeks onesposabljanja: število izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega: 

IO = 
                                   

število zaposlenih
 

 Indeks frekvence (IF): Število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža na 100 

zaposlenih v enem letu: 

IF = 
                      

število zaposlenih
 

 Resnost (R): povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali 

drugega zdravstvenega vzroka: 

R = 
                                                       

število primerov
 

Na podlagi podatkov iz spodaj prikazane preglednice 1 bomo absentizem v slovenskem 

gospodarstvu najprej analizirali po številu primerov in številu izgubljenih koledarskih dni.  
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Preglednica 1: Trajanje odsotnosti iz dela v slovenskem gospodarstvu v obdobju od 

2012–2015 po številu koledarskih dni in skupinah bolezni 

 

2012 2013 

Skupine bolezni 

Število  

primerov 

Koledarski 

dnevi 

Število 

primerov 

Koledarski 

dnevi 

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni 64.097 417.284 75.170 472.478 

Neoplazme 10.800 757.192 10.851 693.235 

Bolezni krvi in krvotvornih organov 1.556 41.147 1.557 43.314 

Endokrine, prehranske in presnovne bolezni 4.315 87.776 4.292 89.257 

Duševne in vedenjske motnje 18.392 798.369 17.874 750.042 

Bolezni živčevja 7.858 280.504 7.885 275.928 

Bolezni očesa in adneksov 7.320 113.552 7.366 114.251 

Bolezni ušesa in mastoida 6.630 70.591 6.815 64.073 

Bolezni obtočil 14.274 603.756 13.781 528.334 

Bolezni dihal 106.790 833.816 113.451 877.676 

Bolezni prebavil 38.966 440.898 37.428 426.318 

Bolezni kože in podkožja 12.579 182.555 11.851 161.570 

Bolezni mišično-skeletnega sistema in veziv-

nega tkiva 

79.150 2,496.767 176.265 2,335.531 

Bolezni sečil in spolovil 19.529 289.760 19.080 274.312 

Nosečnost, porod in poporodno obdobje 12.433 674.186 11.702 599.307 

Prirojene malformacije, deformacije in kromo-

somske nenormalnosti 

529 13.924 670 15.868 

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in 

laboratorijski izvidi 

28.612 373.339 31.020 376.076 

Poškodbe in zastrupitve pri delu  19.346 842.549 15.534 734.255 

Poškodbe in zastrupitve izven dela 53.484 1.899.185 53.103 1.891.448 

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in 

na stik z zdravstveno službo 

84.896 509.413 98.980 503.473 

Nega družinskega člana 131.434 1622.771 140.188 649.821 

Neznano 423 4.952 612 3.811 

Skupine – skupaj 723.413 12,354.286 755.475 11,880.378 

 

2014 2015 

Skupine bolezni 

Število  

primerov 

Koledarski 

dnevi 

Število 

primerov 

Koledarski 

dnevi 

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni 67.866 404.220 94.571 54.3090 

Neoplazme 10.833 655.274 11.493 63.7404 

Bolezni krvi in krvotvornih organov 1.575 43.218 1.569 3.6204 

Endokrine, prehranske in presnovne bolezni 4.179 81.696 4.547 89.294 

Duševne in vedenjske motnje 17.715 724.623 18.215 747.401 

Bolezni živčevja 7.913 245.665 8.261 262.934 

Bolezni očesa in adneksov 7.989 99.187 8.281 103.812 

Bolezni ušesa in mastoida 6.510 61.184 6.804 62.102 

Bolezni obtočil 13.284 477.138 14.046 510.942 

Bolezni dihal 102.207 794.376 123.222 958.630 

Bolezni prebavil 37.711 408.148 43.337 442.515 

Bolezni kože in podkožja 12.062 159.105 12.955 170.912 

Bolezni mišično-skeletnega sistema in veziv-

nega tkiva 

75.694 2,146.800 79.984 2,320.498 

Bolezni sečil in spolovil 18.965 257.857 19.919 278.541 

Nosečnost, porod in poporodno obdobje 11.549 596.664 11.494 601.954 

Se nadaljuje 

  



27 

Preglednica 1 – nadaljevanje 

Skupine bolezni 

Število 

primerov 

Koledarski 

dnevi 

Število 

primerov 

Koledarski 

dnevi 

Prirojene malformacije, deformacije in kromo-

somske nenormalnosti 

636 11.643 491 13.072 

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in 

laboratorijski izvidi 

31.384 383.988 36.289 432.351 

Poškodbe in zastrupitve pri delu  14.230 635.469 14.787 684.080 

Poškodbe in zastrupitve izven dela 50.153 1,791.087 51.837 1,810.500 

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in 

na stik z zdravstveno službo 

105.621 480.637 135.017 540.875 

Nega družinskega člana 140.925 605.111 162.173 658.013 

Neznano 707 6.084 323 4.803 

Skupine – skupaj 739.708 11,069.174 859.615 11,909.927 

Vir: NIJZ 2017. 

Iz preglednice lahko razberemo, da je bilo zaradi začasne zadržanosti iz dela, ki je bila 

posledica bolezenskih razlogov in poškodb, v letu 2013 v slovenskem gospodarstvu 

izgubljenih kar 11,880.378 koledarskih dni, kar predstavlja 473.908 koledarskih dni manj, kot 

v letu 2012. Trend zmanjševanja odsotnosti iz dela se je nadaljeval tudi v letu 2014. Takrat je 

bilo zabeleženo 6,8 % znižanje glede na leto 2013. Ne samo to, tudi trajanje odsotnosti se je v 

tem letu občutneje (za 10,4 %) zmanjšalo glede na stanje v letu 2012. V zadnjem letu, to je v 

letu 2015, se je stanje drastično poslabšalo. Odsotnost iz dela se je v primerjavi z letom 2014 

zvišala za 840.753 koledarskih dni oziroma za 7,05 %.  

Na podlagi podatkov iz preglednice lahko ugotovimo tudi, da so bili v raziskovanem obdobju 

v slovenskem gospodarstvu najpogostejši vzroki odsotnosti iz dela bolezni mišično-skeletnega 

sistema in vezivne tkiva, bolezni dihal ter poškodbe in zastrupitve pri delu in izven dela. Še 

zdaleč največ odsotnosti po številu izgubljenih koledarskih dni je bilo v raziskovanem 

obdobju zabeleženih v skupini bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva. 

Razloge za to je moč iskati v dolgotrajnih obravnavah in postopkih zdravljenja težjih oblik 

bolezni mišično-skeletnega sistema kroničnih bolnikov. Na trajanje bolniškega staleža 

vplivajo tudi dlje časa trajajoči postopki medicinske rehabilitacije. Dodaten problem so tudi 

dolge čakalne dobe za rentgensko slikanje (RT), magnetno resonanco (MR) ali računalniško 

tomografijo (CT), kakor tudi čakanje na zdraviliško zdravljenje. Zaradi trajnih okvar na 

gibalih, sklepih in hrbtenici se občutno spreminja tudi delovna zmožnost posameznika. Tako 

je oseba po zaključnem zdravljenju v bolniškem staležu vse dokler invalidska komisija 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ne poda izvedensko mnenje 

oziroma določi odstotek telesne okvare (NIJZ 2017). V letu 2012 je bilo v slovenskem 

gospodarstvu izgubljenih kar 20,20 % koledarskih dni zaradi bolezni mišično-skeletnega 

sistema in vezivnega tkiva, v letu 2013 19,65 % in v letih 2014 in 2015 nekaj več kot 19 %. 

Od leta 2012 do 2014 je trajanje odsotnosti iz dela zaradi bolezenskega stanja in poškodb 

padalo, v letu 2015 pa je prišlo do spremembe, saj se je trajanje odsotnosti v primerjavi z 

letom 2014 povečalo za 7,48 %. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je število izgubljenih 
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koledarskih dni zaradi bolezni dihal od leta 2012 do 2015 stalno raslo in v letu 2015 doseglo 

najvišjo vrednost 958.630 koledarskih dni, kar je 17,1 % več kot v letu poprej.  

Pri kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom, gre za okvare sestavnih delov telesa, kot so 

mišice, sklepi, kite, vezi, živci, kosti in krvni sistem, ki jih povzročijo ali poslabšajo predvsem 

delo in vplivi neposrednega okolja, v katerem se opravlja delo. Pri večini kostno-mišičnih 

okvar, povezanih z delom, gre za kumulativne okvare, ki jih povzroči ponavljajoča se 

izpostavljenost dolgotrajnim, visoko- ali nizkointenzivnim obremenitvam. Pri kostno-

mišičnih okvarah gre lahko tudi za akutne poškodbe, kot so zlomi, do katerih pride pri 

nezgodi. Te okvare prizadenejo predvsem hrbtenico, vrat, ramena in zgornje okončine, lahko 

pa tudi spodnje okončine. Nekatera tovrstna obolenja, kot je na primer sindrom karpalnega 

kanala, so specifična zaradi jasno izraženih znakov in simptomov. Druga so nespecifična, ker 

obstaja samo bolečina ali neprijeten občutek, ni pa dokazov za jasno, značilno obolenje (EU-

OSHA 2007). 

K nastanku kostno-mišičnih obolenj lahko prispevajo različne skupine dejavnikov, vključno s 

fizikalnimi in biomehanskimi, organizacijskimi in psiho-socialnimi ter osebnimi. Lahko 

delujejo samostojno ali v kombinaciji. 

Fizikalni dejavniki, ki prispevajo k nastanku mišično-skeletnih obolenj so: uporaba sile 

(dvigovanje, prenašanje, vlečenje, potiskanje, uporaba orodja ipd.), ponavljanje gibov, 

prisilna in toga drža (z rokami nad višino ramen, ali dolgotrajno stanje ali sedenje), pritiskanje 

orodja ob površino, vibracije, mraz ali prehuda vročina, slaba razsvetljava (povzroči nezgodo 

pri delu) in visoka raven hrupa (povzroči napetost telesa). Organizacijski in psihosocialni 

dejavniki, ki botrujejo k nastanku tovrstnih obolenj so: naporno delo, nezadosten nadzor 

izvajanih nalog, nizka stopnja samostojnosti, ponavljajoče se/enolično delo s hitrim tempom, 

nizka raven zadovoljstva na delovnem mestu ter premajhna podpora sodelavcev, nadrejenih in 

vodstvenih delavcev. Osebni dejavniki pa so predhodna zdravstvena anamneza, fizične 

sposobnosti, starost, pretirana debelost in kajenje (EU-OSHA 2007). 

Rast absentizma v slovenskem gospodarstvu v obdobju 2012–2015 nazorno prikazuje tudi 

kazalnik število primerov bolniških odsotnosti. V letu 2012 je bilo zabeleženih 723.413 

primerov bolniške odsotnosti, v letu 2013 pa jih je bilo za 32.062 primerov več. Kasneje, v 

letu 2014 se je število primerov nekoliko zmanjšalo (za 2,08 %), a je bilo kljub temu bilo za 

2,20 % višje kot v letu 2012. Vrhunec je doseglo v letu 2015, ko je bilo takšnih primerov 

859.615, kar je v povprečju 13,96 % več kot prejšnja leta. 

Preglednica prikazuje le vrednosti kazalnikov: število primerov in število izgubljenih 

koledarskih dni, ne pa tudi ostale, potrebne za analizo absentizma v slovenskem gospodarstvu 

v obdobju od 2012–2015. To so: delež bolniškega staleža (% BS), izgubljeni koledarski dnevi 

na zaposlenega (IO), število primerov na 100 zaposlenih (IF) in povprečno trajanje ene 

odsotnosti (F). Podatke o vrednostih omenjenih kriterijev prikazuje preglednica 2. 
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Preglednica 2: Kazalniki bolniškega staleža v slovenskem gospodarstvu od 2012–2015 

Leto  % BS IO IF R 

2012 4,23 15,44 90,41 17,08 

2013 4,08 14,9 94,75 15,73 

2014 3,75 13,67 91,37 14,96 

2015 3,97 14,48 104,48 13,85 

Vir: NIJZ 2017. 

Iz preglednice 2 je razvidno, da se je stopnja bolniškega staleža v slovenskem gospodarstvu 

od leta 2012, ko je dosegla 4,23 %, do leta 2014 postopoma zmanjševala. V letu 2015 je 

doživela preobrat in ponovno začela naraščati ter dosegla vrednost 3,97 %, medtem ko je bila 

v tem letu stopnja izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega 14,48 koledarskih dni, na 

100 zaposlenih pa 104,48 koledarskih dni. Glede na prejšnja leta (2012–2014) se je število 

primerov bolniškega staleža v letu 2015 zvišalo za povprečno 11,95 %. Zadnji kazalnik pa 

nam prikazuje povprečno trajanje ene odsotnosti oziroma število izgubljenih koledarskih dni 

zaradi enega bolezenskega vzroka na število primerov. Opažamo, da se je vrednost tega 

kazalnika v obdobju od 2012–2015 zniževala in v letu 2015 povprečno trajala 13,85 

koledarskih dni, kar je v povprečju za 13,06 % manj kot prejšnja leta.  

3.3.2 Kazalniki bolniškega staleža v slovenski predelovalni industriji v obdobju od 2012–

2015 v primerjavi s celotnim slovenskim gospodarstvom 

Za lažjo primerjavo stanja absentizma v slovenski predelovalni dejavnosti s stanjem v 

slovenskem gospodarstvu v obdobju od leta 2012–2015, v nadaljevanju prikazujemo 

preglednico 3 in podajamo interpretacijo v njej navedenih vrednosti. 

Iz preglednice 3 lahko razberemo, da je bil v obdobju od 2012–2015 delež primerov 

bolniškega staleža v predelovalni industriji v primerjavi z deležem primerov bolniškega 

staleža v vseh dejavnostih slovenskega gospodarstvu izredno visok. V povprečju je 

predstavljal kar 22,90 % oziroma slabo četrtino vseh primerov. Nadalje lahko opazimo tudi, 

da je bilo v opazovanem obdobju v predelovalni industriji izgubljenih v povprečju 25,3 % 

koledarskih dni zaradi odsotnosti iz dela v primerjavi s trajanjem bolniške odsotnosti v 

koledarskih dnevih v vseh gospodarskih dejavnostih. Ne le vrednosti navedenih kazalnikov, 

tudi stopnja bolniškega staleža, ne dajejo spodbudnega rezultata o stanju na tem področju. 

Namreč stopnja bolniškega staleža, ki prikazuje odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega 

zaposlenega, je tako v predelovalni dejavnosti, kakor tudi v vseh ostalih gospodarskih 

dejavnostih do leta 2014 padala, v letu 2015 pa je začela ponovno rasti. 
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Preglednica 3: Kazalniki bolniškega staleža v slovenski predelovalni dejavnosti od 

2012–2015 v primerjavi z bolniškim staležem v vseh gospodarskih 

dejavnostih 

Leto   Primeri Koledarski dnevi % BS IO IF R 

2012 Vse gospodarske dejavnosti 723.413 12,354.286 4,2 15,4 90,4 17,1 

  Predelovalne dejavnosti 172.123 3,149.324 4,8 17,4 95,3 18,3 

2013 Vse gospodarske dejavnosti 755.475 11,880.378 4,1 14,9 94,8 15,7 

  Predelovalne dejavnosti 175.588 3,027.988 4,6 16,9 97,9 17,2 

2014 Vse gospodarske dejavnosti 739.708 11,069.174 3,7 13,7 91,4 15,0 

  Predelovalne dejavnosti 165.707 2,799.379 4,2 15,5 91,5 16,9 

2015 Vse gospodarske dejavnosti 859.615 11,909.927 4,0 14,5 104,5 13,9 

  Predelovalne dejavnosti 190.813 2,984.373 4,4 16,1 103,1 15,6 

Vir: NIJZ 2017. 

V letu 2015 je v predelovalni dejavnosti dosegla 4,4 %, kar je za 0,2 % več kot v letu 2014, 

medtem ko je bila v vseh gospodarskih dejavnostih v letu 2015 njena vrednost 4 %, v letu 

2014 pa 3,7 % oziroma za 0,3 % nižja. Kazalec IO prikazuje število izgubljenih koledarskih 

dni zaradi bolniškega staleža na enega zaposlenega. Od leta 2012 do 2014 je vrednost tega 

kazalnika v slovenskem gospodarstvu padala, v letu 2015 pa se je ponovno zvišala iz 13,7 na 

14,5 koledarskih dni oziroma za 5,5 %. Isti scenarij se je zgodil tudi v predelovalni industriji, 

le s to razliko, da je bilo povečanje v letu 2015 3,72 %. 

Indeks frekvence je izredno pomemben kazalnik bolniškega staleža. Ta je v letih od 2012–

2015 v slovenskem gospodarstvu rastel in leta 2015 dosegel najvišjo vrednost, to je 104,5 

primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža na 100 zaposlenih oziroma v povprečju 

11,7 % povečanje glede na prejšnja leta. V predelovalni industriji je indeks frekvence od leta 

2012 do leta 2013 rastel, nato je v letu 2014 doživel padec na 91,5 primerov bolniške 

odsotnosti na 100 zaposlenih. Žal se je kasneje, v letu 2015 ponovno zvišal za 11,25 %. 

Zadnji kazalnik resnost (R) pa prikazuje povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi 

bolezni, poškodbe ali drugega zdravstvenega vzroka. Ta je v slovenskem gospodarstvu v 

opazovanem obdobju padal in v letu 2015 dosegel najnižjo vrednost, to je 13,9. Tudi v 

predelovalni dejavnosti je zabeleženo padanje v povprečju 9,5 %. 

Slika 1 slikovno prikazuje spreminjanje stopnje bolniškega staleža v letih od 2012–2015 v 

slovenski predelovalni industriji. Kot je že v predhodno navedeno, v letu 2012 je dosegla 

vrednost 4,8 %, v letu 2013 4,6 %, nato se je v letu 2014 njena vrednost znižala na 4,2 % in v 

zadnjem preučevanem letu 2015 dosegla ponovno zvišanje na 4,4 %. 
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Slika 1: Sprememba stopnje bolniškega staleža v obdobju od 2012–2015 v predelovalni 

industriji 

3.3.3 Kazalniki bolniškega staleža v kovinski industriji v obdobju od 2012–2015 po 

dejavnosti in skupinah bolezni 

Na podlagi kazalnikov: primeri bolniškega staleža, izgubljeni koledarski dnevi zaradi 

odsotnosti iz dela in stopnja bolniškega staža, katerih vrednosti so navedene v spodnji 

preglednici 4, lahko pridemo do navedenih, za analizo ključnih ugotovitev.  

Preglednica 4: Kazalniki bolniškega staleža v kovinski industriji v obdobju od 2012–

2015 po dejavnosti 

 

2012 2013 

Dejavnost 

Število 

primerov 

Koledarski 

dnevi 

Število 

primerov 

Koledarski 

dnevi 

Proizvodnja kovin 6.917 144.384 5,2 7.774 

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev 

in naprav 

22.767 441.256 4,1 22.149 

Proizvodnja računalnikov, elektronskih in 

optičnih izdelkov 

8.715 116.103 4,6 10.129 

Proizvodnja električnih naprav 21.630 410.672 6,5 21.368 

Proizvodnja drugih strojev in naprav 13.539 220.701 4,5 13.052 

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 

polprikolic 

13.812 228.711 4,9 14.333 

Proizvodnja drugih vozil in plovil 513 5.400 2,6 712 

Vse predelovalna dejavnosti 172.123 3,149.324 4,8 175.588 

Se nadaljuje 
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Preglednica 1 – nadaljevanje 

 

2014 2015 

Dejavnost 

Število 

primerov 

Koledarski 

dnevi 

Število 

primerov 

Koledarski 

dnevi 

Proizvodnja kovin 7.584 139.168 4,8 8.669 

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev 

in naprav 

21.491 381.097 3,5 25.678 

Proizvodnja računalnikov, elektronskih in 

optičnih izdelkov 

9.173 114.920 4,6 9.997 

Proizvodnja električnih naprav 19.649 317.318 5,1 23.467 

Proizvodnja drugih strojev in naprav 12.129 188.124 4 13.518 

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 

polprikolic 

14.839 224.998 4,3 17.146 

Proizvodnja drugih vozil in plovil 755 6.891 3,1 721 

Vse predelovalna dejavnosti 165.707 2.799.379 4,2 190.813 

Vir: NIJZ 2017. 

