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POVZETEK  

Promocija zdravja pri delu je v Republiki Sloveniji zelo slabo raziskan proces in v veliko podjetjih 

nepoznan. Vse to se kaže predvsem pri velikem odstopanju bolniškega staleža Slovenije od 

preostalih držav članic Evropske unije. Republika Slovenija je prav zaradi velikega preseganja 

povprečja sprejela nov spremenjen zakon, Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 

43/2011), kjer je  vključena nova točka zakona, in sicer promocija zdravja za delavce.  

Družba ima največje število ljudi v bolniškem staležu zaradi bolezni dihal ter zaradi kostno-

mišičnega obolenja. Poglavitni vzrok se kaže predvsem v slabi organiziranosti Pošte Slovenije 

(njenih vodilnih delavcev) ter v glavnem pri tem, da se zaposleni ne počutijo pripadni družbi. 

Analiza s pomočjo izvedene ankete je pokazala, da je veliko ljudi nezadovoljnih zaradi 

preobremenjevanja delavcev ter slabega odnosa vodilnih do zaposlenih za poštnimi okenci in na 

terenu. Vzrok za ta problem pa je predvsem premajhno število zaposlenih, ki iz leta v leto upada. 

Strokovna naloga obsega način izvedbe programa »Promocija zdravja za zaposlene« ter opredeljuje 

vse ljudi, ki bi pri tem morali sodelovati. Da je izvedba programa uspešna, morajo zraven sodelovati 

zunanji strokovnjaki ter vodilni delavci, ki program spremljajo in podpirajo. Ukrepi za izboljšanje 

stanja morajo biti strokovno izvedeni ter preverjeni. Eden od glavnih ukrepov je ta, da bi se morali 

vodilni delavci veliko več posvečati zaposlenim (npr. v obliki pogovorov z njimi), s tem pa bi 

delavci začutili, da jih družba potrebuje,  in da so pomemben del podjetja. 

Pošta Slovenije, d.o.o. lahko s pomočjo dobro izvedenega programa zmanjša število ljudi v 

bolniškem staležu, s tem pa bi se zmanjšali tudi stroški zaradi bolezni nastalih na delovnem mestu, 

poklicnih bolezni ter poškodb pri delu. Finančni plan prikazuje, da so odhodki za izpeljavo plana 

zelo visoki, vendar pa dolgoročno predstavljajo večjo poslovno uspešnost, zaposleni bi s tem postali 

produktivnejši, bolj motivirani ter bolj zdravi.   

Velikokrat vodilni delavci raznih večjih podjetij pozabljajo na svoje zaposlene in jih ne povabijo na 

srečanja, kadar se pogovarjajo o raznih nevarnosti na delovnih mestih ter o ukrepih za izboljšave. 

Ob sodelovanju zaposlenih in ob poslušanju njihovih mnenj bi podjetje lahko poslovalo veliko 

uspešneje, kot je to v realnosti. Največkrat se delodajalci ne pogovarjajo s podrejenimi in zaradi 

tega ima podjetje slabo organizacijo, s tem pa tudi veliko nezadovoljnih delavcev. S pomočjo raznih 

programov kot tudi usposabljanj, lahko večje družbe postanejo bolj produktivne in uspešnejše. 

KLJUČNE BESEDE: promocija zdravja pri delu, bolniški stalež, zdravje, varnost in zdravje pri 

delu, načrtovanje programa promocije zdravja, spremljanje in evalvacija. 

  

  



 
 

SUMMARY 

In Republic of Slovenia health promotion at work is a largely unresearched process and unknown in 

a lot of enterprises. All this is shown especially in a great deviation of sick leave in Slovenia from 

other members of the European Union. Thus the Republic of Slovenia has adopted a new, amended 

law; Occupational Health and Safety Act (Ur. l. RS, No. 43/2011), where a new paragraph of the act 

is included; health promotion for workers.  

The largest number of people on sick leave in a company is due to respiratory diseases and 

musculosceletal disorder. The main reason is especially shown in bad structure of the company 

Pošta Slovenije (its management) and mainly due to the fact that the employees do not feel as part 

of the company. The analysis according to the performed inquiry has shown that many people are 

unsatisfied due to overburdening of workers and the management's bad attitude towards the 

employees behind post counter and the field workers. The cause for the problem is especially in the 

number of employees that is too low and decreasing from year to year. 

The specialist’s thesis includes the method of implementation of the programme "Health Promotion 

for Employees" and defines all people who would need to participate at it. To implement the 

programme successfully, the external experts and management monitoring and supporting the 

programme shall also participate. The measures for improving the situation shall be implemented 

professionally and shall be checked. One of the main measures would be for management to devote 

itself to the employees (for example, in the form of conversations with them) in order for the 

employees to feel that the company needs them and that they form an important part of the 

enterprise. 

Pošta Slovenije, d.o.o. can decrease the number of people on sick leave through a well-implemented 

programme, and thus the costs due to the injuries resulted from workplace, occupational diseases 

and injuries at work would be decreased. The financial plan shows that the expenditures for the 

implementation of the plan are very high, but in a long term they represent a bigger business 

success and the employees would therefore become more productive, more motivated and healthier.   

Often the management of various larger companies keeps forgetting to invite the employees to the 

meetings when discussed about various workplace hazards and their measures for improvements. If 

the employees would cooperate and their opinions would be listened to, many times the company 

could do business more successfully as usual. In most cases the employers do not talk to their 

employees and thus the company has a bad organizational structure and thus also many unsatisfied 

workers. Through various programmes and trainings, the larger companies can become more 

productive and more successful. 

KEY WORDS: health promotion at work, sick leave, health, health and safety at work, health 

promotion programme planning, monitoring and evaluating. 
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9 
*1promocija zdravja: Promocija zdravja na delovnem mestu zajema skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in  

dobrega počutja na delovnem mestu. 

*2družba: ali drugače imenovano Pošta Slovenije, d.o.o. 

*3bolniški stalež: ali začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb pri delu ali zunaj dela, nege ali spremstva bolnega družinskega člana oziroma 

izolacije. 

1 UVOD 

Podjetja so v zadnjih letih morala zaradi državnih predpisov ter zaradi njihovih ambicij po višjem 

dobičku posvečati veliko pozornosti in denarja varnosti in zdravju delavcev na delovnih mestih. 

Vendar pa so podjetja s tem izpopolnila le del varnosti in zdravja pri delu, in sicer le s strani 

tehničnih napredkov ter delovne tehnologije, niso pa vlagali sredstev za boljše počutje delavcev v 

njihovo zdravje ter v vsakoletno izobraževanje zaposlenih za boljše poznavanje tveganj na njihovih 

delovnih mestih. Prav zaradi tega so pričeli uvajati v podjetja nov proces, in sicer *1promocijo 

zdravja v delovnem okolju. 

Promocija zdravja je v Ottawski listini definirana kot »strategija posredovanja med ljudmi in 

njihovim okoljem za zdravje. Je proces, ki omogoča, da ljudje povečajo nadzor nad dejavniki, ki 

vplivajo na zdravje, in ga izboljšajo (Čili za delo, 2006, str. 27 [11]).«  

Doseganje zdravja delavcev je poglavitni cilj promocije zdravja na delovnem mestu. Zdravje pa je 

moč doseči še le takrat, ko posameznik dosega zdravje s prevzemanjem vedenj, s pomočjo katerih 

lahko prične razumevati zdravje kot vir moči. Pri tem je zelo pomembno, da ljudje znajo sami 

odločati in sami skrbeti zase.  

Podjetja, zaposleni, delodajalci ter država imajo za uresničitev svojih ciljev vedno določene 

poglavitne želje. »Želja vseh zaposlenih je, da bi imeli čim manj poškodb in obolenj v zvezi z 

delom, dobro počutje in zadovoljstvo na delovnem mestu ter da bi lahko na delovnem mestu 

ohranjali kakovost svojega življenja. Delodajalec ima željo po produktivnih, zdravih in zadovoljnih 

delavcih, ki se ne bi pritoževali, čim manj stroškov z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, 

bolniškim staležem ter čim boljši ugled v javnosti. Želja oz. cilj države je, da bi bilo zaposlenih čim 

več sposobnih ljudi, ki bi plačevali davke državi (Lorenčič, 2010, str. 6).«    

V začetku strokovne naloge se bralce seznani s samim pojmom promocija zdravja na delovnem 

mestu, z vzroki, zaradi katerih je ta proces pomembno vpeljati v *2družbo ter z vzroki, zaradi 

katerih nastaja tako visok odstotek *3bolniškega staleža. Nato sledi analiza, kjer se na podlagi 

podatkov po skupini bolezni MKB – 10 (Mednarodna klasifikacija bolezni – objavlja  Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO) in vsebuje vse znane bolezni in vzroke smrti, razvrščene v 21 

kategorij ), predstavijo najpogostejše bolezni, ki vplivajo na število obolelih ljudi na delovnem 

mestu.  