Na podlagi podatkov, prikazanih v zgornji preglednici lahko pridemo do zaključka, da je bilo 

v opazovanem obdobju največ primerov bolniškega staleža znotraj posameznih dejavnosti 

kovinske industrije zabeleženih v dejavnosti Proizvodnja kovinskih izdelkov (razen strojev in 

naprav), kar predstavlja v povprečju 13,06 % vseh primerov v celotni predelovalni dejavnosti. 

Na drugem mestu je Proizvodnja električnih naprav, v kateri je bilo zabeleženih 12,2 % kar 

primerov bolniškega staleža. Poleg tega lahko opazimo, da je število primerov bolniškega 

staleža v navedenih dveh dejavnostih do leta 2014 padalo, v letu 2015 pa je začelo ponovno 

drastično naraščati. Tako se je v obeh navedenih dejavnostih v letu 2015 povečalo za 16,3 % 

glede na leto 2014. Trend naraščanja števila primerov bolniškega staleža je bil v proučevanem 

obdobju prisoten v celotni predelovalni industriji. Svojo najvišjo vrednost je dosegel v letu 

2015, ko je bilo zabeleženih kar 190.813 primerov, kar je za 25.106 več primerov kot v letu 

2014. Pri naslednjem kazalniku, ki prikazuje število izgubljenih koledarskih dni zaradi 

bolniških odsotnosti opažamo, da tudi tu prednjačita dejavnosti Proizvodnja kovinskih 

izdelkov (razen strojev in naprav) in Proizvodnja električnih naprav. V povprečju je bilo pri 

prvi dejavnosti v obdobju od 2012–2015 zabeleženih 414.670 koledarskih dni, pri drugi 

dejavnosti pa 357.077 koledarskih dni. Število izgubljenih koledarskih dni se je v obdobju od 

2012–2014 zmanjševalo, medtem ko je v letu 2015 začelo ponovno naraščati. Največja 

stopnja bolniškega staleža je bila v celotnem štiriletnem opazovanem obdobju v dejavnosti 

Proizvodnje kovin in Proizvodnje električnih naprav. V prvi dejavnosti je stopnja bolniškega 

staleža do leta 2014 padala, v letu 2015 pa narasla na 5,2 % izgubljenih koledarskih dni na 

enega zaposlenega. Tudi za drugo dejavnost navedeno velja. V letu 2015 je bila v tej 

dejavnosti zabeležena 5,5 % bolniškega staleža.  

Slika 2 prikazuje rast števila primerov bolniškega staleža v predelovalni dejavnosti in v 

kovinski industriji v obdobju 2012–2015 ter poglavitne razloge za bolniško odsotnost v 

kovinski industriji.  
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Slika 2: Rast števila primerov bolniškega staleža v vseh predelovalnih dejavnostih in v 

kovinski industriji v obdobju od 2012–2015 

Iz slike 2 lahko razberemo, da je število primerov bolniškega staleža v letu 2015 tako v 

predelovalni dejavnosti, kakor tudi v kovinski industriji začelo rasti, čeprav je imelo v 

predhodnem obdobju od 2012–2014 težnjo padanja. 

Iz slike 3 pa je razvidno, da so bili v opazovanem obdobju poglavitni razlogi za bolniško 

odsotnost: bolezni dihal, bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva ter dejavniki, 

ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno služb, med katere uvrščamo: osebe, 

ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi pregleda ali preiskave; osebe, pri katerih obstaja 

nevarnosti za okvare zdravja zaradi nalezljivih bolezni; osebe, ki se srečujejo z zdravstveno 

službo v okoliščinah, povezanih z reprodukcijo; osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo 

zaradi specifičnih postopkov in zdravstvene oskrbe; osebe s potencialnimi zdravstvenimi 

tveganji zaradi socialno-ekonomskih in psihosocialnih okoliščin; osebe, ki se srečujejo z 

zdravstveno službo zaradi drugih okoliščin in osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem, 

ki je povezano z družinsko in osebno anamnezo in nekatera stanja, ki vplivajo na zdravstveno 

stanje (Mediately 2017). 
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Slika 3: Rast bolniškega staleža v kovinski industriji v obdobju od 2012–2015 po skupini 

bolezni 

3.3.4 Ugotovitve  

Na podlagi zbranih in interpretiranih sekundarnih podatkov Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje (NIJZ) o bolniškem staležu v slovenskem gospodarstvu, predelovalni industriji in 

kovinski industriji smo prišli do pomembnih ugotovitev, ki so podlaga za nadaljnje 

raziskovanje. Poglavitna ugotovitev je, da se PPZDM v slovenski kovinski industriji ne izvaja 

učinkovito. Slednje potrjujejo obravnavani kazalniki absentizma v kovinski industriji: stopnja 

bolniškega staleža (% BS), število primerov bolniškega staleža, število izgubljenih 

koledarskih dni, indeks onesposabljanja (IO), indeks frekvence (IF) ter kazalnik R (resnost). 

Najbolj indikativne ugotovitve, ki ukazujejo na to problematiko so naslednje: (i) v primerjavi 

s skupnim številom primerov bolniškega staleža v vseh gospodarskih dejavnostih je bilo v 

opazovanem obdobju 2012–2015 v predelovalni dejavnosti zabeleženih kar četrtina vseh 

primerov, od tega pa kar polovica v kovinski industriji; (ii) eden najpogostejših vzrokov 

absentizma v kovinski industriji, kakor tudi v celotnem slovenskem gospodarstvu, v letih od 

2012–2015, so bile bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, za katere vemo, da 

predstavljajo tveganja za resna bolezenska stanja in nazadnje tudi trajno invalidnost in 

katerim bi morali v okviru PPZDM posvečati največ pozornosti; (iii) število primerov 
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bolniškega staleža se je v letu 2015 v predelovalni industriji zvišalo za 6,19 %, v kovinski 

industriji pa kar za 13,68 % v primerjavi letom poprej. 

Naslednja pomembna ugotovitev je, da velik delež delodajalcev v kovinski industriji ne 

spoštujejo zakonske predpise, določene v ZVZD-1. Na to problematiko opozarja podatek, da 

je IRSD je v letu 2015 na podlagi opravljenih inšpekcijskih pregledov s področja varnosti in 

zdravja pri delu ugotovil, da se je največ nezgod pri delu zgodilo prav v predelovalni 

industriji (37,2 %), znotraj katere izstopa dejavnost proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov s 

kar 29,7 %. Poleg navedenega je IRSD v tem letu zabeležil kar 5,4 % (2012 3,9 %; 2013 6,8 % 

in 2014 8,38 %) kršitev s področja PZDM, kljub temu, da je Ministrstvo za zdravja maja 2015 

sprejelo Smernice za načrtovanje in izvajanje PPZDM in IRSD začel strožje kaznovati 

tovrstne kršitve.  
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4 PREGLED IN ANALIZA DOMAČIH IN TUJIH DOBRIH PRAKS 

V tem poglavju se osredotočamo na pregled in analizo dobrih praks s področja PZDM 

slovenskih podjetij in podjetij izbranih držav članic EU, delujočih v kovinski industriji.  

4.1 Pregled domačih in tujih dobrih praks  

Da bi lahko oblikovali smernice in izhodišča za programe in dejavnosti PZDM, ki bodo 

delodajalcem kovinske industrije v pomoč pri zmanjševanju absentizma, v nadaljevanju 

predstavljamo nekatere primere dobrih praks slovenskih podjetjih, ki delujejo v kovinski 

industriji, ter podjetij posameznih članic EU. Pridobljeni so iz kataloga dobrih praks GZS, 

Združenje kovinske industrije, in iz baze strokovnih člankov, objavljenih na spletni strani 

Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Izbor primerov dobrih praks 

temelji na iskanju rešitev za zmanjševanje absentizma, ki je posledica mišično-kostnih 

obolenj, s poudarkom na kroničnih oblikah, ki bi jih bilo moč glede na trenutno veljavno 

zakonodajo implementirati v slovenski kovinski industriji. 

Analiza sekundarnih podatkov, ki smo jo v nalogi predstavili v točki 3.3, je namreč pokazala, 

da so mišično-kostna obolenja, ki so pogosto kronična, eden od temeljnih razlogov za 

absentizem v kovinski industriji, k pojavu katerih v veliki meri prispevata narava dela in 

delovne razmere. Tovrstna obolenja ostajajo najpogostejša poklicna bolezen v vseh sektorjih 

in poklicih v EU in predstavljajo pomemben delež vzrokov tako za predčasno upokojitev kot 

tudi za zdravstveni absentizem (EU-OSHA 2007).  

V katalogu GZS, Združenja kovinske industrije, je zbranih nekaj manj kot 60 primerov dobrih 

praks njihovih članov s področja varnosti in zdravja pri delu. Katalog je sestavljen iz treh 

knjižic, v katerih so zaradi prepoznavnosti zakrita imena podjetij. Prav tako v določenih 

primerih ni naveden podatek o velikosti in geografski lokaciji podjetja, starosti omenjenih 

delavcev, finančnih in drugih kazalnikih koristi posamičnih uvedenih ukrepov ipd., kar bi 

sicer lahko prispevalo k natančnejši analizi. Prva knjižica z naslovom Medsebojni odnosi in 

druga področja zdravja zajema primere dobrih praks s področja gibanja, zdrave prehrane, 

preprečevanja poškodb in premagovanja odvisnosti, posebna pozornost pa je namenjena 

medsebojnim odnosom, kar zajema komuniciranje, organizacijo dela in vodenje. V drugih 

dveh knjižicah Ergonomija 1 in Ergonomija 2 pa so zbrani primeri ergonomskih izboljšav na 

delovnem mestu.  

V nalogi smo iz prve knjižice kataloga GZS predstavili in analizirali šest primerov dobrih 

praks s področja komuniciranja, gibanja, prehrane, uživanja opojnih substanc in varnosti na 

delovnem mestu, medtem ko smo iz drugih dveh knjižic obravnavali dva primera, ki se 

nanašata na ergonomsko ureditev delovnih mest. Poleg navedenega je v nalogi predstavljen in 

analiziran primer slovenskega podjetja, pridobljen iz baze strokovnih člankov, objavljenih na 
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spletni strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Govori o ukrepih, 

ki jih je podjetje izvedlo v sklopu programa PZDM z namenom zgodnjega odkrivanje 

mišično-kostnih obolenj. 

Naloga obravnava tudi devet primerov dobrih praks izbranih držav EU, med katerimi so: 

Nemčija, Latvija, Poljska, Danska, Združeno kraljestvo, Finska, Madžarska in Nizozemska, ki 

smo jih prav tako pridobili iz baze strokovnih člankov, objavljenih na spletni strani Evropske 

agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Pri tem velja izpostaviti, da so primeri 

tujih dobrih praks natančneje opisani oziroma vsebujejo zgoraj omenjene podatke, ki jih pri 

domačih praksah nismo zasledili. Vsi primeri dobrih praks so povzeti v prilogah naloge 

(priloga 2 in priloga 3).  

V nalogi je na podlagi skupno obravnavanih deset primerov domačih dobrih praks in devet 

primerov dobrih praks izbranih držav EU izvedena analiza, ki temelji na kritičnem presojanju 

oziroma oceni ustreznosti in zakonske dopustnosti implementacije navedenih ukrepov PZDM 

v slovenski kovinski industriji v smeri zmanjševanja absentizma. Ustreznost je presojana na 

osnovi dosedanjih teoretičnih dognanj in po merilu ocenjene čim večje koristi oziroma 

pozitivnih učinkov, ki bi jih lahko posamičen ukrep prinesel tako delodajalcu kot tudi 

zaposlenemu. Namen analize je iskanje rešitev za slovenske delodajalce v kovinski industriji 

v smislu podajanja predlogov/smernic za oblikovanje ukrepov PZDM v prid zmanjševanja 

absentizma, ki bi koristili vsem zaposlenim, tudi tistim z mišično-kostnimi obolenji. 

V raziskavi je poudarek na mišično-kostnih obolenjih, ki so pogosto kronične oblike in ki jih 

zaposleni zaradi svoje zunanje neopaznosti uspešno prikrivajo, saj se bojijo izgubiti službo ali 

biti tarča diskriminacije, predstavlja pa temeljni vzrok za absentizem v kovinski industriji.  

Prav zaradi navedene nepripravljenosti zaposlenih govoriti o svojem zdravstvenemu stanju v 

nalogi podana priporočila za oblikovanje ukrepov PZDM v kovinski industriji temeljijo na 

spodbujanju zaupne komunikacije med zaposlenimi in vodstvom ter medsebojni odkritosti, 

kar je »mazivo« za uspešno izvajanje PZDM (Podjed idr. 2014, 33).  

V nalogi smo si prav tako prizadevali, da pri oblikovanju priporočil poudarimo pomembnost 

vključenosti/sodelovanja vseh zaposlenih, tudi tistih z mišično-kostnimi obolenji, v procesu 

ocenjevanja ukrepov in programov PZDM, ki jih podjetje izvaja, saj je to edini način, da 

prepozna njihove potrebe in temu primerno prilagodi svoje programe. Ker pa vemo, da 

kronične bolezni zahtevajo dolgoročna in trajnostna prizadevanja, ne zgolj 

posamičnih/enkratnih posredovanj, so priporočila zasnovana na zagotavljanju kontinuitete in 

trajnosti programov. Če povzamemo, stremimo k iskanju celovite rešitve za vse zaposlene 

oziroma k prožnosti celotnega programa v podjetju. 

Z namenom, da s svojim raziskovalnim delom pokažemo na problematiko absentizma v 

slovenski kovinski industriji kot na problem širokih razsežnosti, z različnimi vzroki in 
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številnimi posledicami, ter s ciljem, da temu v korist podamo svoj prispevek k stroki, je v 

nalogi izvedena analiza dobrih domačih in tujih praks. Navedena dognanja nudijo možna 

izhodišča za nadaljnje raziskovanje na tem področju.  

4.2 Analiza primerov dobrih praks slovenskih podjetij 

V nadaljevanju so predstavljeni primeri dobrih praks slovenskih podjetij, delujočih v kovinski 

industriji, ki odražajo razmere na področju varnosti in zdravja zaposlenih v tej, za 

predelovalno industrijo nosilni dejavnosti tako po prihodkih kot tudi po izvozu.  

Kot smo povedali že v točki 4.1, so podatki pridobljeni iz kataloga dobrih praks GZS, 

Združenje kovinske industrije, ki je sestavljen iz treh knjižic. Prva knjižica z naslovom 

Medsebojni odnosi in druga področja zdravja zajema primere dobrih praks s področja gibanja, 

zdrave prehrane, preprečevanja poškodb in premagovanja odvisnosti, posebna pozornost pa je 

namenjena medsebojnim odnosom, kar zajema: komuniciranje, organizacijo dela in vodenje. 

V drugih dveh knjižicah Ergonomija 1 in Ergonomija 2 pa so zbrani primeri ergonomskih 

izboljšav na delovnem mestu. Iz prve knjižice smo povzeli šest primerov dobrih praks, iz 

drugih dveh knjižic pa dva. Povzet je tudi primer slovenskega podjetja, ki smo ga pridobili iz 

baze strokovnih člankov, objavljenih na spletni strani Evropske agencije za varnost in zdravje 

pri delu (EU-OSHA). Govori o ukrepih, ki jih je podjetje izvedlo v sklopu programa PZDM z 

namenom zgodnjega odkrivanje mišično-kostnih obolenj. Povzete primere smo analizirali in 

podali priporočila za izboljšave. 

Najprej smo predstavili in analizirali primere dobrih praks s področja komuniciranja, telesne 

dejavnosti, prehrane in uživanja opojnih substanc, saj govorijo o tistih dejavnikih tveganja za 

nastanek bolezni, na katere imajo zaposleni še največji vpliv. V pretežnem delu so namreč 

odraz življenjskega sloga posameznika.  

Temu sledijo primeri dobrih praks, ki pričajo o tveganjih za nastanek bolezni in delovnih 

nesreč na delovnem mestu, ki so posledica neustrezne urejenosti delovnih mest, slabe 

organizacije dela, neusposobljenosti zaposlenih za varno delo ipd., kar je v veliki meri 

odgovornost delodajalca. Predstavitvi sledi analiza ukrepov, ki so jih podjetja izvedla v prid 

zmanjševanja oziroma preprečevanja njihovih škodljivih učinkov na zdravje zaposlenih. 

Analiza temelji na krajši predstavitvi posamičnega primera dobre prakse, navedbi ukrepov, ki 

jih je podjetje izvedlo in doseženih učinkih. Temu sledijo priporočila za izboljšave, podana na 

podlagi teoretičnih dognanj, ki delodajalcem v kovinski industriji nudijo smernice za 

oblikovanje ukrepov za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja zaposlenih ter 

zmanjševanje absentizma.  
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4.2.1 Komuniciranje 

Primer I: Predvidljiva bolniška odsotnost 

Pri prvem primeru se srečujemo s problematiko ponavljajoče se odsotnosti z dela ene od 

zaposlenih v času povečanega obsega dela, pri čemer vsakič navede iste razloge. Odsotnost se 

ponavlja iz meseca v mesec in traja največ do deset dni. Težavo zazna njena neposredna 

sodelavka in obvesti vodstvo. Vodstvo je opravilo razgovor z zaposleno in analiziralo seznam 

prisotnosti zaposlenih. Izvedena ukrepa sta dosegla pozitivne učinke na zmanjšanje odsotnosti 

zaposlenih. 

Da bi lahko v podjetju pravočasno zaznali pojav ponavljajočega se absentizma in ustrezno 

ukrepali, je treba vzpostaviti sistem rednega spremljanja prisotnosti zaposlenih in 

pridobivanja ter analiziranja podatkov o vzrokih njihovega bolniškega staleža. Analiza 

zdravja zaposlenih podjetju omogoča izbrati in določiti prednostna področja za ukrepanje in 

predstavlja pomembno fazo pri načrtovanju programa PZDM (Stergar in Urdih Lazar 2012, 

21).  

Pri pojavu absentizma je potrebno ukrepati, saj prinaša podjetju stroške in negativno vpliva na 

organizacijo podjetja, saj morajo prisotni zaposleni reševati izpad dela odsotnih sodelavcev 

(Blatnik, Marinšek in Tušak 2016, 49).  

Kot predloga za izboljšave v takih primerih podajamo vzpostavitev sistema kontinuiranega 

spremljanja in analiziranja seznama prisotnosti vseh zaposlenih in ugotavljanje vzrokov 

bolniškega staleža, še zlasti, če se ti pojavljajo v enakih časovnih obdobjih. Poleg tega je 

pomembno redno izvajanje razgovorov z zaposlenimi in pri pojavu suma zlorabe bolniškega 

staleža izvajati nadzor, ki ga izvedejo za to pooblaščene osebe. 

Primer II: Odprto komuniciranje med zaposlenimi  

Slednji primer govori o podjetju, v katerem prevladuje slabo komuniciranje med zaposlenimi 

in vodstvom, kar prispeva k pojavu slabih poslovnih rezultatov, nemotiviranosti zaposlenih, 

povečanemu številu poškodb pri delu, absentizmu in odpovedovanja pogodb o zaposlitvi 

vodstvenega kadra. Podjetje je uvedlo redne neformalne sestanke nadrejenih z zaposlenimi, s 

trajanjem 15–30 minut dvakrat mesečno ali več, po potrebi, z namenom odkrivanja in 

razreševanja nastalih težav. V manj kot letu dni od uvedbe ukrepov se je produktivnost 

podjetja povečala za 30 %, število poškodb pri delu se je zmanjšalo za 60 %, zmanjšala pa sta 

se tudi absentizem in število odpovedi delovnega razmerja.  
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Slabo komuniciranje v podjetju je ena od poglavitnih pasti pri izvajanju PZDM. Zgolj redno 

komuniciranje pomaga vzpostaviti občutek pomembnosti in nujnosti za ukrepanje, to pa 

neposredno vpliva na uspeh programa PZDM (Podjed idr. 2014, 33). 

V podjetju se lahko kaže v obliki pojava fluktuacije, ki ima za podjetje številne neposredne ali 

posredne negativne posledice, še zlasti, ko podjetje zapustijo izkušeni, mladi, izobraženi ali 

ključni kadri (Božič 2012, 37) z izkušnjami in specifičnimi znanji, zato jih je težko 

nadomestiti. Slabo komuniciranje v podjetju lahko poleg fluktuacije pomeni tudi tveganje za 

pojav absentizma, saj predstavlja grožnjo za psihično, fizično in socialno zdravje zaposlenih. 

Predstavlja psihosocialno obremenitev za zaposlenega, kamor prištevamo tudi nasilje, 

diskriminacijo, slabo organizacijo dela ipd. (Zorjan, Cukut Krilić in Šprah 2016, 3).  

Neformalni sestanki so učinkoviti pri zagotavljanju odprtega in sproščenega komuniciranja z 

zaposlenimi, vendar morajo biti redni (ENWHP 2012, 21) in ne smejo služiti zgolj 

enkratnemu posredovanju za reševanje trenutnih težav. Sprožijo izboljšanje komuniciranja v 

podjetju, kar vpliva na dvig zadovoljstva zaposlenih in na s tem povezano uspešnost ter razvoj 

podjetja. Poleg informiranja in komuniciranja vplivajo na splošno zadovoljstvo zaposlenih še 

številni drugi dejavniki, med katerimi so: delo in delovne razmere, organizacija dela, vodenje 

in ravnanje z ljudmi, zadovoljstvo s stabilnostjo zaposlitve, zavzetost in motivacija pri delu, 

zagotavljanje možnosti za napredovanje in osebni razvoj, medsebojni odnosi in nagrajevanje 

ipd. (Božič 2012, 40). 

Predlogi za izboljšavo, ki jih lahko v navedenem primeru podamo so: vzpostavitev stalnega in 

odprtega komuniciranja med vodji in zaposlenimi, oblikovanje jasnih ciljev in pričakovanj 

vodij in zaposlenih, usposabljaje vodij za učinkovito vodenje in komuniciranje, spodbujanje 

zaupljivih in sproščenih odnosov v podjetju ter vzpostavitev sistema spodbud in pohval. 

4.2.2 Telesna dejavnost 

Primer III: S testom »Preizkus hoje« 

Ta primer opisuje podjetje, v katerem je večina zaposlenih dejavnih v proizvodnem oddelku, 

kjer opravljajo težke fizične in pretežno ponavljajoče se naloge, ki ne omogočajo fizične 

razgibanosti, zaradi česar imajo številni zaposleni zdravstvene težave – bolečine v sklepih in 

mišicah, prekomerna telesna teža, težave z vzdržljivostjo in splošno slabo počutje. Večina 

zaposlenih izven delovnega časa ni fizično dejavna. Podjetje je ukrepalo in izvedlo naslednje 

ukrepe: analiza zdravja zaposlenih na podlagi opravljenega brezplačnega preventivnega 

programa »Preizkusi hoje« za meritev indeksa telesne zmogljivosti, izobraževanje zaposlenih 

v obliki delavnice na temo gibanja in zdravega hujšanja, organiziranje športnih dejavnosti za 

spodbujanje zaposlenih k zdravemu načinu življenja (hoja po stopnicah, vožnja s kolesom v 
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službo, krajši sprehodi med časom za malico ipd.) ter zagotovitev osebnih koledarjev gibanja 

zaposlenim zaradi spremljanja napredka.  

Po izvedenih ukrepih je bilo opazno izboljšanje telesne zmogljivosti in počutja zaposlenih. 

Telesna neaktivnost ima številne učinke ne samo na fizično, temveč tudi na duševno zdravje 

posameznika in njegovo počutje. Je pomemben dejavnik tveganja za številne bolezni in 

bolezenska stanja tako na fizični kot tudi duševni ravni. Kaže na značilen način življenja 

posameznika, določen s skupino izrazitih obnašanj, ki se konsistentno pojavljajo v nekem 

časovnem obdobju (Blatnik, Jensterle in Tušak 2016b, 69–71). Dejansko je treba zaposlene 

spodbuditi k zdravemu življenjskemu slogu (MZ 2015, 7) v smislu redne telesne dejavnosti, 

da bi si v kar največji meri izboljšali ali ohranili svoje zdravje ter podjetju zmanjšali stroške, 

povezane z absentizmom. 

Menimo, da bi zagotovitev brezplačne ali poceni uporabe športnih površin in objektov za 

rekreacijo zaposlenih in vpeljava ter redna izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov še 

dodatno vplivala na izboljšanje telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.  

4.2.3 Prehrana  

Primer IV: »Zdravi ponedeljki«  

Gre za primer podjetja, ki nima lastne menze, zaradi česar so zaposleni prisiljeni sami 

poskrbeti za prehrano na delovnem mestu. Ponavadi posežejo po sendvičih, pekovskih 

izdelkih in hitrih prigrizkih, saj v okolici podjetja ni zadostne ponudbe zdravih živil. 

Laboratorijski izvidi, opravljeni v sklopu rednega zdravniškega pregleda, so pri večini 

zaposlenih pokazali povečane vrednosti holesterola v krvi. Podjetje je ukrepalo tako, da je 

najelo nutricionista in organiziralo delavnico o zdravi prehrani in načinu zdravega 

prehranjevanja na delovnem mestu, izobesilo plakate in razdelilo informativne brošure o 

zdravi prehrani, zagotovilo ponudbo svežega sadja ob vstopu v podjetje in spodbudilo 

zaposlene k pripravi in postrežbi doma pripravljenih zdravih dobrot ob ponedeljkih popoldne. 

Učinki izvedenih ukrepov so se odrazili na zmanjšanju ravni holesterola v krvi zaposlenih in 

njihove telesne teže za povprečno dva kilograma ter prispevali k večji povezanosti zaposlenih 

in njihovi pozitivni naravnanosti. 

Prehrana je eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo tako na ohranjanje kot tudi na krepitev 

zdravja, preprečevanje obolevnosti in na potek zdravljenja že obstoječih bolezni ter 

posledično tudi na čas bolniške odsotnosti. Nezdravo prehranjevanje spada med 

najpomembnejše dokazane vzroke za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega 

časa, kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen tipa II, nekatere vrste raka, nekatera 
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kronična pljučna obolenja ter debelost in osteoporoza (MZ 2015, 7). Vpliva tudi na fiziološke 

dejavnike tveganja, kot so na primer zvišan krvni tlak, zvišane vrednosti glukoze v krvi ter 

nenormalne vrednosti krvnih maščob (ZVD 2015, 14). Spodbujanje in omogočanje zdravega 

prehranjevanja in zdravega življenjskega sloga je eden od bistvenih ukrepov za izboljšanje 

kakovosti življenja in posledično za večjo produktivnost zaposlenih.  

Z iskanjem cenovno ugodnih lokalnih ponudnikov zdrave hrane in sodelovanjem z njimi ter 

zagotavljanjem individualnega svetovanja prehransko ogroženim skupinam zaposlenih 

(diabetiki, alergiki ipd.) bi delodajalec lahko še dodatno izboljšal zdravje zaposlenih. 

4.2.4 Opojne substance 

Primer V: Ničelna toleranca do alkohola 

V tem primeru je izpostavljena problematika alkoholiziranosti zaposlenih v podjetju. 

Zaposleni alkohol uživajo med samim delovnim procesom ali med malico. Poledice takšnega 

ravnanja so delovne nesreče. Poglavitni razlog za sprejetje določenih ukrepov na tem 

področju je bila hujša nesreča, katere vzrok je bila alkoholiziranost zaposlenega. Podjetje je 

sprejelo interni pravilnik o preprečevanju uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, 

predpisalo sankcije in uvedlo naključno preverjanja alkoholiziranosti zaposlenih. Sklican je 

bil sestanek, na katerem so zaposlenim predstavili pravilnik in jih informirali o učinkih 

alkohola na zmožnosti razmišljanja in delovanja ter na psihofizične sposobnosti. 

Po šestih mesecih izvajanja navedenih ukrepov ni bil zabeležen niti en primer 

alkoholiziranosti na delovnem mestu. 

Pri uživanju psihoaktivnih snovi na delovnem mestu gre za sestavljeno problematiko, kjer so 

na eni strani pravice posameznika (nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, 

njegove zasebnosti, pravice do osebnega dostojanstva, varnosti, varovanja osebnih podatkov), 

na drugi strani pa njegova zmožnost, predvsem pa trenutna sposobnost, da opravlja delo in se 

vključi v delovno okolje, v katerem predstavlja ali ustrezen potencial ali tveganje (ZVD 2014, 

25). Povzroči lahko škodo tako uživalcu kot tudi drugim zaposlenim v njegovi okolici. Znano 

je, da so delavci, ki zlorabljajo psihoaktivne snovi, več v bolniškem staležu, večkrat 

poškodovani, manj produktivni, pri opravljanju dela pa pogosteje prihaja do napak in 

konfliktov (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2017).  

Ker gre pri odvisnosti od alkohola za kronično in zelo kompleksno duševno bolezen, je 

izrednega pomena, da podjetje zaposlenim zagotovi strokovno pomoč in možnost zdravljenja 

ter jih pri tem spodbuja. 
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Zaposlene je treba obveščati o prepovedi uporabe psihoaktivnih snovi na delovnem mestu. 

Pomembna je tudi politika podjetja, da take osebe potrebujejo pomoč, ki jim jo lahko v 

določeni meri nudi tudi delovno okolje. Osebam lahko pomagate tudi pri iskanju že 

potekajočih programov rehabilitacije, kjer jim bodo lahko nudili strokovno pomoč (MZ 2015, 

29). 

V tem primeru podajamo naslednja predloga za izboljšavo: zagotovitev programov strokovne 

pomoči in svetovanja zaposlenim, ki imajo težave z uživanjem psihoaktivnih snovi, in 

vzpostavitev sistema motiviranja in nagrajevanja zaposlenih, ki so opustili uživanje 

psihoaktivnih snovi.  

4.2.5 Varnost na delovnem mestu 

Primer VI: Preprečevanje nesreč pri delu 

Gre za podjetje, katerega večina zaposlenih dela v proizvodnji. Vsakodnevno se srečujejo z 

zahtevnimi opravili, med katere spada tudi upravljanje težkih strojev. Zaradi narave dela so 

poškodbe pri delu pogoste. V vsaki proizvodni hali je moč opaziti veliko potencialnih 

nevarnosti, tudi skritih in nepredvidenih. Pogosto se namreč zgodi, da zaposleni v naglici 

odložijo delovne pripomočke na napačno mesto (vijaki in orodje ležijo po tleh, s polic v 

skladišču štrlijo ostri predmeti ipd.). Prisotna je tudi praksa začasnega odlaganja bremen na 

prehode, ki so namenjeni izključno prevažanju izdelkov in hoji. Na to so bili delavci večkrat 

opozorjeni, vendar je težko vzpostaviti popoln red v tako dinamičnem okolju. V prid 

zagotovitve večje varnosti in zdravja zaposlenih je podjetje izvedlo naslednje ukrepe: izris 

pešpoti in pasu za vožnjo viličarja v proizvodni hali, postavitev opozorilnih znakov o 

prepovedanem odlaganju bremen na prehodih ter uvedba t. i. »kazenskega lončka«: vsak 

zaposleni, ki je kršil pravila, je moral v lonček pripevati en evro. 

Zabeleženi so bili naslednji učinki izvedenih ukrepov: zmanjšanje števila nesreč pri delu, 

zaposleni se počutijo bolj varno, večja urejenost delovnih mest in boljša organiziranost 

delovnega procesa. 

Na visoka tveganja nesreč pri delu vplivajo predvsem: slaba osredotočenost, utrujenost in 

neprevidnost zaposlenih, zanemarjanje pravil varnega dela, slabe psihomotorične sposobnosti 

in upočasnjenost zaposlenih, opustitev uporabe zaščitnih sredstev ter neupoštevanje 

varnostnih poti in prehodov (GZS 2015a,14). K povzročitvam nesreč so pogosto nagnjeni 

preutrujeni, nenaspani in bolni zaposleni ter seveda tisti, ki so pod vplivom psihoaktivnih 

snovi (npr. alkohola). Lahko pa je tudi posledica pomanjkanja znanja ali usposobljenosti 

zaposlenih za varno delo.  
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Da bi podjetje na tem področju doseglo izboljšave, predlagamo, da zagotovi izobraževanje in 

usposabljanje zaposlenih za varno delo in prepozna vzroke utrujenosti, izgorelosti, bolezni in 

odvisnosti zaposlenih s standardiziranimi vprašalniki, pogovori ter zdravstvenimi pregledi. 

Poleg tega predlagamo sistematično pregledovanje delovne opreme in izvajanje rednih 

vzdrževalnih del ter predpisovanje načina ukrepanja ob poškodbi pri delu ter postopka in 

natančnega obrazca preiskave nezgode pri delu. 

4.2.6 Ergonomska urejenost delovnih mest 

Primer VII: Delovno mesto: Sestavljanje pokrovov 

V konkretnem primeru gre za podjetje, v katerem delovno mesto sestavljavca pokrovov 

zahteva fizično povsem zdravega, agilnega in ročno spretnega človeka. Delo je pretežno 

stoječe in delno sedeče. Najbolj izpostavljeni deli telesa so roke in ramenski obroč ter 

posledično tudi vrat. Gibi so ponavljajoči in nenaravni, še posebno v zapestju. Zaposleni na 

tem delovnem mestu so se po trinajstih letih delovne dobe hrustančne vezi izrabile in jih 

spremlja občasna topa bolečina, prisotne pa so tudi bolečine v hrbtnem predelu.  

Podjetje je ukrepalo tako, da je dvignilo višino traku za ohranitev nevtralne telesne drže pri 

sestavi pokrovov, postavilo nove podlage za zmanjševanje utrujenosti pri stoječem delu in 

spremenilo višino stroja za normalno držo nog pri sedenju. Poleg tega je prilagodilo višino 

škatle ob vozičku za odlaganje polizdelkov z delovne površine stroja v škatlo, nabavilo 

ergonomske stole za manjšo obremenitev hrbtenice in nog, zagotovilo fiksno delovno 

površino za preprečevanje prisilne drže ter nabavilo udobne delovne čevlje, ki omogočajo 

prezračevanje nog.  

Podjetje je v roku dveh mesecev izvedlo ukrepe, ki zahtevajo minimalne posege in stroške, 

preostali pa so čakali na realizacijo po sprejetem investicijskem načrtu. Izvedena ukrepa sta 

prispevala k večji varnosti zaposlenih in zmanjšanju njihovih zdravstvenih težav. 

Ergonomsko oblikovano delovno mesto zaposlenemu olajša delo, saj je prilagojeno njegovim 

potrebam. Večina ergonomskih ukrepov ne zahteva velikih vlaganj ali povzroči le minimalne 

stroške, lahko pa reši številne težave tako zaposlenemu kot tudi podjetju (GZS 2014, 34). Prav 

zaradi miselnosti o visokih stroških investiranja v ergonomsko ureditev delovnih mest se 

delodajalci odločajo za izboljšave šele ob pojavu večjih težav zaradi kostno-mišičnih bolezni.  

Ukrepi, za katere menimo, da bi prispevali k izboljšavam, so: zagotovitev strokovnih 

pregledov ergonomske urejenosti delovnih mest, zmanjšanje števila ponavljajočih se gibov 

(organiziranje dela tako, da bo tovrstnih gibov čim manj) in uvedba aktivnih odmorov z 

nekajminutno telovadbo. 



45 

Primer VIII: Ergonomski ukrepi proti bolečinam v hrbtu 

V podjetju so izvedli analizo absentizma na letni ravni. Ugotovljeno je bilo, da nadpovprečno 

veliko število zaposlenih koristi bolniški dopust, zlasti zaradi bolečin v hrbtu, zato so v 

podjetju izvedli vrsto analiz za ugotavljanje vzrokov. 

Podjetje je, da bi zmanjšalo število bolniških odsotnosti, izvedlo naslednje ukrepe: pogovor z 

zaposlenimi o delovnih pogojih in njihovih zdravstvenih težavah, strokovni pregled 

ergonomske urejenosti delovnih mest, organiziralo usposabljanje zaposlenih o pomembnosti 

uporabe zaščitne delovne opreme in pravilnem premeščanja bremen. Zaposlene je spodbudilo 

k medsebojni pomoči pri dvigovanju večjih bremen in k odlaganju izdelkov in orodij, ki jih 

najpogosteje uporabljajo, v optimalno višino. Poskrbelo je tudi za nadomestitev ročnega 

premeščanja bremen z avtomatizacijo ali mehanizacijo, kjer je to bilo mogoče, in za rotacijo 

zaposlenih po različnih delovnih mestih. 

Izvedeni ukrepi so pomembno vplivali na zmanjšanje bolniške odsotnosti in povečanje 

varnosti zaposlenih. 

Ročno premeščanje bremen, ponavljajoči se gibi in ergonomsko neustrezna delovna mesta 

niso edini dejavniki, ki vplivajo na nastanek mišično-kostnih obolenj, kot to ponavadi 

mislimo. Pomembni dejavniki so tudi: delo v ekstremnem mrazu ali vročini, stres, hiter ritem 

dela, hrup, vibracije, debelost, starost itd. (MDDSZ 2017b).  

Kot predloge za izboljšavo podajamo naslednje ukrepe: ohranjanje udobnosti delovnega 

okolja (ustrezna razsvetljava in osvetlitev, primerna temperatura – izogibanje temperaturnim 

ekstremom, omejitev hrupa), izboljšanje organizacije dela (načrtovanje dela, timsko delo, 

dobro medsebojno obveščanje o delu) in spodbujanje zaposlenih k podajanju predlogov za 

izboljšanje delovnega okolja in delovne opreme. 

V nadaljevanju je opisan še en primer dobre prakse, ki se od predhodnih razlikuje po tem, da 

govori o preventivnih ukrepih za preprečevanje nastanka mišično-kostnih obolenj zaposlenih.  

4.2.7 Preventivni zdravstveni pregledi za zgodnje odkrivanje mišično-kostnih obolenj 

Primer IX: Program – »Skrb za zdravega delavca«  

V podjetju so pred slabimi dvajsetimi leti uvedli program »Skrb za zdravega delavca« in se s 

tem zavezali k varnosti in zdravju zaposlenih s ciljem zmanjšati odsotnost z dela in primerov 

mišično-kostnih obolenj. Namenjen je vsem zaposlenim, vendar daje prednost starejšim. 

Dejavnosti, ki jih je podjetje izvedlo, so: odobritev dajatev zaposlenim za starost, uvedba 

internega ocenjevanja prilagojenosti delovnih mest zaposlenih in izvedba razgovorov z 
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zaposlenimi ob vrnitvi na delo. Opravljena je bila tudi analiza delovne sposobnosti in 

starostne strukture zaposlenih, uvedeni prilagojeni zdravniški pregledi in dejaven dopust za 

ogrožene zaposlene ter preventivni kratki odmori in športne dejavnosti. 

Izvedeni ukrepi so pozitivno vplivali na zmanjšanje števila odsotnih z dela zaradi bolezni, 

zmanjšanje deleža nezgod pri delu in zgodnje odkrivanje mišično-kostnih obolenj. 

Da bi dosegli opazne učinke pri reševanju težav, povezanih z mišično-kostnimi boleznimi, 

morajo poleg delavcev, delodajalcev, strokovnjakov za preventivo in inšpektorjev za varnost 

in zdravje pri delu zavzeto sodelovati tudi sindikati (Gauthy 2007, 41). 

Pomoč pri vrnitvi zaposlenega na delo se ne zaključi z razgovorom ob vrnitvi na delo. 

Spremljati je treba njegovo zdravje in ugotoviti, ali se je zaradi vpeljanih ukrepov njegovo 

stanje izboljšalo.  

V tem primeru podajamo naslednje predloge za izboljšave: izvajanje rednih razgovorov z 

zaposlenimi, ki so se vrnili na delo, in njihovo spremljanje ter vključitev zunanjih 

strokovnjakov, sindikatov ter inšpektorjev za varnost in zdravje pri delu v izvajanje 

preventivne politike za preprečevanje mišično-kostnih obolenj.  

4.3 Analiza primerov dobrih praks izbranih podjetij EU 

Na podlagi analize spodnjih primerov dobrih praks lahko dobimo vpogled v serijo ukrepov 

PZDM, ki jih izvajajo nekatera podjetja v Evropski uniji, in poiščemo tiste, ki jih v primerih 

slovenske kovinske industrije nismo zasledili, prinašajo pa koristi tako za delodajalce in 

delavce kot za celotno gospodarstvo. Omejili smo se predvsem na tiste, ki bi jih bilo moč, 

glede na zakonske okvire, implementirati v RS in ki bi pomembno vplivali na preprečevanje 

nastanka mišično-kostnih obolenj zaposlenih. 