S pomočjo ankete, ki je bila izvedena pri delavcih Pošte Slovenije na območju Maribora, so 

prikazane glavne težave, zaradi katerih se delavci ne morejo osredotočiti na dobro opravljanje 

svojih delovnih nalog, s tem pa se ne morejo dovolj posvečati strankam. Analiza ankete prikazuje 

med drugim tudi ukrepe, ki bi jih želeli zaposleni, ki so sodelovali v anketi, uvesti v podjetje. 

Predvsem je pomembno, da se zaposlene vključuje v izvajanje in načrtovanje programa, da vodilni 

delavci organizirajo delo tako, da se delavcem vedno predstavi vse načrtovane delovne naloge ter 

da se delavce dodatno ne obremenjuje. Vodilni delavci morajo za uresničitev cilja družbe sodelovati 

z zaposlenimi, jih osveščati o vseh nastalih težavah ter z njimi vedeti pravilno komunicirati, tako da 

se ti delavci počutijo v podjetju varni in pomembni zaradi svojega opravljanja dela.  

Načrtovani program promocija zdravja za zaposlene je v strokovni nalogi natančno opredeljen. V 

njej je predstavljen organigram sodelujočih oseb ter njihove posamezne naloge. Navedeni so ukrepi, 

ki so namenjeni izboljšavam in način spremljanja izvajanja programa.  

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovna_zdravstvena_organizacija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovna_zdravstvena_organizacija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovna_zdravstvena_organizacija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bolezen
http://sl.wikipedia.org/wiki/Smrt
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*4poklicne bolezni: so bolezni, povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih razmer na delovnem mestu ali na delu, ki 

sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan in so v registru poklicnih bolezni. 

*5bolezni povezane z delom: bolezni, kjer je vir obremenitev oz. škodljivosti pretežno pri poklicnem delu in naj ne bi šlo za poklicno bolezen le s 

pravnega vidika (bolezni ni na seznamu poklicnih bolezni); 

*6ekonomska uspešnost: uspešnost finančnega poslovanja podjetja   

1.1 Cilji promocije zdravja pri delu 

 da se prepreči poškodbe pri delu, *4poklicne bolezni in *5bolezni v zvezi z delom, ki bi jih 

povzročilo delovno okolje, delo, življenjski stil; 

 da se zaposlenim omogoči zdravo in varno delovno okolje, s tem pa se mora ohranjati 

njihova delovna sposobnost (sposobnost opravljanja dela celotno delovno dobo), zmanjšati 

pa se mora predčasno upokojevanje; 

 da se število oz. odstotek bolezni nastalih zaradi dela zmanjša na minimalno raven; 

 da se vzpostavi ravnotežje med dobičkom podjetja na eni strani ter produktivnost jo delavcev 

na drugi strani, za vse zaposlene; 

 potrebno je povečati odgovornost za zdravje s strani družbe, delodajalca ter vsakega 

posameznega zaposlenega (Lorenčič, 2010, str. 7).«  

Vsa podjetja v Republiki Sloveniji, vključno z družbo Pošte Slovenije, so zaradi sprejetja novega 

zakona, in sicer Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Ur. l. RS, št. 43/2011), dolžna izvajati 

vsaj minimalne zahteve programa »Promocije zdravja na delovnih mestih«, saj je to določeno z 

zakonom.  Minimalne zahteve zakona so, da mora vsak delodajalec poskrbeti za delavčevo zdravje 

na tak način, da se delavec ob izteku delovne dobe upokoji zdrav oz. brez negativnih posledic 

(okvare ali obrabe hrbtenice, medenice…), ki bi jih na njem pustilo delo. 

1.2 Namen izdelave strokovne naloge 

Glavni namen strokovne naloge je, da se določijo, ugotovijo vsi vzroki oz. dejavniki, ki vplivajo na 

visok odstotek bolezni v zvezi z delom ter se s pomočjo sistematičnega in celovitega načina 

analizira dosedanjo stanje. S pomočjo analize bodo ugotovljeni vsi problemi in glavne bolezni, ki 

vplivajo na bolezni v zvezi z delom. V strokovni nalogi bodo prikazane bolezni, zaradi katerih je 

bolniški stalež v družbi največji, prikazane  bodo primerjave med posameznima spoloma.  