Primer I: Nemčija – »Off the Back« (Razbremenitev): ohranjanje starejših delavcev v malem 

krovskem podjetju 

Malo krovsko podjetje je v sodelovanju s tamkajšnjo univerzo uporabnih znanosti in 

inštitutom za organizacijo dela izvajalo ukrepe za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj pri 

zaposlenih. Raziskovalci z univerze so skozi šest mesecev analizirali dejavnost v delovnem 

okolju podjetja in na podlagi ugotovitev predlagali ukrepe za zmanjšanje obsega težkega dela. 

Ti so: nabava mobilnih dvigal, zagotovitev orodja za pomoč pri prevažanju tovora, nabava 

ščitnikov za kolena, usposabljanje zaposlenih za delo v pisarni (izpopolnjevanje, na podlagi 

katerega je mogoče zaposlene po potrebi prerazporediti na lažje delovno mesto) ter stalen 

nadzor, ki ga izvajajo lastniki in zunanji strokovnjaki. Navedeni ukrepi so pozitivno vplivali 

na razbremenitev zaposlenih in na ohranjanje starejših delavcev v podjetju. 
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Primer II: Latvija – kadrovska politika v podjetju Latvijas Balzams, ki podpira starejše 

delavce 

V podjetju je zaposlenih 20 % oseb, starejših od 57 let. Delovne naloge, ki jih v podjetju 

vsakodnevno opravljajo, povečujejo tveganje za pojav mišično-kostnih obolenj. So zelo 

specializirane, stroški zaposlovanja in usposabljanja pa izredno visoki. Podjetje v skladu s 

svojo kolektivno pogodbo izvaja program za zmanjšanje fluktuacije in ohranitev starejših 

zaposlenih. Dejavnosti, ki jih v ta namen izvaja, so: zdravstveni pregled zaposlenih, 

prilagoditve na področju delovnih nalog/prerazporeditve in dela, program 

mentorstva/nasledstva med starejšimi in mlajšimi zaposlenimi zaradi ohranjanja znanja 

znotraj podjetja, zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja zaposlenim ter subvencij za športne 

dejavnosti. Navedeni ukrepi so pripomogli k zmanjšanju fluktuacije zaposlenih v podjetju, 

večji ozaveščenosti zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu in pomenu njihove vključenosti 

ter izboljšanemu sodelovanju s sindikati in zunanjimi strokovnjaki. 

Primer III: Poljska – Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih: primer poljskega 

šiviljskega obrata (Dartex) 

Gre za dobro prakso manjšega šiviljskega obrata, katerega zaposleni opravljajo enoizmensko 

delo pet dni na teden. Ponavljajoče se delovne naloge, ki jih opravljajo sede, povečujejo 

tveganje za pojav mišično-kostnih obolenj. Težave na področju varnosti in zdravja pri delu so 

vplivale na produktivnost, zadovoljstvo strank ter absentizem v podjetju.  

Ukrepi, ki jih je podjetje izvedlo, so: ocena posameznih delovnih postaj z vidika varnosti in 

zdravja pri delu, napotitev zaposlenih na zdravniški pregled, izboljšave prostorske ureditve in 

opreme, svetovanje zunanjih strokovnjakov glede hrupa in osvetlitve delovnih prostorov ter 

mesečne revizije na področju varnosti in zdravja pri delu. Navedeni ukrepi so pripomogli k 

izboljšanju organizacije dela, zmanjšanju naporov ponavljajočih se gibov zaradi prostorske 

ureditve in opreme, manjši utrujenost oči in izpostavljenost hrupu ter vibracijam, manjšemu 

številu nezgod pri delu in mišično-kostnih obolenj ter k zmanjšanju števila pritožb strank za 

70 %. 

Primer IV: Danska – nikoli prestari za vrtec: zmanjševanje naporov za ohranitev zaposlenih 

V vrtcu so ugotovili, da se zaradi mišično-kostnih obolenj, ki so posledica ponavljajočih se 

delovnih nalog, povečuje tveganje za predčasno upokojevanje zaposlenih. V sodelovanju z 

občino je podjetje uvedlo vrsto ukrepov za večjo ozaveščenost na področju zdravja, 

preprečevanja tovrstnih obolenj in ohranjanja starejših zaposlenih. Delovni terapevt je izvedel 

analizo delovne sposobnosti zaposlenih, starejši delavci so mlajše poučili o pomenu zdravja in 

izvedene so bile dejavnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. 

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prilagoditev delovnega okolja in za nižje cene telesne vadbe. 
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Pozitivni učinki, ki so jih ukrepi prinesli podjetju, so: trajnostne delovne razmere, zmanjšanje 

števila mišično-kostnih obolenj in ohranitev izkušenih zaposlenih. 

Primer V: Združeno kraljestvo: »Program dobrega počutja« podjetja Northumbrian Water 

Group 

V podjetju je več kot 30 % zaposlenih starejših od petdeset let. Stroški odsotnosti z dela 

zaradi kostno-mišičnih obolenj in stresa so naraščali, zato so v podjetju pred več kot desetimi 

leti uvedli »Program dobrega počutja«, ki je namenjen preprečevanju zdravstvenih težav še 

preden postanejo kronične. V sklopu tega programa so v podjetju izvedeli naslednje 

dejavnosti: usposabljanje vodij za prepoznavo težav zaposlenih, razgovori z zaposlenimi, 

napotitev zaposlenih k fizioterapevtu (pošlje priporočila delodajalcu za nadaljnje ukrepanje), 

organizacija dela v prid zmanjševanja stresa pri delu ter po potrebi zagotavljanje zaupnega 

svetovanja zaposlenim in njihovi družini. 

V podjetju so po izvedbi navedenih ukrepov zabeležili zmanjšanje števila mišično-kostnih 

obolenj za 40 %, zmanjšanje odsotnosti z dela zaradi bolezni, povezanih s stresom, za 13 % in 

večjo predanost zaposlenih. 

Primer VI: Finska: Obvladovanje staranja v podjetju Saarioinem Ltd. 

V tem proizvodno-distribucijskem podjetju sta se zaradi mišično-kostnih obolenj povečala 

daljša odsotnost z dela zaradi bolezni in predčasno upokojevanje zaposlenih. Podjetje je v ta 

namen uvedlo program obvladovanja staranja, namenjen znižanju s tem povezanih stroškov, 

ki je bil zasnovan na naslednjih ukrepih: dopolnjevaje poklicne poti za zaposlene, starejše od 

50 let, in zagotovitev posebnih pravic fizičnim delavcem, starejšim od 55 let, ki so v podjetju 

zaposleni več kot pet let, če zaprosijo za status »starejšega delavca«. Navedeni status jim 

prinaša naslednje pravice: prilagoditev dela, usposabljanje in načrtovanje poklicne poti, 

jamstvo v zvezi z višino plače, delno kritje zdravstvenih stroškov, dopust za starejše/začasni 

dopust, zmanjšanje obsega izmenskega dela. 

Primer VII: Nemčija: prostovoljni zdravniški pregled v družbi Audi 

Zdravstveni program družbe je del dolgoročne kadrovske strategije organizacije. Program 

omogoča opredelitev zdravstvenih tveganj in razvoj ustreznih ukrepov v zgodnji fazi. 

Ukrepi, ki jih je podjetje izvedlo, so: prostovoljni zdravstveni pregledi vsakih pet let za mlajše 

od 45 let in vsaka tri leta za zaposlene nad 45 let starosti ter analiza zbirnih podatkov o 

zdravju zaposlenih. 
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Primer VIII: Madžarska: »STEP: naredite nekaj za svoje zdravje« (MOL, d. d.) 

Podjetje si v okviru programa STEP že deset let prizadeva za zmanjšanje števila nezgod na 

delovnem mestu in absentizma ter ohranitev starejših zaposlenih na delovnih mestih. Za 

usklajevanje programa skrbi usmerjevalni odbor, ki ga sestavljajo zaposleni in vodstvo. 

Program temelji na naslednjih ukrepih: ocenitev zdravja zaposlenih na podlagi mnenja službe 

medicine dela, prilagoditev prilagojenega zdravstvenega načrta (prilagoditev delovnega mesta, 

usposabljanje ali spodbujanje k telesni dejavnosti) za vsakega zaposlenega in pobude za 

kampanje zdravo prehranjevanje in odvajanje od kajenja. Navedeni ukrepi so vplivali na večje 

sodelovanje med zaposlenimi, zmanjšanje absentizma za 2 %, zmanjšanje srčno-žilnih bolezni 

za 5 % in izboljšanje kulture zdravja med zaposlenimi.  

Primer IX: Nizozemska: »Win-win«: projekt za izboljšanje zdravja v slikopleskarskem 

podjetju 

Gre za slikopleskarsko podjetje, v katerem je večina zaposlenih starejša od 45 let. Podjetje je 

leta 2010 uvedlo tako imenovani projekt zgodnjega ukrepanja »win-win« za izboljšane 

telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. V podjetju sta poglavitni težavi prekomerna 

telesna teža in kajenje. 

Ukrepi, ki jih je podjetje v ta namen izvedlo, so: anketiranje zaposlenih, sodelovanje z 

zdravstveno zavarovalnico (ki ponuja dejavnosti za promocijo zdravja), sodelovanje z 

nacionalno mrežo za zdravje pri delu, prilagoditev delovnih pogojev (delovni urnik, delovne 

postaje itd.), zagotavljanje zdravstvenih storitev (npr. fizioterapija) ter načrtovanje nadaljnjih 

ukrepov. 

Zmanjšanje deleža odsotnosti z dela zaradi bolezni in vrnitve na delo je rezultat, ki so ga v 

podjetju zabeležili po izvedbi omenjenih ukrepov. 

4.4 Skupna analiza primerov dobrih praks in komentar 

Na podlagi pregleda in analize devetih primerov slovenskih podjetij, delujočih v kovinski 

industriji, lahko prepoznamo nekatere skupne značilnosti njihovih do tedaj ustaljenih praks, ki 

so pomembno vplivale na pojav absentizma v tej panogi. Kot takšne so v prvi vrsti: slabo 

komuniciranje med vodstvom in zaposlenimi, neredno spremljanje in analiziranje zdravja 

zaposlenih, ergonomska neprilagojenost delovnih mest in nezadostno/neučinkovito 

sodelovanje vodstva s sindikati, lokalno samoupravo in drugimi strokovnjaki s tega področja 

(strokovnjak za ergonomijo dela, strokovnjaki s področja zdravstva ipd.). 

O primeru slabega komuniciranja med vodstvom in zaposlenimi govorita primera I in II. V 

primeru I vodstvo, med drugim tudi zaradi slabega komuniciranja z zaposlenimi šele po 
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nekajmesečnem obdobju na podlagi obvestila zaposlene prepozna pojav ponavljajoče se 

bolniške odsotnosti. Primer II pa je pokazatelj negativnih posledic, ki jih lahko ima slabo 

komuniciranje za podjetje in zaposlene (slabi poslovni rezultati, nemotiviranost zaposlenih, 

povečano število nezgod pri delu ipd.). 

Problematika nerednega spremljanja zdravja zaposlenih je prisotna v večini obravnavanih 

primerov. Eden takšnih je primer VIII, v katerem je podjetje izvedlo analizo bolniških 

odsotnosti zaposlenih šele po zaključku leta, medtem ko te v primeru I niso izvajali vse do 

pojava ponavljajočih se bolniških odsotnosti zaposlene. 

Glede na to, da proizvodni delavci v kovinski industriji opravljajo pretežno fizično delo, s 

ponavljajočimi se gibi, je tveganje za pojav mišično-kostnih obolenj toliko večje, če delovna 

mesta ergonomsko niso prilagojena njihovim potrebam. O ergonomski neprilagojenosti 

delovnih mest in o s tem povezanimi zdravstvenimi težavami zaposlenih govorijo primeri III, 

VII in VIII. V primeru III so se namesto ergonomske ureditve delovnih mest raje odločili za 

izvedbo ukrepov za spodbujanje zdravega načina življenjskega sloga (delavnice na temo 

gibanja in zdrave prehrane, organiziranje športnih dejavnosti ipd.), medtem ko sta se podjetji 

v primerih VII in VIII osredotočili zgolj na ergonomsko ureditev delovnih mest, čeprav bi 

bilo potrebno, da bi dosegli trajne pozitivne učinke na zdravje in varnost zaposlenih, združiti 

obe dejavnosti. Strokovne nasvete, priporočila in podporo pri izvedbi ukrepov bi lahko 

podjetje v tem in drugih primerih pridobilo tako od sindikata kot tudi od različnih zunanjih 

strokovnjakov, kot so: strokovnjak za ergonomijo, zdravstveni delavci, inštituti ipd., vendar 

tega vsa obravnavana podjetja niso izvedla.  

V primeru III je podjetje v sodelovanju z zunanjim izvajalcem opravilo testiranje telesne 

zmogljivosti zaposlenih in organiziralo strokovno izobraževanje zaposlenih na temo gibanja 

in zdravega hujšanja, v IV primeru pa je podjetje za ta namen angažiralo nutricionista. V 

primeru V, ki govori o problematiki alkoholiziranosti zaposlenih in kjer bi bilo nujno treba 

zagotoviti strokovno pomoč pri odvajanju od odvisnosti, saj gre za kompleksen problem, tega 

ni zaslediti. Za podjetji iz primerov VII in VIII, ki sta izvedli ergonomske izboljšave delovnih 

mest, predvidevamo, da sta to storili v sodelovanju s strokovnjakom za ergonomijo, čeprav to 

ni izrecno navedeno. Če povzamemo, sodelovanja podjetja s sindikatom ni moč razbrati v niti 

enem od navedenih primerov. 

Kljub zavedanju, da so mišično-kostna obolenja, ki so med drugim povezana tudi s starostjo 

zaposlenih, glavni vzrok absentizma v tej panogi, je tej ogroženi skupini posameznikov 

posvečene premalo pozornosti. Iz nabora ukrepov, navedenih v primerih VII, VIII, ki sta jih 

podjetji izvedli, namreč ni moč razbrati tistih, ki bi bili ciljno in prednostno usmerjeni k 

ohranjanju in podpori te ogrožene skupine zaposlenih v podjetju.  

Poleg tega navedeni ukrepi niso usmerjeni k preprečevanju nastanka tovrstnih obolenj z 

zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih pregledov in spodbujanjem zaposlenih k zdravemu 
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življenjskemu slogu (zdrava prehrana, telesna aktivnost ipd.). Temu v prid govori zgolj 

podjetje iz primera IX, ki je izvedlo naslednje ukrepe: odobritev dajatev zaposlenim za starost, 

uvedba internega ocenjevanja prilagojenosti delovnih mest zaposlenim, izvedba razgovorov z 

zaposlenimi ob vrnitvi na delo, analiza delovne sposobnosti in starostne strukture zaposlenih, 

uvedba prilagojenih zdravniških pregledov in dejavnega dopusta za ogrožene zaposlene. 

Poskrbeli so za preventivne kratke odmore in izvajanje športne dejavnosti.  

V primerjavi z ukrepi, ki so jih slovenska podjetja v sklopu PZDM izvedla v obravnavanih 

primerih, in prakso izbranih držav EU lahko v prvi vrsti prepoznamo njihovo večjo 

osredotočenost na starejše zaposlene in sodelovanje s sindikati in drugimi zunanjimi 

strokovnjaki.  

V vseh obravnavanih primerih držav EU je namreč poudarek na izvajanju programov za 

ohranitev in podporo starejših delavcev in preprečevanju predčasnega upokojevanja, s ciljno 

skupino nad 50 let. Nekatere od teh dejavnosti so: možnost usposabljanja in načrtovanja 

poklicne poti, prilagoditev dela telesnim in duševnim sposobnostim zaposlenega, jamstvo v 

zvezi z višino plače, dopust za starejše, zmanjšanje obsega izmenskega dela ipd. Najbolj 

značilen primer tega je finsko podjetje Saarioinem Ltd. iz primera VI. 

Opazna je tudi razlika v načinu in kontinuiteti nadzorstva nad izvedenimi ukrepi. Prisotno je 

stalno nadzorstvo, k čemur so zavezani tako lastniki kot tudi zunanji strokovnjaki. O tem 

pričata primera Darte  s Poljske, kjer izvajajo mesečne revizije na področju varnosti in 

zdravja pri delu ter primer nemškega krovskega podjetja. Slednje je pri oblikovanju in 

izvajanju ukrepov PZDM sodelovalo z univerzo uporabnih znanosti in inštitutom za 

organizacijo dela, ki sta bili poleg lastnikov dolžni izvajati nadzorstvo.  

Nadalje je ugotovljeno, da podjetje drugače pristopa k zbiranju in analizi podatkov o zdravju 

zaposlenih. V madžarskem podjetju MOL, d. d., izvajajo ukrep ocenitve zdravja zaposlenih na 

podlagi mnenja službe medicine dela, v nemškem podjetju Audi pa opravljajo analizo interno 

zbranih podatkov o zdravju zaposlenih. Povsem drugače se tega loteva nizozemsko podjetje, 

ki podatke o zdravju zaposlenih zbira s pomočjo anketiranja, družba Northumbrian Water 

Group pa za namen prepoznavanja težav zaposlenih usposablja vodje. 

Kot smo že uvodoma navedli, je opazno večje sodelovanje družb s sindikati in drugimi 

zunanjimi strokovnjaki pri oblikovanju ukrepov PZDM in njihovem izvajanju. Pri tem pa 

najbolj presenečata primera nizozemskega podjetja, ki sodeluje z zdravstveno zavarovalnico 

in nacionalno mrežo za zdravje pri delu, ter primer nemškega podjetja, ki sodeluje z univerzo 

uporabnih znanosti in inštitutom za organizacijo dela. Zanimiv je tudi primer danskega 

podjetja, ki je v sodelovanju z občino oblikovalo program za ohranitev zaposlenih.  

Na podlagi opravljene analize domačih in tujih dobrih praks ter pozitivnih učinkov, ki so jih 

izvedeni ukrepi prinesli izbranim podjetjem držav EU, ocenjujemo, da bi bilo priporočljivo za 
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slovenske delodajalce, da v program PZDM vključijo ukrepe za ohranitev in podporo starejših 

delavcev v prid zmanjšanju absentizma in preprečevanju predčasnega upokojevanja. Edini 

dejavnosti, ki ju v sklopu tega programa izvajajo v obravnavanih podjetjih EU in katerih 

možnost implementacije v slovenskih podjetjih bi bilo treba preveriti v določbah ZDR-1 in 

podjetniški kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, sta jamstvo v zvezi z višino 

plače in dopust za starejše. 

O pomembnosti sodelovanja podjetja s sindikati in drugimi zunanjimi strokovnjaki pričajo 

mnogi avtorji, omenjeno pa je tudi v smernicah MZ za promocijo zdravja pri delu, zato je 

smiselno, da slovenski delodajalci stremijo k vzpostavitvi in ohranjanju tega, kot je to tudi 

praksa v podjetjih držav EU. V sklopu tega velja v podjetjih razmisliti o vzpostavitvi sistema 

rednega nadzora nad izvedenimi ukrepi, k čemur naj bodo poleg lastnikov zavezani tudi 

zunanji strokovnjaki za zagotavljanje kar največjih koristi za zaposlene in delodajalce. 

Glede možnosti uvedbe metod analiziranja zdravja zaposlenih v slovensko prakso na podlagi 

internega zbiranja podatkov in anketiranja zaposlenih, ki jih uporabljajo v obravnavanih 

podjetij držav EU, bi bilo treba predhodno preveriti, ali ne gre za kršenje varstva osebnih 

podatkov zaposlenih. Nazadnje še ocenjujemo, da bi bilo za slovenske delodajalce 

priporočljivo, da v sklopu programa za opuščanje psihoaktivnih snovi izvajajo dejavnost 

zaupnega svetovanja zaposlenim in njihovim družinam, kot to počnejo v družbi Northumbrian 

Water Group, kjer beležijo pozitivne učinke takšnega ravnanja. 

Tudi ukrepa subvencioniranja športnih dejavnosti in nižjih cen telesne vadbe, ki ju izvajata 

latvijska družba Latvijas Balzams in danska družba sta priporočljivi za slovenske delodajalce, 

saj pripomoreta k spodbujanju zaposlenih k zdravemu načinu življenja.  

4.5 Priporočila za oblikovanje ukrepov PZDM v kovinski industriji  

Na podlagi pregleda in analize primerov dobrih praks slovenskih podjetij in podjetij, delujočih 

v državah članicah EU, ki delujejo v kovinski industriji, lahko podamo naslednja priporočila, 

ki bodo v pomoč delodajalcem pri oblikovanju ukrepov PZDM za krepitev zdravja zaposlenih 

in zmanjšanje absentizma:  

 vzpostavitev dejavnega sodelovanja podjetja s sindikati, zdravstvenimi in drugimi 

zunanjimi strokovnjaki; 

 vzpostavitev učinkovite komunikacije med vodstvom in zaposlenimi v podjetju; 

 oblikovanje kratkih in jasnih navodil za delo z natančno opredelitvijo pristojnosti, 

odgovornosti in pričakovanj v zvezi s tem; 

 usposabljanje vodstva in zaposlenih v podjetju o varnosti in zdravju pri delu; 

 imenovanje odgovornih oseb, zadolženih za spremljanje rezultatov izvedenih dejavnosti 

PZDM v posamičnih časovnih intervalih z uporabo vnaprej določenih kazalnikov; 
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 redno spremljanje zdravja zaposlenih v sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami in 

zaposlenimi; 

 kontinuirano spremljanje in analiziranje bolniških odsotnosti zaposlenih, še zlati tistih, ki 

se pojavljajo v enakih časovnih intervalih; 

 zagotoviti ohranjanje in podporo zaposlenih nad 50 let v prid preprečevanja predčasnega 

upokojevanja; 

 stremeti k vključenosti vseh zaposlenih pri načrtovanju in oblikovanju ukrepov PZDM, še 

zlasti tistih s kroničnimi boleznimi, ter spodbujanje njihovega povezovanja in 

sodelovanja; 

 zagotavljanje ustrezne varovalne delovne opreme in spodbujanje zaposlenih k njeni 

uporabi; 

 zagotavljanje rednih pregledov delovne opreme ter ergonomske ustreznosti delovnih mest; 

 objavljanje informacij v zvezi z zdravo prehrano in organiziranje predavanj, delavnic in 

drugih dogodkov na temo zdrave prehrane; 

 ponujanje zdravih obrokov v menzi in na samopostrežnih avtomatih ter spodbujanje 

zaposlenih k pripravi zdravih malic; 

 informiranje zaposlenih o pomenu telesne dejavnosti; 

 organiziranje predavanj, delavnic in drugih dogodkov o koristi telesne dejavnosti in o 

tveganjih za zdravje zaradi sedečega načina življenja; 

 omogočanje brezplačne ali poceni uporabe športnih površin in objektov za rekreacijo 

zaposlenih;  

 organiziranje športnih dejavnosti za zaposlene, spodbujanje uporabe stopnic namesto 

dvigal, spodbujanje uporabe koles za prevoz v službo in iz službe ter uvedba dejavnih 

odmorov med delovnim časom;  

 zagotavljanje manj stresnega delovnega okolja in izobraževanje zaposlenih o znakih 

stresa in načinih njegovega preprečevanja ter verbalnih in neverbalnih oblikah nasilja v 

delovnem okolju; 

 informiranje zaposlenih o prepovedi vnosa, ponudbe in uporabe alkohola ter drugih 

psihoaktivnih substanc v delovnem okolju; 

 nudenje strokovne pomoči zaposlenim in njihovim družinam pri opuščanju prepovedanih 

drog ali alkohola ter ozaveščanje o pozitivnih učinkih njihove opustitve; 

 vzpostavitev sistema nagrajevanja za zaposlene, ki so opustili uživanje alkohola ali druge 

psihoaktivne snovi; 

 preprečevanje tvegane izpostavljenosti zaposlenih škodljivim snovem v delovnem okolju; 

 vpeljava preventivnih zdravniških pregledov; 

 vključevanje podjetja v evropske projekte na področju promocije zdravja pri delu zaradi 

izmenjave znanja in izkušenj; 
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5 SKLEP 

Med pisanjem magistrske naloge smo prišli do različnih ugotovitev, ki jih bomo predstavili v 

nadaljevanju poglavja. Prav tako bomo podali priporočila za učinkovitejše izvajanje PZDM v 

prid zmanjševanja in preprečevanja absentizma v slovenski kovinski industriji ter odgovorili 

na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili v uvodu magistrske naloge.  

5.1 Ugotovitve 

Temeljna pravica vsakega zaposlenega je pravica do varnega in zdravega delovnega okolja. 

Za zagotovitev varnosti ter duševnega in telesnega zdravja zaposlenih je odgovoren 

delodajalec, ki je v ta namen dolžan izvajati dejavnosti in ukrepe PZDM, vključno s 

preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in 

usposabljanjem delavcev, z ustrezno organizacijo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Pri tem 

mora posebno skrb nameniti nosečim delavkam, mladim in starejšim delavcem ter delavcem z 

zmanjšano delovno zmožnostjo in jim primerno prilagoditi ukrepe PZDM. Navedeno 

opredeljuje ZVZD-1, s katerim je urejeno področje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji.  

V magistrski nalogi je ugotovljeno, da je pravna ureditev na področju varnosti in zdravja 

zaposlenih v Sloveniji postala spodbudnejša z uveljavitvijo novega ZVZD-1 leta 2011 in z 

vzpostavitvijo novega instituta PZDM, ki pomen zdravja pri delu celovito opredeljuje. Ne 

zajema le vplivov delovnega okolja na telesno zdravje, temveč tudi preventivne ukrepe, ki 

zmanjšujejo tveganja oziroma preprečujejo vzroke, ki lahko vplivajo na duševno zdravje 

zaposlenih. Na vzpostavitev takšne pravne ureditve v Sloveniji so vplivali mednarodni pravni 

viri in evropske direktive. Ugotovljeno je namreč, da je bila Slovenija, ko je leta 2004 vstopila 

v Evropsko unijo (EU), zaradi članstva v mednarodnih organizacijah poleg zaveze k 

spoštovanju mednarodnih pravnih virov na podlagi 153. člena URS, dolžna v svojo 

zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu implementirati tudi evropske direktive. K 

temu jo je zavezoval 3.a člen URS.  

Na podlagi analize mednarodnih pravnih virov smo ugotovili, da področje varnosti in zdravja 

pri delu urejajo: Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenemu varstvu in 

delovnem okolju, Konvencija MOD št. 187 o spodbujanju in varnosti in zdravju pri delu ter 

Evropska socialna listina. Ti določajo splošni pravni okvir za sistem varnosti in zdravja pri 

delu ter delovno okolje.  

Nadalje je bilo na podlagi analize regionalnih pravnih virov EU na področju varnosti in 

zdravja pri delu ugotovljeno, da jih sestavlja primarna in sekundarna zakonodaja. V primarno 

spadajo Pogodba o Evropski uniji, Pogodba o delovanju Evropske unije, Listina Evropske 

unije o temeljnih pravicah in splošnih pravnih načelih. Sledijo ji mednarodni sporazumi, ki jih 
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sklene Unija, in sekundarna zakonodaja, ki jo sestavljajo uredbe, direktive, sklepi, priporočila 

in mnenja, temelječa na pogodbah.  

Ugotovljeno je, da so vsi našteti regionalni in mednarodni pravni viri usmerjeni k razvoju 

celostne preventivne politike na področju varnega in zdravega delovnega okolja; njihov 

namen je preprečiti nesreče pri delu, poklicne bolezni in druge poškodbe, ki so posledice dela 

ali so povezane z delom ali se pripetijo med delom.  

Na podlagi preučitve domače in izbrane tuje strokovne literature je ugotovljeno, da je 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pri svojem delu prišla do pomembnega izsledka, 

da učinkovito izvajanje PZDM prinaša delodajalcu številne koristi, med drugimi tudi 

zmanjšanje absentizma in večjo produktivnost. To tezo potrjujejo številni avtorji, denimo tudi 

Kuoppala, Lamminpää in Hausman (2008). Ti navajajo, da zmerna PZDM zmanjša odsotnost 

bolezni in poveča mentalno blaginjo, splošno dobro počutje ter delovno zmožnost. 

Ugotovljeno je tudi, da Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu v 4. 

odstavku uvodnega dela določa, da delodajalci, ki investirajo v zdravje svojih zaposlenih, 

posredno vplivajo na uspešnost podjetja, višino stroškov zaradi odsotnosti z dela zaradi 

poškodb ali bolezni, na motiviranost in pripadnost zaposlenih v podjetju, na odnose med 

zaposlenimi ter na celotno družbo. Matjac (2014) še dodaja zmanjšanje stroškov za javno 

zdravstvo ter daljšo aktivnost zaposlenih glede na starajočo se populacijo. 

Ker je bilo na podlagi podatkov GZS iz leta 2015 ugotovljeno, da je kovinska industrija v 

Sloveniji uvrščena v sam vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije tako po prihodkih kot 

tudi po izvozu oziroma ima občutne ekonomske učinke na zaposlene, delodajalce, narodno 

gospodarstvo in področje obveznega zdravstvenega zavarovanja, smo na podlagi analize 

letnih poročil IRSD in pridobljenih sekundarnih statističnih podatkov NIJZ o bolniškem 

staležu v slovenskem gospodarstvu, predelovalni industriji in kovinski industriji za obdobje 

od 2012–2015 raziskali, ali se PZDM v slovenski kovinski industriji učinkovito izvaja. 

Slednje smo presojali po stopnji absentizma, ki je po mnenju Vučkovića (2010) eden od 

pomembnejših dejavnikov uspešnosti podjetja, ki lahko ima številne negativne posledice tako 

za zaposlene in podjetje kot tudi za narodno gospodarstvo. 

Na podlagi podatkov iz letnih poročil IRSD je ugotovljeno, da je bilo v letu 2015 na področju 

varnosti in zdravja pri delu zabeleženih največ nezgod pri delu prav v predelovalni industriji 

(37,2 %), znotraj katere izstopa dejavnost proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov s kar 29,7 % 

nezgod v celotni predelovalni dejavnosti. Pomemben je tudi podatek, da je IRSD v prvem letu 

od uveljavitve ZVZD-1, to je v letu 2012, na področju PZDM opravil inšpekcijske preglede v 

kovinski industriji in ugotovil kar 7,75 % kršitev, v letu kasneje 10,2 % in nazadnje v letu 

2014 pa 11,39 % od vseh ugotovljenih kršitev v slovenskem gospodarstvu. V letu 2015 je bilo 

7,48 % takšnih kršitev, kljub temu, da je maja 2015 MZ sprejelo Smernice za načrtovanje in 

izvajanje PPZDM. Iz Poročila o delu IRSD za leto 2016, ki ga Vlada RS še ni obravnavala, pa 

izhaja, da je bilo tovrstnih kršitev 8,6 %, kar pomeni povečanje glede na predhodno leto.  
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Poleg navedenega je ugotovljeno, da je IRSD pri svojem delu v letu 2015 zabeležil, da so 

razmere na področju varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji v letu 2015 z vidika 

stanja stroke in uveljavljene dobre prakse neprimerne in nezadostne in da kljub dejstvu, da se 

gospodarske razmere izboljšujejo, spodbudnega napredka glede zagotavljanja varnosti in 

zdravja zaposlenih na delovnih mestih niso zasledili. 

Na podlagi zbranih in interpretiranih sekundarnih podatkov NIJZ o bolniškem staležu v 

slovenskem gospodarstvu, predelovalni industriji in kovinski industriji smo prišli do 

pomembnih ugotovitev, ki so bile podlaga za nadaljnje raziskovanje. Poglavitna ugotovitev, 

do katere smo prišli, je, da se PPZDM v slovenski kovinski industriji ne izvaja učinkovito. 

Najbolj indikativne ugotovitve, ki kažejo na to problematiko, so naslednje: (i) v primerjavi s 

skupnim številom primerov bolniškega staleža v vseh gospodarskih dejavnostih je bilo v 

opazovanem obdobju 2012–2015 v predelovalni dejavnosti zabeleženih kar četrtina vseh 

primerov, od tega pa kar polovica v kovinski industriji; (ii) eden najpogostejših vzrokov 

absentizma v kovinski industriji, kot tudi v celotnem slovenskem gospodarstvu, v letih od 

2012–2015 so bile bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, za katere vemo, da 

predstavljajo tveganja za resna bolezenska stanja in nazadnje tudi za trajno invalidnost ter bi 

morali v okviru PPZDM posvečati največ pozornosti; (iii) število primerov bolniškega staleža 

se je v letu 2015 v predelovalni industriji zvišalo za 6,19 %, v kovinski industriji pa kar za 

13,68 % v primerjavi z letom prej. 

Da bi lahko podali predloge za oblikovanje ukrepov PZDM, ki bi delodajalcem kovinske 

industrije bili v pomoč pri zmanjševanju absentizma, smo v empiričnem delu naloge 

analizirali primere dobrih praks desetih slovenskih podjetij in devetih podjetij držav članic EU, 

delujočih v kovinski industriji. Analiza je temeljila na kritičnem presojanju oziroma oceni 

ustreznosti in zakonske dopustnosti implementacije navedenih ukrepov PZDM v slovenski 

kovinski industriji v smeri zmanjševanja absentizma. Ustreznost je presojana na podlagi 

teoretičnih dognanj in po merilu ocenjene čim večje koristi oziroma pozitivnih učinkov, ki bi 

jih lahko posamični ukrep prinesel tako delodajalcu kot tudi zaposlenim. 

Na podlagi pregleda in analize devetih primerov slovenskih podjetij, delujočih v kovinski 

industriji, so ugotovljene skupne značilnosti do tedaj ustaljenih praks v podjetjih, ki so 

pomembno vplivale na pojav absentizma v tej panogi. Kot takšne so v prvi vrsti: slaba 

komunikacija med vodstvom in zaposlenimi, neredno spremljanje in analiziranje zdravja 

zaposlenih, ergonomska neprilagojenost delovnih mest in nezadostno/neučinkovito 

sodelovanje vodstva s sindikati in drugimi strokovnjaki s tega področja (strokovnjak za 

ergonomijo dela, strokovnjaki s področja zdravstva ipd.). 

Na podlagi analize dobrih praks smo ugotovili, da je v slovenski kovinski industriji kljub 

zavedanju, da so mišično-kostna obolenja glavni vzrok absentizma v tej panogi, tej ogroženi 

skupini posameznikov posvečene premalo pozornosti. Poleg tega navedeni ukrepi PZDM, ki 

jih izvajajo, v večini primerov niso usmerjeni v preprečevanje nastanka tovrstnih obolenj z 
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zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih pregledov in spodbujanja zaposlenih k zdravemu 

življenjskemu slogu (zdrava prehrana, telesna dejavnost ipd.).  

Na podlagi primerjave ukrepov, ki so jih slovenska podjetja v sklopu PZDM izvedla v 

obravnavanih primerih, in prakso izbranih držav EU je ugotovljeno, da se ta v večji meri 

osredotočajo na starejše zaposlene. Ugotovljeno je tudi, da za razliko od slovenskih 

delodajalcev sodelujejo s sindikati in drugimi zunanjimi strokovnjaki. Razlikujejo se tudi po 

načinu in kontinuiteti nadzorstva nad izvedenimi ukrepi. Prisotno je namreč stalno nadzorstvo, 

k čemur so zavezani tako lastniki kot tudi zunanji strokovnjaki.  

Nadalje so ugotovljene razlike v pristopanju k zbiranju in analiziranju podatkov o zdravju 

zaposlenih. Zdravje zaposlenih v obravnavanih primerih ocenjujejo na podlagi mnenja službe 

medicine dela, analize interno zbranih podatkov o zdravju zaposlenih, uporabljajo pa tudi 

anketne vprašalnike. 

5.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V magistrski nalogi smo iskali odgovore na vprašanja, ki smo si jih zastavili v uvodnem 

poglavju. V teoretičnem delu naloge smo opredelili pravne vire pravne ureditve PZDM in s 

pomočjo znanstvene in strokovne literature ter statističnih podatkov proučili absentizem v 

kovinski in industriji v Sloveniji. V empiričnem delu naloge smo analizirali primere dobrih 

praks slovenskih podjetij in nekaterih podjetjih držav članic EU, ki delujejo v kovinski 

industriji, in tako oblikovali predloge ukrepov PZDM v prid zmanjševanja absentizma. 

Za namene prvega raziskovalnega vprašanja, ki smo si ga zastavili na začetku magistrske 

naloge, je bila izvedena analiza veljavnih mednarodnih, regionalnih in nacionalnih pravnih 

aktov, ki urejajo področje PZDM. Na vprašanje o tem, kakšne so pravne možnosti načrtovanja 

in izvajanja PZDM v RS, smo odgovorili v drugem poglavju z naslovom »Analiza 

mednarodnih, regionalnih in nacionalnih virov PZDM«. Ugotovili smo, da Slovenijo na 

področju PZDM zavezujejo tako mednarodni kot regionalni in nacionalni pravni akti. 

Mednarodni pravni akti na omenjenem področju, ki zavezujejo Slovenijo, so Konvencija 

MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenemu varstvu in delovnem okolju, Konvencija 

MOD št. 187 o spodbujanju in varnosti in zdravju pri delu ter Evropska socialna listina. Ti 

akti določajo splošen pravni okvir za sistem varnosti in zdravja pri delu ter delovnega okolja. 

V regionalnih pravnih aktih je področje PZDM opredeljeno v primarni in sekundarni 

zakonodaji. V primarno spadajo Pogodba o Evropski uniji, Pogodba o delovanju Evropske 

unije ter Listina Evropske unije o temeljnih pravicah in splošnih pravnih načelih. Sledijo ji 

mednarodni sporazumi, ki jih sklene Unija, in sekundarna zakonodaja, ki jo sestavljajo uredbe, 

direktive, sklepi, priporočila in mnenja, temelječa na pogodbah. V nacionalnih pravnih aktih 

je področje PZDM sicer najnatančneje urejeno v ZVZD-1, in sicer v 6. in 32. členu. Tudi 

ZSDU-1, ki določa načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih 
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družb, v 91. členu predpisuje, da mora delodajalec obveščati svet delavcev in zahtevati 

predhodno posvetovanje z njim o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in 

zdravja pri delu.  

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje o tem, kateri so najpogostejši vzroki za bolniške 

odsotnosti v kovinski industriji po skupinah bolezni in kateri dejavniki prispevajo k razvoju 

teh obolenj, so bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, kar smo ugotovili na 

podlagi analize sekundarnih statističnih podatkov NIJZ o bolniškem staležu v točki 3.3.1 z 

naslovom »Kazalniki absentizma v slovenskem gospodarstvu v obdobju od 2012–2015«. 

Dejavniki, ki prispevajo k razvoju tovrstnih obolenj, so prav tako navedeni v tej točki. Na 

podlagi analize strokovne literature je ugotovljeno, da gre za fizikalne in biomehanske, 

organizacijske in psiho-socialne ter osebne dejavnike, ki lahko delujejo samostojno ali v 

kombinaciji. Pri fizikalnih dejavnikih gre za uporabo sile, ponavljanje gibov, prisilno in togo 

držo, pritiskanje orodja ob površino, vibracije, mraz ali prehudo vročino, slabo razsvetljavo in 

visoko raven hrupa. Organizacijski in psihosocialni dejavniki, ki botrujejo k nastanku 

tovrstnih obolenj, so naporno delo, nezadosten nadzor nad izvajanjem nalog, nizka stopnja 

samostojnosti, ponavljajoče se/enolično delo s hitrim tempom, nizka raven zadovoljstva na 

delovnem mestu ter premajhna podpora sodelavcev, nadrejenih in vodstvenih delavcev. 

Osebni dejavniki pa so predhodna zdravstvena anamneza, fizične sposobnosti, starost, 

pretirana debelost in kajenje. 

Na tretje raziskovalno vprašanje, kateri preventivni ukrepi za krepitev zdravja zaposlenih bi 

pripomogli k zmanjšanju absentizma v kovinski industriji, smo odgovorili v točki 4.5 z 

naslovom »Priporočila za oblikovanje ukrepov PZDM v kovinski industriji«. Podana 

priporočila smo oblikovali na podlagi teoretičnih dognanj in opravljene analize domačih in 

tujih dobrih praks v točkah od 4.2 do 4.4. Strnjeno lahko povemo, da so to vzpostavitev 

učinkovite komunikacije v podjetju in z zunanjimi strokovnjaki, usposabljanje zaposlenih in 

vodstva o varnosti in zdravju pri delu, spodbujanje zdravega načina življenja (zdrava prehrana, 

telesna dejavnost, manj stresa, opuščanje uživanja psihoaktivnih snovi ipd.), kontinuirano 

spremljanje zdravja zaposlenih v sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami in zaposlenimi, 

zagotavljanje ohranjanja in podpore starejšim zaposlenim in osebam s kroničnimi obolenji, 

zagotavljanje ustrezne varovalne delovne opreme in njenih rednih pregledov ter ergonomska 

ureditev delovnih mest. Seznam preventivnih ukrepov je podrobneje naveden v omenjeni 

točki. 

5.3 Priporočila 

Glede na to, da v ZVZD-1 ni določeno, kako naj delodajalec načrtuje, spremlja in izvaja 

PPZDM, je priporočljivo, da delodajalci kovinske industrije pri tem upoštevajo Smernice 
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Ministrstva za zdravje za promocijo zdravja na delovnem mestu, priporočila Evropske 

agencije za varnost in zdravje pri delu in primere domače in tuje dobre prakse. 

V nadaljevanju podajamo priporočila slovenskim delodajalcem v kovinski industrij za 

oblikovanje ukrepov PZDM, ki bi pripomogli k zmanjšanju absentizma. Temeljijo na 

teoretičnih dognanjih in ugotovitvah, pridobljenih na podlagi izvedenih analiz domačih in 

tujih dobrih praks s področja PZDM. 

Izhajajoč iz ugotovitev, do katerih smo prišli na podlagi analize primerov domačih praks o 

temeljnih razlogih za pojav absentizma v kovinski panogi, priporočamo, da podjetje v prid 

zmanjšanja tega oblikuje ukrepe PZDM, ki bodo v prvi vrsti vzpostavili učinkovito 

komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi ter aktivno sodelovanje s sindikati, 

zdravstvenimi in drugimi strokovnjaki. Poleg tega je izjemnega pomena, da vzpostavi sistem 

rednega spremljanja zdravja zaposlenih v sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami in 

zaposlenimi ter da kontinuirano pregleduje in analizira bolniške odsotnosti zaposlenih, še 

zlasti tistih, ki se pojavljajo v istih časovnih intervalih. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na 

pomembnost zagotavljanja rednih pregledov delovne opreme in ergonomske ustreznosti 

delovnih mest.  

Na podlagi opravljene analize tujih dobrih praks ter pozitivnih učinkov, ki so jih izvedeni 

ukrepi prinesli izbranim podjetjem v državah EU, ocenjujemo, da bi bilo za slovenske 

delodajalce priporočljivo, da v obstoječi program PZDM poleg zgoraj navedenih ukrepov 

vključijo tudi ukrepe za ohranitev in podporo starejših delavcev in preprečevanje predčasnega 

upokojevanja.  

Prizadevajo naj si doseči vključenost vseh zaposlenih pri načrtovanju in oblikovanju ukrepov 

PZDM, še zlasti zaposlenih s kroničnimi boleznimi, ter spodbujanje njihovega povezovanja in 

sodelovanja. Priporočljivo je tudi, da vzpostavijo sistem rednega nadzorstva nad izvedenimi 

ukrepi, k čemur naj bodo poleg lastnikov zavezani tudi zunanji strokovnjaki za zagotavljanje 

kar največjih koristi za zaposlene in delodajalce. 

Nazadnje še ocenjujemo, da bi bilo za slovenske delodajalce priporočljivo, da v sklopu 

programa za opuščanje psihoaktivnih snovi izvajajo dejavnost zagotavljanja zaupnega 

svetovanja zaposlenim in njihovim družinam ter da uvedejo ukrepa subvencioniranja športnih 

dejavnosti in nižjih cen telesne vadbe, kar bi pripomoglo k spodbujanju zaposlenih k 

zdravemu načinu življenja.  

5.4 Prispevek magistrske naloge k stroki in možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Varnost in zdravje pri delu je vse bolj pomembno področje, saj vpliva na ljudi in posledično 

na poslovanje organizacij, zato je smotrno PZDM izvajati učinkovito. Imeti zdrave in 

motivirane zaposlene, ki imajo zagotovljeno tudi varnost pri delu, ne predstavlja samo 
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pozitivnega poslovanja, ampak vpliva tudi na povečanje konkurenčnosti in donosnosti ter na 

druge dejavnike poslovanja. 

Prispevek magistrske naloge k stroki se navezuje na izvajanje PZDM v slovenski kovinski 

industriji. Ponuja pomembne izsledke o najpogostejših vzrokih za pojav absentizma v tej 

panogi in nabor preventivnih ukrepov za njegovo preprečevanje in zmanjšanje. 

Menimo, da bi se PPZDM v slovenski kovinski industriji učinkoviteje izvajal, če bi se 

delodajalci zavedali njegovih koristi, zaposleni pa pomena zdravega načina življenja.  

Dejansko za to niso potrebna velika finančna vlaganja. V prvi vrsti je treba delavce in 

delodajalce spodbujati k izobraževanju na področju varnosti in zdravja pri delu, k učinkoviti 

komunikaciji in k aktivnemu sodelovanju s sindikati, zunanjimi strokovnjaki in drugimi 

podjetji zaradi izmenjave znanja in dobrih praks. Pomembno vlogo pri tem bi lahko imela tudi 

država s sofinanciranjem projektov za PZDM.  

Priporočila, ki smo jih v nalogi podali, so tako lahko izhodišče za učinkovitejše izvajanje 

PZDM v slovenski kovinski industriji.  

V nalogi smo analizirali zgolj nekatere primere dobrih praks slovenskih in tujih podjetij, 

delujočih v kovinski industriji, in se pri tem omejili predvsem na tiste, ki obravnavajo 

mišično-kostna obolenja, zato je ostalo veliko primerov, ki niso bili analizirani. Posledično 

vidimo možnosti nadaljnjega raziskovanja na področju PZDM v slovenski kovinski industriji 

v analizi primerov dobrih praks podjetij drugih članic EU in v najbolj razvitih državah sveta 

na področju kovinske industrije. 
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SEZNAM SPREJETIH DIREKTIV EU S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA 

PRI DELU 

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje 

izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (okvirna direktiva). 

Direktiva Sveta 89/654/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zahtevah za varnost in 

zdravje na delovnem mestu. 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2009/104/ES z dne 16. septembra 2009 o 

minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri 

delu. 

Direktiva Sveta 89/656/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih in 

varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo. 

Direktiva Sveta 92/58/EGS z dne 24. junija 1992 o minimalnih zahtevah za zagotavljanje 

varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu. 

Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti 

delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu. 

Direktiva Komisije 2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indikativnih 

mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju kemičnim dejavnikom pri delu. 

Direktiva Komisije 2006/15/ES z dne 7. februarja 2006 o določitvi drugega seznama 

indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju kemičnim 

dejavnikom pri delu. 

Direktiva Komisije 2009/161/EU z dne 17. decembra 2009 o določitvi tretjega seznama 

indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju kemičnim 

dejavnikom pri delu. 

Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2004/37/ES z dne 29. aprila 2004 o varovanju 

delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri 

delu. 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES z dne 18. septembra 2000 o varovanju 

delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu. 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2009/148/ES z dne 30. novembra 2009 o varstvu 

delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu. 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/92/ES z dne 16. decembra 1999 o 

minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev, ki so lahko 

ogroženi zaradi eksplozivnega ozračja. 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/44/ES z dne 25. junija 2002 o minimalnih 

zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede izpostavljenosti delavcev tveganjem iz 

fizikalnih dejavnikov (vibracij). 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/10/ES z dne 6. februarja 2003 o minimalnih 

zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim 

dejavnikom (hrup). 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/40/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih 

zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki 

nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj). 
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Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2012/11/EU z dne 19. aprila 2012 o spremembi 

Direktive 2004/40/ES o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z 

izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov 

(elektromagnetnih sevanj). 

Direktiva 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o minimalnih 

zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki 

nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov. 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/25/ES z dne 5. aprila 2006 o minimalnih 

zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki 

nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov (umetnih optičnih sevanj). 

Direktiva Sveta 90/269/EGS z dne 29. maja 1990 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih 

zahtevah za ročno premeščanje bremen, kadar za delavce obstaja predvsem nevarnost 

poškodbe hrbta. 

Direktiva Sveta 90/270/EGS z dne 29. maja 1990 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih 

zahtevah za delo s slikovnimi zasloni. 

Direktiva Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu mladih ljudi pri delu. 

Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav 

na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim 

rodile ali dojijo. 

Direktiva Sveta 92/57/EGS z dne 24. junija 1992 o izvajanju minimalnih varnostnih in 

zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih. 

Direktiva Sveta 93/103/ES z dne 23. novembra 1993 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih 

zahtevah pri delu na ribiških ladjah. 

Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih 

zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah. 

Direktiva Sveta 92/91/EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje 

varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem. 

Direktiva Sveta 92/104/EGS z dne 3. decembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje 

varnosti in zdravja delavcev v dejavnostih površinskega in podzemnega pridobivanja 

rudnin. 

Direktiva Sveta 2010/32/EU z dne 10. maja 2010 o izvajanju okvirnega sporazuma o 

preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju. 

Direktiva 2014/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o spremembi 

direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o 

razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (2017a). 
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PRIMERI DOBRIH PRAKS SLOVENSKIH PODJETIJ 

Primer I: Predvidljiva bolniška odsotnost 

V oddelku sta zaposleni dve, približno enako stari osebi, katerih naloge so: spremljanje toka 

blaga, skrb za pravilno knjiženje in vodenje prevozne dokumentacije. Obe zaposleni imata 

družini. Po nekajmesečnem skupnem delu so v oddelku ugotovili, da ena od njiju vedno, ko se 

pričakuje povečan obseg dela, koristi bolniški dopust in kot razlog navede bolezen otrok, 

bolečine v hrbtu ali prehlad. Odsotnost traja do največ deset dni na mesec in se iz meseca v 

mesec ponavlja. V tem času njena sodelavka opravlja dvojno delo in ostaja dlje časa v službi, 

da bi lahko opravila vse delovne naloge. O tem je obvestila nadrejene, ki so pregledali in 

analizirali sezname prisotnosti in opravili pogovor z zaposleno. Pri pogovoru so ugotovili, da 

je vzrok za njeno prepogosto koriščenje bolniškega dopusta izmed drugega tudi ta, da ji 

delovno mesto ne ustreza, da se v tem delovnem okolju ne počuti dobro in da je 

preobremenjena s količino dela. Glede na povedano ji je vodstvo predlagalo premestitev na 

drugo delovno mesto, na kar je pristala. Po nekaj mesecih od premestitve se je delež njene 

bolniške odsotnosti drastično zmanjšal in sama je postala bolj zadovoljna. Prav tako na 

njenem predhodnem delovnem mestu, kjer so zaposlili novo osebo, dela potekajo nemoteno in 

brez težav (GZS 2016a). 

Primer II: Odprta komunikacija med zaposlenimi 

V podjetju so zaostajale informacije. Ni bilo povratnih odgovorov in aktivnosti se niso 

izvajale pravočasno oziroma odprte zadeve se niso zaključevale. To je pripeljalo do 

nemotiviranosti za delo, slabših poslovnih rezultatov, povečanja števila poškodb pri delu in 

bolniških izostankov. Čedalje več sodelavcev na ključnih delovnih mestih je odpovedalo 

delovno razmerje. Potrebno je bilo hitro ukrepanje, zato so v podjetju začeli zbirati predloge 

zaposlenih za izboljšanje nastale situacije. Izbran je bil predlog uvedbe rednih neformalnih 

sestankov nadrejenih z zaposlenimi, s trajanjem 15–30 minut, najmanj dvakrat na mesec ali 

več, po potrebi. Namenjeni so sprotnemu odkrivanju in reševanju morebitnih problemov, s 

poudarkom na sproščenem, odkritem sodelovanju nadrejenega in zaposlenih, za kar je bilo 

potrebnih nekaj mesecev prilagajanja. Najtežje je bilo doseči odkrito raven komuniciranja. 

Sistem »klepetalnice«, kot ji pogovorno pravijo zaposleni, je v zelo kratkem času prinesel 

pozitivne rezultate tako na področju produktivnosti (v slabem letu od uvedbe se je 

produktivnost povečala za skoraj 30 %), kakor tudi zadovoljstva in s tem tudi motivacije 

zaposlenih (zmanjšanje števila poškodb pri delu za 60 %, zmanjšanje bolniške odsotnosti in 

noben pojav odpovedi delovnega razmerja s strani zaposlenih) (GZS 2016a). 

Primer III: S testom »Preizkus hoje« do boljšega zdravja 

Tomaž je direktor srednje velikega podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo kovinskih konstrukcij 

in zaposluje 83 ljudi. Večina zaposlenih, ki so dejavni v proizvodnem oddelku, opravlja težke 

fizične naloge, ki so pretežno ponavljajoče in ne omogočajo fizične razgibanosti. Že kmalu po 

prihodu v podjetje je Tomaž opazil, da se številni zaposlenih soočajo z latentnimi, pa tudi bolj 

resnimi zdravstvenimi težavami, ki so posledica dolgotrajnih fizičnih obremenitev in 

nezadostne skrbi za zdravo življenje. Po pogovorih z zaposlenimi je ugotovil, da se jih večina 

izven službenega časa le občasno ali pa sploh ne ukvarja s fizično aktivnostjo, k čemur je po 

njegovem mnenju mogoče v veliki meri pripisati slabo fizično počutje. Sam se kot aktiven 
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športnik zaveda vpliva ustrezne fizične pripravljenosti tako na delovno storilnost kakor tudi 

na dobro počutje, zato se je v skrbi za zdravje lotil sprememb. Ugotovil je, da imajo številni 

zaposleni občutne težave z bolečinami v sklepih in mišicah, soočajo se s prekomerno telesno 

težo ali s težavami z vzdržljivostjo, večina pa jih ima na splošno težave s fizičnim počutjem. 

Pogovarjal se je z vodjo kadrovske službe, ki ga je seznanila s tako imenovanimi »Preizkusi 

hoje«. To je brezplačen preventivni program organizacije CINDI Slovenija, ki udeležencem 

po opravljeni hoji na 2 km omogoča brezplačno meritev indeksa telesne zmogljivosti na 

podlagi njihovega srčnega utripa, hitrosti hoje in podatkov o starosti in teži. Ker programi 

potekajo po celi Sloveniji tekom celega leta, je to močno olajšalo organizacijo in izvedbo tega 

preizkusa v njihovem podjetju. Odločili so se, da ga bodo izvedli v treh delih, da ne bi s tem 

ovirali delovnega procesa. S tem so želeli vsem zaposlenim omogočiti ocenitev njihove 

fizične zmogljivosti in ovrednotenje njihovega zdravstvenega stanja. Preizkus je bil 

neobvezujoč, a ker so želeli dobiti čim realnejšo sliko o splošni telesni kondiciji in zdravju 

njihovih zaposlenih, so jih k pripravljenosti spodbudili tako, da so jim po opravljenem 

preizkusu omogočili prost preostanek delavnika. K preizkusu so povabili tudi sodelavce iz 

drugih oddelkov, kot so tajništvo, kadrovska služba, računovodstvo in oddelek za prodajo. Za 

preizkus se je na koncu odločilo kar 75 % zaposlenih. Rezultati so pokazali bistvene razlike 

med mlajšim in starejšim polom kolektiva. Med starejšimi sta imeli več kot dve tretjini 

zaposlenih podpovprečen indeks telesne zmogljivosti, medtem ko je bilo takšnih med 

mlajšimi slaba tretjina. Ker preizkus meri splošno telesno kondicijo, so jih dobljenih rezultati 

zaskrbeli. Zaposleni, pri katerih se je pokazalo, da je njihova telesna zmogljivost za njihovo 

starost podpovprečna, so se imeli priložnost udeležiti brezplačnih delavnic na temo gibanja in 

zdravega hujšanja. V okviru podjetja so pričeli organizirati športne dejavnosti in promovirati 

gibanje na vsakem koraku, pa naj bo to hoja po stopnicah, namesto vožnje z dvigalom, 

kolesarjenje v službo namesto uporabe avtomobilov ali krajši sprehodi namesto sedenja med 

malico. Vsem zaposlenim so priskrbeli osebne koledarje gibanja, ki so jih razobesili po stenah 

podjetja, tako da so lahko spremljali svoj osebni urnik vadbe kot tudi napredek svojih kolegov. 

Sčasoma se je pokazalo, da se je trud obrestoval. Po enem letu so ponovno izvedli testiranje s 

preizkusom hoje in pokazalo se je, da so se rezultati v povprečju izboljšali za 15 %, zabeležili 

pa so tudi manj bolniških odsotnosti. Sodelavci so se začeli kolektivno zavedati koristi in 

pomena vlaganja v lastno zdravje in dobro počutje, kar je bil pravzaprav tudi namen celotnega 

projekta (GZS 2016a). 

Primer IV: Zdravi ponedeljki 

Metka je računovodkinja, zaposlena v majhnemu podjetju, ki se ukvarja s prodajo 

nadomestnih avtomobilskih delov in zaposluje 28 ljudi. Podjetje nima lastne menze, zato 

zaposleni za prehrano na delovnem mestu skrbijo sami, to pa pomeni, da so pogosto 

primorani poseči po zasilnih prehranskih izbirah, kot so sendviči, pekovski izdelki in hitri 

prigrizki, saj v okolici podjetja nimajo velike možnosti izbire. Kadar ima le čas, si Metka 

obrok pripravi že doma in ga odnese s seboj v službo, vendar je zaradi časovne stiske 

najpogosteje tako, da si malico izbere kar s polic najbližje pekarne ali pa se sprehodi do 

stojnice s hitro hrano, na večji obrok pa raje počaka do večera, ko lahko nadoknadi zamujeno. 

V podjetju je zaposlena že sedem let in s časom se je njena telesna teža zaradi neustreznih 

prehranjevalnih navad začela čedalje bolj povečevati. Ko je podjetje pred nekaj meseci 

opravilo rutinski zdravstveni pregled zaposlenih, je Metka izvedela, da so se ji vrednosti 

holesterola v krvi v zadnjih petih letih povišale kar za tretjino. S podobnimi izvidi so bili 

soočeni tudi ostali zaposleni. Rezultati so jih presenetili in sčasoma tudi zaskrbeli, kar je 

direktorja spodbudilo k odločitvi, da vpelje ukrepe za spodbujanje zdravega delovnega okolja. 
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Organiziral je delavnice o zdravi prehrani, kjer je nutricionist zaposlenim predstavil osnove 

zdravega prehranjevanja, principe zdravega kombiniranja jedi in pomen vključevanja 

polnovrednih živil v prehrano ter jih podučil o možnostih zdravega prehranjevanja na 

delovnem mestu. Po vseh poslovnih prostorih so izobesili plakate in informativne brošure o 

pravilni prehrani, ki so jih zaposleni lahko odnesli s seboj domov. Predstavili so jim tudi 

zdrave košarice z različnim vsakodnevnim sadjem, ki jih v naslednjih dneh navsezgodaj 

zjutraj pričakalo ob vhodu v podjetje. Kljub temu so zaposleni čutili, da morajo pri tem 

ukrepati tudi sami in se tako domislili zdravih ponedeljkov. Odločili so se, da bodo začetke 

tedna pričeli z mislijo na to, da se najboljše oskrbijo z energijo in tako ustrezno pripravijo na 

pričetek razgibanega delovnega tedna. Ob ponedeljkih popoldne se sodelavci zberejo in si 

postrežejo z doma pripravljenimi jedmi, ki jih ob koncu vikenda pripravijo po svoji izbiri. 

Edini pogoj, kateremu mora jed zadostiti je, da je pripravljena iz zdravju prijaznih sestavin. 

Dobrodošle so vse predjedi, priloge, glavne jedi in prigrizki z nizko vsebnostjo maščob, s čim 

manj sladkorja in soli ter vsebujejo čim več sadja in zelenjave in polnozrnatih izdelkov. 

Marsikateri zaposleni se s predlogom ni strinjal, saj je zamisel občutil kot le še eno od 

delovnih obveznosti. Ne glede na to so se jedi iz tedna v teden kopičile in v čedalje večjem 

številu so se sodelavci, vključno z direktorjem, srečavali v prostoru, ki so ga poimenovali 

kuhinja. Druženja so hitro prerasla v pravi kuharski tečaj, saj se je že po prvem srečanju 

pokazalo, da imajo zaposleni kopico izvrstnih receptov za pripravo zdravih in okusnih jedi. 

Recepte so si sčasoma začeli izmenjevati in jih shranjevati. Nabralo se jih je že za zajetno 

kuharsko knjigo. Od takrat se je spremenilo marsikaj. Zaposleni se počutijo veliko bolje. 

Začeli so se zavedati vpliva zdrave prehrane na počutje in skrb za zdravje se v nekaterih 

primerih preselila tudi v njihovo zasebno življenje. Po opravljenem ponovnem merjenju 

holesterola v krvi, je bilo ugotovljeno, da se je njegova raven pri znižala in zaposleni so v 

povprečju izgubili do 2 kilograma. Poleg tega so zaposleni postali med seboj bolj povezani, 

pozitivno naravnani in v podjetju vlada prijateljsko vzdušje (GZS 2016a). 

Primer V: Ničelna toleranca do alkohola 

Kot vemo, Slovenija je leta 2011 sprejela Zakon o varnosti in zdravja pri delu, ki izrecno 

prepoveduje uživanje psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, med katere spada tudi alkohol. 

Kljub zakonskim prepovedim pa se v marsikaterem podjetju soočajo s težavo prinašanja in 

uživanja alkohola v delovnem okolju. S podobno težavo se je bil primoran soočiti tudi Igor, 

direktor majhnega podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo kovinskih konstrukcij, deluje pa v 

regiji, ki se na splošno sooča z visoko stopnjo uživanja alkohola in relativno visoko stopnjo 

obolelih za cirozo jeter v primerjavi s preostalimi regijami v Sloveniji. Težava škodljivega 

uživanja alkohola je v tej regiji možno prisotna in predstavlja velik družbeni problem. 

Največji izziv tamkajšnjih delodajalcev je preprečevanje alkoholiziranosti na delovnem mestu. 

Čeprav je zakon glede tega jasen in nedvoumno prepoveduje delo pod vplivom alkohola, se je 

pokazalo, da zakonske določbe zaposlenih ne odvračajo od tega. Namreč alkohol pogosto 

uživajo med malico ali celo med samim delovnim procesom. Najpogostejše posledice 

takšnega ravnanja so delovne nesreče, ko zaposleni v alkoholiziranem stanju poškoduje 

sodelavca ali samega sebe. Pri delu s stroji gre najpogosteje za ureznine na dlaneh in prstih, 

včasih pa tudi za resnejše poškodbe. V obravnavanem podjetju posvečajo veliko pozornosti 

preventivnim ukrepom, ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo verjetnost poškodb na delovnem 

mestu. Do pred letom dni, ko se je v podjetju pripetila hujša delovna nezgoda, se niso 

zavedali, da je alkohol eden od prisotnih in poglavitnih vzrokov nastanka teh. Takrat si je 

eden od zaposlenih odrezal del prsta na levi roki. Takoj za tem so v podjetju uvedli preiskavo, 

da bi razjasnili okoliščine nesreče. Izkazalo se je, da je bil zaposleni v času nesreče pod 
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vplivom alkohola. Direktor družbe je takrat prišel do ugotovitve, da je potrebno dolgoročno 

spremeniti odnos zaposlenih do uživanja alkohola z ozaveščanjem in izobraževanjem ter da je 

v vmesnem času potrebno uveljaviti restriktivno politiko oziroma dosledno izvajati 

preventivne ukrepe s kazenskimi sankcijami. Takoj po nesreči so sprejeli interni pravilnik o 

preprečevanju uporabe alkohola, ki jasno prepoveduje prinašanje in uporabo alkohola na 

delovnem mestu, vzpostavlja ničelno toleranco do alkohola in določa postopke za 

ugotavljanje kršitev in predpisuje sankcije. Sklicali so sestanek, na katerem je bil sprejeti 

pravilnik predstavljen vsem zaposlenim. Uvodoma so zaposlene informirali o učinkih 

alkohola na zmožnosti razmišljanja in delovanja ter na psihofizične sposobnosti, kot so vid, 

ravnotežje in motorika. Poučili so jih tudi o tveganjih za razvoj bolezni, ki jih povzroča 

dolgoročno uživanje alkohola. Za tem so jim bile podrobno predstavljene določbe sprejetega 

pravilnika, pri čemer jim je bilo pojasnjeno, da ta v prvi vrsti služi njihovemu lastnemu 

zdravju in varnosti, kakor tudi varnosti in zdravju njihovih sodelavcev. Obenem pa so jim dali 

jasno vedeti, da so s pravilnikom uvedli ničelno toleranco do vseh psihoaktivnih snovi, saj 

uživanje alkohola na delovnem mestu, še zlasti v kovinski industriji, kjer zaposleni upravljajo 

težke stroje, lahko ima za njih resne posledice. Na sestanku so zaposlenim pokazali primere 

nesreč, ki so bile posledice dela pod vplivom alkohola. Direktor družbe je pri tem dobil vtis, 

da so prikazane fotografije zaposlene precej pretresle in da so resnično spoznali razsežnosti 

tveganja zlorabe alkohola pri delu. Zaveda pa se tudi, da četudi se zaradi alkoholiziranosti 

zaposlenih ne pripeti nobena nezgoda, se zagotovo zmanjša storilnost zaposlenega, kar ima za 

podjetje negativne ekonomske posledice. V podjetju so uvedli sledeče ukrepe: (i) sprejeli so 

interni pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu; (ii) 

usposabljanje (pridobitev licence) dveh zaposlenih za opravljanje meritev alkoholiziranosti 

zaposlenih na delovnem mestu; (iii) uvedba naključnega preverjanja alkoholiziranosti 

zaposlenih z jasno določbo, da ob prvi in drugi ugotovljeni prisotnosti alkohola v krvi 

zaposlenega izrečejo opozorilo, po tretji pa se prekine delovno razmerje. Od uvedbe 

pravilnika so preverjanje alkoholiziranosti izvedli petkrat. Na žalost se je izkazalo, da je bilo 

sprejetje pravilnika izrednega pomena, saj so skupno odkrili kar 13 primerov alkoholiziranosti. 

Vsi zaposleni, pri katerih je bila ugotovljena prisotnost alkohola v krvi, jim je bila nudena 

pomoč in svetovanje strokovnjaka, v enem primeru pa so bili primorani zaposlenega iz 

krivdnih razlogov odpustiti. Namreč pri njem je bila v šestmesečnem obdobju kar trikrat 

ugotovljena prisotnost alkohola v krvi, četudi so ga po opravljenem drugem preizkusu 

alkoholiziranosti napotili na zdravljenje. Zaposleni je imel resne težave z alkoholom in je 

ogrožal svojo varnost in varnost sodelavcev. S tem so drugim zaposlenim poslali jasno 

sporočilo, da alkohola na delovnem mestu ne tolerirajo. Sporočilo je k sreči zaleglo, kar 

potrjuje dejstvo, da pri zadnjem preverjanju alkoholiziranosti ni bil zabeležen niti en primer 

zaposlenega, ki bi imel v krvi prisoten alkohol (GZS 2016a). 

Primer VI: Preprečevanje nesreč pri delu  

Miran je lastnik manjšega podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo delov podvozja za tovornjake. 

Pretežni del zaposlenih v njegovem podjetju dela v proizvodnji, kjer se dnevno srečujejo z 

zahtevnimi opravili in upravljajo težke stroje. Skrb za varnost in preprečevanje delovnih 

nesreč je zato ena od glavnih odgovornosti, ki jih Miran nosi kot direktor družbe, še zlasti 

zato, ker so v kovinski industriji poškodbe pri delu zelo pogoste. V podjetju nesreče na 

delovnem mestu jemljejo zelo resno. Vsako nezgodo temeljito preučijo, analizirajo vzroke in 

oblikujejo ukrepe, da bi preprečili podobne nesreče v prihodnje. V vsaki proizvodni hali je 

moč opaziti veliko potencialnih nevarnosti, ki so očitne že na prvi pogled, so pa tudi tiste, ki 

so skrite in nepredvidene. Zaradi tega so njihovi zaposleni izredno dosledni pri uporabi 
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varovalne opreme, vključno z zaščitno obleko, očali, čelado in ustrezno obutvijo, ki je 

prilagojena posamičnemu delovnem mestu. V podjetju redno izvajajo preventivne ukrepe, 

opravljajo preglede delovne opreme in skrbijo za varnostno kulturo. Pri tem je izrednega 

pomena, da se zavedajo, da je skrb za varnost na delu tako dolžnost delodajalca, kakor tudi 

delavcev samih. Podjetje je dolžno oblikovati ustrezno strategijo in ukrepe za preprečevanje 

nesreč na delu, zaposleni pa morajo sami skrbeti za to, da spoštujejo pravila in na delovnem 

mestu ravnajo odgovorno. Kljub vsem preventivnim ukrepom, skrbi za varnost in stalnemu 

nadzoru pa se nesreče pri delu dogajajo v vseh podjetjih in na vseh ravneh, od proizvodnje do 

pisarniških prostorov. Včasih nesrečen splet okoliščin botruje nezgodi, ki je enostavno ni 

mogoče preprečiti, ali pa so zaposleni zaradi obilice dela nepozorni oziroma nepazljivi. 

Zadnja resnejša nezgoda, ki se je zgodila v tem podjetju je bila, ko si je zaposleni zlomil 

gleženj. Namreč v proizvodni hali se hitro zgodi, da delovni pripomočki (orodja in ostalo) 

niso pospravljeni oziroma zaposleni jih v naglici odložijo na napačno mesto. Zaradi tega po 

tleh ležijo vijaki i orodje, čeprav tja ne sodijo. S polic v skladišču štrlijo predmeti z ostrimi 

robovi in podobno. Na to so zaposleni večkrat opozorjeni, težko pa je vzpostaviti popolni red 

v tako dinamičnem okolju, kot je proizvodnja. Zaposleni enostavno ne morejo biti pozorni na 

vse potencialne nevarnosti, ki izhajajo iz trenutne nepazljivosti. Tako se je zgodilo, da je eden 

od njihovih zaposlenih na prehod odložil zaboj, ki ga njegov sodelavec v naglici ni opazil. Ko 

je prihitel izza vogala, se je spotaknil in zlomil si je desni gleženj. Po nesreči je bila izvedena 

ustrezna preiskava in po pogovoru z zaposlenimi je bilo ugotovljeno, da je praksa začasnega 

odlaganja bremen na prehode pravzaprav relativno pogosta, le da se do takrat hujša nesreča z 

izjemo blažjih udarcev še ni zgodila. Ugotovili so, da bi morali dati zaposlenim jasno 

sporočilo, da so prehodi namenjeni zgolj za hojo in prevažanje izdelkov in ne začasnemu 

odlaganju predmetov. Zato so dali na tla celotne proizvodne hale narisati pešpoti in ločeno še 

pas za vožnjo viličarja. Pot so označili z močnimi kontrastnimi barvami in na vsakih deset 

metrov narisali opozorilni znak, komu je pot namenjena. Izdali so jasna navodila, da na 

označeni poti ne sme biti prav nič odloženo (škatla, orodje, pripomoček ali kakšen drugi 

predmet). Za podkrepitev navodil so uvedli še ti. kazenski lonček. Vsak, ki je pravila prekršil, 

je moral brez izjeme v lonček prispevati 1 EUR. Lonček se je na začetku pridno polnil. Po 

prvih dveh mesecih se je nabralo toliko, da so lahko celotni kolektiv pogostili s kosilom. Ko 

pa so zaposleni opazili, da lončka ne bodo odstranili oziroma da to ni le začasni ukrep, temveč 

da jih bo nepazljivost stala denarja, če ne že zdravja, se je začel kupček kovancev zmanjševati. 

Ukrep je bil zelo učinkovit, saj poleg tega, da se že dolgo ni zgodila nobena nesreča pri delu, 

se zaposleni počutijo bolj varno, delovno okolje je bolj urejeno, zaposleni iskano orodje 

vedno najdejo na svojem mestu, izdelki hitreje prispejo na končni cilj in celotni delovni 

proces pa je veliko bolj organiziran. S tem seveda niso razrešena vsa vprašanja na področju 

varnosti in preprečevanja nesreč pri delu, vendar je poglavitno to, da je težava zaznana in da 

je tudi ustrezno odpravljena. Pomembno je, da so ukrepi vedno prilagojeni konkretnemu 

delovnemu mestu (GZS 2016a). 

Primer VII: Delovno mesto: Sestavljanje pokrovov 

Biserka je mati treh otrok in prebiva v 20 km oddaljenem mestu. Na delo se vsak dan vozi z 

javnim prevozom. Vstane ob 5. uri zjutraj, da bi lahko bila ob 6. uri na delovnem mestu. Dela 

40 ur na teden oziroma v povprečju 168 ur na mesec. Delovno mesto, ki ga zaseda že skoraj 

13 let, zahteva fizično povsem zdravega, agilnega in ročno spretnega človeka, saj 8 ur na dan 

sestavlja komponente pokrovov, ki se nato uporabijo pri nadaljnji proizvodnji izdelkov. Delo 

je pretežno stoječe in delno sedeče. Najbolj izpostavljeni deli telesa so roke in ramenski obroč 

ter posledično tudi vrat. Gibi so nenaravni, na primer dlani so močno upognjene v zapestju. 
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Po trinajstih letih dela so njene hrustančne vezi izrabljene in spremlja jih občasna topa 

bolečina. Ker je delo deloma sedeče z nepodprtim hrbtom, se zaradi trenutne opreme 

pojavljajo tudi akutne bolečine v hrbtnem predelu. Ergonomski predlogi za izboljšanje 

pogojev dela so:  

 zvišanje višine traku: s tem omogočimo bolj nevtralno držo telesa pri sestavi pokrovov, 

pri čemer sta glava in trup lahko bolj vzravnana;  

 podloga proti utrujenosti: namenjena je zagotavljanju mikro-neravnotežja in 

onemogočanju konstantnega pritiska na določeno vretence ter s tem zmanjševanju 

utrujenosti, kadar delo poteka pretežno stoje;  

 sprememba višine stroja: trenutna višina stroja oziroma oblika delovne površine ne 

omogoča normalne drže pri sedenju in posluževanju stroja. Z dvigom stroja se sprosti 

prostor pod delovno mizo stroja, kar omogoča normalno držo nog pri sedenju;  

 višina škatle ob vozičku: prilagoditi višino vozička tako, da bo omogočeno odlaganje z 

delovne površine stroja v škatlo v isti višini (pri manjših škatlah to dosežemo s 

podstavljanjem dodatne škatle); 

 ustrezni stoli: nabava ergonomsko primernih stolov za manjše obremenitve hrbtenice in 

nog. Takšni ergonomsko primerni stoli omogočajo delo sede, ne glede na telesno višino 

zaposlenega, in nudijo primerno oporo oziroma naslon stopalom;  

 delovna miza za sestavo pokrova pred stiskanjem v stiskalnici: kosi se trenutno sestavljajo 

na kartonski podlagi, ki je prosto položena na noge zaposlenega. Omogočiti bi bilo 

potrebno ustrezno fiksno delovno površino, ki bo omogočila delo tako sede kot stoje brez 

prisilne drže;  

 bolj udobni delovni čevlji: delovni čevlji so dokaj neudobni (nekvalitetni), noge so po 

osemurnem delovniku utrujene, prav tako čevlji ne omogočajo ustreznega prezračevanja 

in se stopala potijo, zato bi bila potrebna bolj primerna delovna obutev.  

Pretežni del predlogov se je realiziral v roku dveh mesecev. Določeni predlogi, ki zahtevajo 

minimalne posege in stroške, so bili realizirani takoj, predlogi, ki zahtevajo večje investicije, 

pa čakajo na realizacijo po sprejetem investicijskem načrtu. Zahvaljujoč podanim in 

realiziranim predlogom je Biserkino delovno mesto sedaj ergonomsko veliko prijaznejše. Na 

delo prihaja z olajšanjem, saj se po končani izmeni bolečine, ki so postajale akutnejše, ne 

pojavljajo več v tako izraziti obliki. Verjame, da je podjetje z uvedbo ukrepov močno 

zmanjšalo tveganje za nadaljnji razvoj poklicnih bolezni, delovnih poškodb in zdravstvenih 

okvar ter izboljšalo varnost delovnega mesta (GZS 2016b). 

Primer VIII: Ergonomski ukrepi proti bolečinam v hrbtu 

Marjana je vodenje podjetja prevzela pred tremi leti. Hitro po prevzemu podjetja je opazila, 

da v podjetju na letni ravni statistično nadpovprečno veliko zaposlenih koristi bolniški dopust, 

zato so v podjetju izvedli vrsto analiz za ugotavljanje zdravstvenih vzrokov ter uvedli sklop 

ukrepov za PZDM. Eden od največjih izzivov je bilo ergonomsko izboljšanje pogojev dela, 

čemur do tedaj ni posvečala pretirane pozornosti. Najprej so izvedli oceno tveganja 

posamičnih delovnih mest. Pokazalo se je, da nekatera delovna mesta potekajo v zdravju 

škodljivem oziroma ergonomsko neurejenem okolju. Ugotovili so, da številna delovna mesta 

od zaposlenih terjajo pretirane fizične obremenitve, ki neposredno vodijo do bolečin v sklepih 

in hrbtenici, ali pa zajemajo monotono, ponavljajoče se delo v prisiljenem telesnem položaju, 

kar dolgoročno vodi do obolenj in poškodb. Del njihovih zaposlenih, ki se ukvarja z 

administracijo in vodenjem podjetja, svoje delo večinoma opravlja v sedečem položaju, 

večina zaposlenih pa dela v proizvodnji. Po pogovorih z zaposlenimi je ugotovljeno, da so 
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najpogostejša težava bolečine v hrbtenici in križu, ki so posledica nepravilne drže, 

neustreznega premeščanja bremen in nepravilne rabe delovne opreme. Navedeno občutno 

vpliva na razvoj mišično-kostnih obolenj. Zaradi tega so najeli ergonoma, ki je v skladu z 

njihovimi izsledki predlagal in oblikoval spremembe delovnega okolja in uvedel vrsto 

ukrepov. Ergonom je ugotovil, da zaposleni v večini napačno oziroma s prepogibanjem 

dvigujejo težka bremena, kar močno obremeni hrbtenico. Podučil jih je, da je treba breme 

dvigovati čepe ali polčepe, s stegnjenim hrbtom, pri čemer obremenimo mišice nog in ne 

hrbtenice. Pri tem moramo noge imeti v širini ramen, breme pa čim bolj približati telesu. 

Uskladili so sodelovanje med zaposlenimi in ročno premeščanje prepustili fizično 

zmogljivejšim zaposlenim. Težo bremen, ki so še primerna za ročno premeščanje, pa so 

omejili na 25 kg in pri večjih bremenih uvedli premeščanje v paru ali skupini. Na policah so 

izdelke in orodja, ki so jih zaposleni najpogosteje uporabljali, postavili v optimalno polje 

premikanja rok in tako zmanjšali odvečno sklanjanje oziroma stegovanje za predmeti in 

zagotovili, da zaposleni najpogosteje uporabljena orodja premeščajo v primernem položaju. 

Kjer je bilo mogoče, so ročno premikanje bremen v celoti nadomestili z avtomatizacijo in 

mehanizacijo. Zaposlene, ki delajo pretežno za računalnikom, so podučili, da je optimalna 

tista pozicija, pri kateri imajo mizo v višini komolcev, in jih spodbudili, da višino stolov 

prilagodijo temu položaju. Prav tako so jih preučili ergonomsko najugodnejši položaj in držo 

zaposlenih med uporabo delovne opreme po posameznih delovnih mestih in jih višinsko 

prilagodili tako, da se delovna površina nahaja med pasom zaposlenega in njegovimi rameni. 

Glavna sprememba, ki so jo uvedli, pa je rotacija zaposlenih. Tako se zaposleni, ki so 

usposobljeni za opravljanje različnih del, enkrat dnevno med seboj zamenjajo, da razbijejo 

rutino in omejijo ponavljajoče se gibe. Po uvedenih ukrepih zaposleni poročajo o pozitivnih 

ukrepih. Zmanjšala se je bolniška odsotnost, tveganje za razvoj poklicnih bolezni, delovnih 

poškodb in zdravstvenih okvar ter občutno se je izboljšala varnost zaposlenih (GZS 2016b). 

Opaža, da je podjetje z uvedbo nekaterih ergonomskih ukrepov zmanjšalo občuten napor pri 

delu. Alenka se počuti bolj varno in njena motivacija za delo je v porastu (GZS 2016c). 

Primer IX: Program – »Skrb za zdravega delavca« 

V podjetju, v katerem so leta 1998 uvedli program »Skrb za zdravega delavca«, so zavezani 

varnosti in zdravju zaposlenih. Cilj programa je zmanjšanje števila primerov odsotnosti z dela 

zaradi bolezni in primerov kostno-mišičnih obolenj, namenjen pa je vsem zaposlenim, vendar 

daje prednost starejšim zaposlenim. Moški, starejši od 46 let, in ženske, starejše od 45 let, so 

upravičeni do dajatev za starost. Interne ocene so privedle do prilagoditev dela, medtem ko so 

razgovori ob vrnitvi na delo prispevali k izboljšanju delovnih pogojev. Druge dejavnosti se 

opredelijo z analizami delovne sposobnosti in starostne strukture ter statističnimi podatki 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dejavnosti vključujejo prilagojene zdravniške 

preglede, aktiven dopust za ogrožene zaposlene, preventivne kratke premore in športne 

aktivnosti. Iz letne ocene sta razvidna zmanjšanje števila odsotnosti z dela zaradi bolezni in 

deleža nezgod na delovnem mestu ter zgodnje odkrivanje kostno-mišičnih obolenj. 

Načrtovane izboljšave vključujejo razširitev preventivnega usposabljanja na vse zaposlene. 

Zavezanost podjetja se nadaljuje s sodelovanjem v dvoletnem evropskem projektu na 

področju varnosti in zdravja pri delu. Dejavniki uspeha vključujejo trdno politiko na področju 

varnosti in zdravja pri delu, oceno potreb zaposlenih, uporabo zunanje podpore, različne 

ukrepe in redno ocenjevanje. Program se lahko uporablja v drugih panogah, če se izvedejo 

ustrezne prilagoditve (EU-OSHA 2017). 
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Primer X: Vzpostavitev skupine za promocijo zdravja  

Podjetje ., ki je v lasti zaposlenih, je velik svetovni proizvajalec električnih motorjev in 

zaposluje 952 zaposlenih s povprečno starostjo 40 let. Njihova skupina za promocijo zdravja 

se od leta 1998 osredotoča na preprečevanje slabega zdravstvenega stanja, da bi se zmanjšalo 

število primerov odsotnosti z dela zaradi bolezni, in promocijo zdravja, da bi se izboljšalo 

dobro počutje zaposlenih. Izvajajo se razgovori ob vrnitvi na delo, da se ugotovijo razlogi za 

odsotnost z dela zaradi bolezni, zlasti v primeru zaposlenih z zdravstvenimi težavami. 

Analizirajo se razlogi/stroški ter opredelijo preventivni ukrepi, vključno z zdravniškimi 

pregledi za preprečevanje bolezni in prilagoditvami dela za zmanjšanje števila 

nezgod/poškodb. Projekt »Izboljšajmo način življenja in ostanimo zdravi« spodbuja bolj 

zdrav način življenja. Pobude vključujejo usposabljanje in subvencionirane dejavnosti. V 

postopkih promocije zdravja, ki jih od leta 2013 financira zavod za zdravstveno zavarovanje, 

sta natančno opredeljena izvajanje in ocenjevanje teh dejavnosti. Razumevanje odsotnosti z 

dela zaradi bolezni se je izboljšalo, pri čemer se je zmanjšalo število kostno-mišičnih obolenj 

in poškodb. Dejavniki uspeha vključujejo neformalno komunikacijo, sistematično analizo 

odsotnosti z dela zaradi bolezni ter stalno spremljanje in ocenjevanje. Težave predstavljata 

dejstvo, da rezultati niso vidni takoj, in pomanjkanje celovitega zdravstvenega varstva za 

zaposlene. Projekt se lahko uporablja v drugih podjetjih, če so mogoče spremembe delovnega 

okolja (EU-OSHA 2017). 
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PRIMERI DOBRIH PRAKS NEKATERIH DRŽAV EU 

V nadaljevanju navajamo nekaj študij primerov držav članic Evropske unije (EU-OSHA 2017) 

o uspešnem izvajanju PPZDM, s poudarkom na mišično-kostnih obolenjih, s pomočjo katerih 

bodo, izmed drugega, v zaključnem delu naloge podana priporočila za oblikovanje PPZDM v 

kovinski industriji v prid preprečevanje oziroma zmanjševanje stopnje absentizma.  

Primer I: Nemčija – »Off the Back« (Razbremenitev): ohranjanje starejših delavcev v 

malem krovskem podjetju 

Malo krovsko podjetje Plenker's je v sodelovanju z Univerzo uporabnih znanosti iz Spodnjega 

Porenja in Fraunhoferjevim inštitutom za organizacijo dela izvajalo ukrepe za preprečevanje 

kostno-mišičnih obolenj pri zaposlenih, da bi jih dlje časa obdržali na delovnem mestu. 

Šestmesečni analizi dejavnosti v delovnem okolju podjetja Plenker's, ki so jo izvajali 

raziskovalci z univerze, je sledila opredelitev ukrepov za zmanjšanje obsega težkega dela. Ti 

so vključevali mobilna dvigala, orodja za pomoč pri prevažanju tovora in ščitnike za kolena. 

Poleg tega so imeli zaposleni osnovno usposabljanje za delo v pisarni – izpopolnjevanje, na 

podlagi katerega je mogoče zaposlene po potrebi prerazporediti na lažje delovno mesto. 

Dejavniki uspeha so vključevali stalen nadzor s strani lastnika podjetja in pomoč zunanjih 

strokovnjakov. Največjo težavo je predstavljalo spreminjanje vedenjskih vzorcev zaposlenih. 

Podoben pristop bi bilo mogoče uporabiti v vsakem delovnem okolju, ki vključuje težko 

fizično delo. Čeprav je zaposlene enostavno usposobiti za delo v pisarni, je lahko v bolj 

strukturiranih podjetjih težje zagotoviti priložnosti za prerazporeditev (EU-OSHA 2017). 

Primer II: Latvija – Kadrovska politika v podjetju Latvijas Balzams, ki podpira starejše 

delavce 

V podjetju Latvijas Balzams, ki proizvaja alkoholne pijače, je zaposlenih 600 zaposlenih, med 

katerimi je 20 % starejših od 57 let. Zelo tvegani postopki povečujejo tveganje za pojav 

kostno-mišičnih obolenj v celotnem poklicnem življenju. Naloge so zelo specializirane, 

stroški zaposlovanja/usposabljanja pa visoki. Podjetje je v skladu s svojo kolektivno pogodbo 

izvajalo program za zmanjšanje fluktuacije zaposlenih in ohranitev starejših zaposlenih. Na 

podlagi zdravstvenih ocen so bile izvedene prilagoditve, kot so prilagodljivo delo in 

prilagoditve na področju delovnih nalog/prerazporeditve. Vključenost v ta program je najvišja 

med starejšimi zaposlenimi. Svetovalci pripravljajo programe mentorstva/nasledstva med 

starejšimi in mlajšimi zaposlenimi, namenjene ohranjanju znanja znotraj podjetja. Med druge 

ugodnosti za zaposlene spadajo zdravstveno zavarovanje in subvencije za športne dejavnosti. 

Izboljšala se je raven ohranitve, raziskave pa kažejo boljšo ozaveščenost o vprašanjih varnosti 

in zdravja pri delu, pri čemer si zaposleni želijo večjo udeležbo na tem področju. Dejavniki 

uspeha vključujejo vključitev dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu v splošen 

sistem vodenja podjetja (ISO 9001), vključenost sindikatov in sodelovanje zunanjih 

strokovnjakov. Težavo je predstavljalo pomanjkanje motivacije posameznikov. Izkušnje, 

pridobljene v tem programu, se uporabljajo pri nacionalnem projektu, ki ga financira Evropski 

socialni sklad. Ta program se lahko uporablja v drugih podjetjih, če je na voljo ustrezno 

financiranje (EU-OSHA 2017). 
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Primer III: Poljska – Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih: primer poljskega 

šiviljskega obrata (Dartex) 

Podjetje DARTEX je mali šiviljski obrat s 14 zaposlenimi delavkami, ki v okviru 

enoizmenskega dela delajo pet dni na teden. Ponavljajoče se delovne naloge, ki se opravljajo 

sede, povečujejo tveganje za pojav kostno-mišičnih obolenj. Težave v zvezi z varnostjo in 

zdravjem so vplivale na produktivnost, zadovoljstvo strank ter število primerov odsotnosti z 

dela zaradi bolezni. Ocena posameznih delovnih postaj je poleg zakonsko predpisanih 

zdravniških pregledov privedla do izboljšav na področjih organizacije dela, prostorske 

ureditve in opreme, zaradi česar so se zmanjšali napori zaradi ponavljajočih se gibov. Zunanji 

svetovalci so svetovali glede sprememb razsvetljave in strojev, da se zmanjšata utrujenost oči 

ter izpostavljenost hrupu in vibracijam. Boljša organizacija dela je v celoti preprečila nezgode 

in zmanjšala število kostno-mišičnih obolenj, medtem ko se je število pritožb strank zaradi 

večje natančnosti zmanjšalo za 70 %. Mesečne revizije zagotavljajo stalno osredotočenost na 

vprašanja varnosti in zdravja pri delu. Dejavniki uspeha vključujejo ozaveščanje o vprašanjih 

varnosti in zdravja pri delu, zavezanost delodajalca, vključenost zaposlenih in sodelovanje 

zunanjih strokovnjakov. Začetne težave so vključevale prepričevanje zaposlenih o koristih 

spremembe, vendar so bile kmalu presežene. Čeprav so rešitve značilne za to industrijo, je 

mogoč praktični pristop, ki temelji na sodelovanju in prinaša dobre poslovne koristi, prenesti 

širše (EU-OSHA 2017). 

Primer IV: Danska - nikoli prestari za vrtec: zmanjševanje naporov za ohranitev 

zaposlenih 

V vrtcu Vuggestuen Kernehuset na Danskem so ugotovili, da se zaradi kostno-mišičnih 

obolenj, ki so posledica ponavljajočih se delovnih nalog, poveča tveganje za predčasno 

upokojevanje osebja. V sodelovanju z občino so uvedli vrsto ukrepov za večjo ozaveščenost 

na področju zdravja, preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in ohranjanje starejših zaposlenih. 

Delovni terapevt je izvedel analizo delovne sposobnosti, da bi opredelil rešitve. Te so 

vključevale prilagoditve delovnega okolja, ukrep za boljšo uskladitev poklicnega in 

zasebnega življenja ter nižje cene tečajev telesne vadbe. Poleg tega so starejši zaposleni 

mlajše sodelavce inštruirali za večjo ozaveščenost na področju zdravja. Občina je vodjo vrtca 

usposobila za ambasadorja zdravja, da bi izboljšal ozaveščenost zaposlenih in spodbujal 

sodelovanje v zdravstvenih pobudah. Koristi so vključevale bolj trajnostne delovne razmere, 

zmanjšanje števila kostno-mišičnih obolenj in ohranitev izkušenih zaposlenih. Dejavniki 

uspeha so vključevali podporo sindikatov in zunanjih strokovnjakov ter najrazličnejše ukrepe. 

Kot težava je bilo opredeljeno spreminjanje vedenjskih vzorcev zaposlenih. Čeprav so ti 

ukrepi značilni za vrtec, se lahko pristop uporablja tudi v drugih podjetjih (EU-OSHA 2017). 

Primer V: Združeno kraljestvo – »Program dobrega počutja« podjetja Northumbrian 

Water Group 

Podjetje Northumbrian Water Group Limited (NWL) prodaja in upravlja sisteme za odpadno 

vodo. 30 % vseh zaposlenih je starejših od 50 let. Stroški odsotnosti z dela zaradi kostno-

mišičnih obolenj in stresa znašajo 1 milijon GBP letno. »Program dobrega počutja« 

(Wellbeing Programme) podjetja NWL je namenjen preprečevanju zdravstvenih težav, preden 

te postanejo kronične. Vodje oddelkov so se v okviru programa dobrega počutja od leta 2006 

usposabljali, da bi prepoznali težave zaposlenih, z njimi vodili ustrezne razgovore in jih 
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napotili do služb, ki so jim na voljo. Ponudnik storitev RehabWorks od leta 2008 zagotavlja 

fizioterapijo za zgodnje ukrepanje, ki je zaposlenim na voljo v okviru samonapotitve ali na 

pobudo vodstvenega zaposlenega. Delodajalcu se pošljejo priporočila, splošnemu zdravniku 

zaposlenega pa se pošlje poročilo. Organizacija je od leta 2010 osredotočena na zmanjševanje 

stresa, vodje oddelkov pa se usposabljajo na področju obvladovanja občutljivih situacij. Poleg 

tega se zaposlenim/družinam po potrebi zagotovi zaupno svetovanje. Število bolezni, 

povezanih s kostno-mišičnimi obolenji, se je zmanjšalo za 40 %, odsotnost z dela zaradi 

bolezni, povezanih s stresom, pa se je zmanjšala za 13 %. Vodstveni zaposleni so poročali o 

večji predanosti zaposlenih. Dejavniki uspeha vključujejo vključenost različnih deležnikov v 

organizacijo, vključno s kadrovskim oddelkom, predstavniki sindikatov, vodji oddelkov in 

zaposleni, ter zunanjo podporo in raznolikost ukrepov. Postopki so prenosljivi, zlasti kadar so 

na voljo programi za pomoč zaposlenim (EU-OSHA 2017). 

Primer VI: Finska: Obvladovanje staranja v podjetju Saarioinen Ltd. 

V finskem proizvodno-distribucijskem podjetju Saarioinen sta se zaradi kostno-mišičnih 

obolenj povečala daljša odsotnost z dela zaradi bolezni in predčasno upokojevanje. Podjetje je 

leta 2003 uvedlo program obvladovanja staranja, namenjen znižanju stroškov, povezanih s to 

težavo. Program dopolnjuje načrtovanje poklicne poti za zaposlene, starejše od 50 let, ki se v 

skladu s kolektivno pogodbo za prehrambno industrijo zahteva od leta 2010. Vsi fizični 

zaposleni, starejši od 55 let, ki so v podjetju zaposleni pet ali več let, lahko zaprosijo za status 

»starejšega delavca«, s čimer sprožijo posamezniku prilagojen načrt, vključno s prilagoditvijo 

dela, preusposabljanjem in načrtovanjem poklicne poti. Dodatne ugodnosti vključujejo 

jamstva v zvezi z ravnjo plače, zmanjšanje obsega izmenskega dela/kroženja na delovnem 

mestu, dopust za starejše/začasni dopust in delno kritje zdravstvenih stroškov. Iz povratnih 

informacij je razvidno, da se je dobro počutje zaposlenih izboljšalo, upokojitvena starost pa se 

je povečala za tri leta. Pri podjetju razmišljajo, da bi program razširili tudi na pisarniške 

uslužbence. Dejavniki uspeha vključujejo podporno nacionalno zakonodajo in vključenost 

vseh deležnikov, medtem ko izzivi ostajajo pri načrtovanju poklicne poti za starejše zaposlene. 

Program se lahko uporablja v javnih in zasebnih organizacijah, zlasti element načrtovanja 

poklicne poti ter vprašalniki o zadovoljstvu z delovnim mestom (EU-OSHA 2017). 

Primer VII: Nemčija – prostovoljni zdravniški pregledi v družbi Audi 

Zdravstveni program družbe Audi AG je bil od leta 2006 del dolgoročne kadrovske strategije 

organizacije. Program omogoča opredelitev zdravstvenih tveganj in razvoj ustreznih ukrepov 

v zgodnji fazi. Zaposleni so upravičeni do prostovoljnih zdravniških pregledov – vsakih pet 

let za mlajše od 45 let in vsaka tri leta za starejše od 45 let. Zbirni podatki se analizirajo za 

opredelitev zdravstvenih tveganj ter potrebnih sprememb v delovnih postopkih in organizaciji 

dela, da se zaščitita telesno in duševno zdravje zaposlenih. Zdravniški pregledi so celoviti, 

zaposlenim pa se priporoča, da sodelujejo v zdravstvenih pobudah, ki jih zagotavlja 

zdravstveno zavarovanje družbe Audi. Na podlagi posameznih ugotovljenih težav se sprožijo 

posamezni ukrepi. Program še poteka, dodeljena pa so mu letna proračunska sredstva. 

Zdravniških pregledov se udeležuje 90 % vseh zaposlenih. Obstajajo znaki, da program 

prispeva k zmanjšanju verjetnosti srčnega napada in kapi. Dejavniki uspeha vključujejo lahko 

dostopnost programa za zaposlene, osredotočenost na vse zaposlene, izboljšave na ravni 

posameznika in kolektivni ravni ter sistematični pristop. Program je prenosljiv, čeprav se 

morda zahteva zunanja podpora pri zdravniških pregledih in analizi podatkov (EU-OSHA 

2017). 
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Primer VIII: Madžarska – »STEP: naredite nekaj za svoje zdravje« (MOL, d. d.) 

Družba MOL je eden od največjih delodajalcev na Madžarskem, šteje pa se tudi za vodilno na 

področju trajnostnega zaposlovanja. V okviru programa STEP si od leta 2007 prizadeva za 

zmanjšanje števila nezgod na delovnem mestu in odsotnosti z dela zaradi bolezni ter ohranitev 

starejših zaposlenih na delovnem mestu. Za usklajevanje programa, ki se uporablja na ravni 

podjetja, je odgovoren usmerjevalni odbor, ki ga sestavljajo vodstvo in zaposleni. 

Zdravstvene službe medicine dela ocenijo zdravje vsakega zaposlenega in pripravijo 

posamezniku prilagojen zdravstveni načrt, ki vključuje ukrepe, kot so prilagoditve delovnega 

mesta, usposabljanje ali spodbujanje telesne aktivnosti. Lokalne skupine spodbujajo 

zdravstvene pobude na kraju samem, kot so kampanje za zdravo prehranjevanje in odvajanje 

od kajenja. Ocena je pokazala, da v programu sodeluje vse več udeležencev, da je delež 

odsotnosti z dela zaradi bolezni manjši od 2 %, da se je delež srčno-žilnih bolezni zmanjšal za 

5 % in da se je kultura zdravja med zaposlenimi izboljšala. Dejavniki uspeha vključujejo 

vključitev promocije zdravja v strategijo podjetja, vključenost deležnikov, raznolikost 

sprejetih ukrepov in jasno komunikacijo. Težave so se pojavile pri spreminjanju delovne 

kulture in nezadostnem financiranju programa. Program je prenosljiv, saj so ukrepi kljub svoji 

obsežnosti prilagojeni posameznemu zaposlenemu (EU-OSHA 2017). 

Primer IX: Nizozemska - »Win-Win«: projekt za izboljšanje zdravja v slikopleskarskem 

podjetju 

Van der Geest Schilderspecialisten je slikopleskarsko podjetje, v katerem je zaposlenih 125 

oseb, med katerimi je večina starejših od 45 let. Čeprav ne obstaja nobena zakonodaja, ki bi 

zahtevala zdravstvene programe za starejše zaposlene, je podjetje leta 2010 uvedlo projekt 

zgodnjega ukrepanja »win-win« za izboljšanje telesnega in duševnega zdravja ter ohranjanja 

zaposlenih. Projekt uporablja spletna orodja, ki so značilna za mala in srednja podjetja, 

vzdržuje pa jih nizozemska organizacija za uporabne znanstvene raziskave (TNO), poleg tega 

pa orodja omogočajo tudi izmenjavo znanja. V prvih anketah o zdravju, v katerih je 

sodelovalo 41 % zaposlenih, so bile ugotovljene znatne težave, povezane s težo in kajenjem. 

Podjetje v sodelovanju s svojo zdravstveno zavarovalnico ponuja dejavnosti za promocijo 

zdravja in spodbuja zgodnje sporočanje zdravstvenih težav vodstvu. Podjetje je ob pomoči 

mreže »Tigra«, tj. nacionalne mreže za zdravje pri delu, vzpostavilo sistem za obravnavo 

zdravstvenih težav zaposlenih, vključno s prilagoditvami delovnih pogojev (npr. delovne 

postaje, delovni urnik) ali zagotavljanjem zdravstvenih storitev (npr. fizioterapija). V 

posvetovanju z zaposlenimi so bile uvedene izboljšave glede obvladovanja odsotnosti z dela 

zaradi bolezni in vrnitve na delo. Dejavnosti so bile dobro sprejete, za zagotovitev 

trajnostnega dela pa je načrtovano nadaljnje ozaveščanje. Dejavniki uspeha so vključevali 

izmenjavo znanja med podjetji, vključenost zaposlenih in zunanjo podporo. Izmenjava 

informacij prek organizacije TNO dokazuje prenosljivost programa (EU-OSHA 2017). 