1.3 Cilj izdelave strokovne naloge 

Cilj naloge je, da se na podlagi dobro izvedene analize predstavijo možne rešitve za zmanjšanje 

bolniških staležev. Na podlagi analize in s pomočjo opredeljenih vzrokov, ki vplivajo na bolezni 

povzročene na delovnih mestih, določiti strukturo ljudi, ki bi vodili in izpeljali program promocije 

zdravja in določiti približne stroške za izpeljavo programa.  

Cilji strokovne naloge so: 

 predstavitev najpogostejših bolezni povezanih z delom v zadnjih letih, 

 primerjava najpogostejših bolezni, ki nastanejo na delovnem mestu, med spoloma, 

 predstavitev mišljenja delavcev o ukrepih družbe (anketa), 

 predlogi za zmanjšanje bolniških staležev oziroma bolezni, nastalih na delovnem mestu – 

PROMOCIJA ZDRAVJA, 

 predstavitev organograma ljudi, ki bi sodelovali pri projektu promocija zdravja za 

uslužbence Pošte Slovenije d.o.o. 

»Glavni cilj je, da se določijo vsi ukrepi za odpravo ali zmanjšanje problema, ki bi v družbi Pošte 

Slovenije poskrbeli za: 

 čim manj nastalih bolezni zaradi dela ter poklicnih bolezni; 

 ohranitev delavčevega zdravja ter njegove zmožnosti za delo do upokojitve, hkrati pa ostati 

v takem stanju, da lahko uresniči zastavljene življenjske cilje; 

 ohranjanje in izboljšanje *6ekonomske uspešnosti Pošte Slovenije ter ohraniti ugled v celotni 

javnosti (Lorenčič, 2010, 9).«  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Bolezen
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Delovni_proces&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Delovno_mesto&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Delo
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zavarovan&action=edit&redlink=1
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1.4 Hipoteza  

V strokovni nalogi sta predpostavljeni 2 hipotezi, ki bi naj na odstotek bolniškega staleža najbolj 

vplivali.  

Hipoteza 1: Po skupinah bolezni MKB -10 (Mednarodna klasifikacija bolezni) je bila opravljena 

primerjava med posameznimi najpogostejšimi boleznimi Pošte Slovenije z Republiko Slovenijo, 

kjer se je ugotavljalo ali so res bolezni dihal in bolezni kostno-mišičnega sistema poglavitne za 

nastanek bolniškega staleža.  

Hipoteza 2: Organizacija vodstva je preslabo organizirana in zaradi tega je nevarnost za povišanje 

bolniškega staleža še večja.   

1.5 Metode raziskovanja 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela, pri čemer teoretični del zajema 

naslednje metode: 

 metoda opisovanja (deskripcija), 

 metoda primerjave (komparacija), 

 metoda povzemanja domačih in tujih virov (kompilacija), 

 metoda sklepanja o dejstvih na osnovi splošnih spoznanj (dedukcija). 

Empirični del je sestavljen na podlagi izvedene ankete, ki so jo izpolnjevali uslužbenci Pošte 

Slovenije. V anketi je sodelovalo 147 ljudi, ki opravljajo svoja dela za poštnim okencem, v pisarnah 

ter na terenu (manipulanti ter pismonoše). V empiričnem delu so zajete naslednje metode dela:  

 statistična metoda obdelave (metoda verjetnosti) in interpretacije podatkov (razlaganje, 

tolmačenje), ki so bili pridobljeni z anketo, 

 metoda opisovanja (deskripcija), 

 metoda primerjave obstoječega stanja z želenim (komparacija). 
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*7psihična ali fizična prekomerna obremenitev: obremenjevanje telesa preko njegove sposobnosti delovanja.         

2 PROMOCIJA ZDRAVJA – SPLOŠNO 

2.1 Vzrok za izvajanje promocije zdravja 

Podjetja so v prejšnjem stoletju izkoriščala svoje delavce kot poceni delovno silo, kjer ni bilo 

nikakršnega poudarka na varovanju zdravja. Velikokrat so morali opravljati delo tudi otroci stari le 

nekaj let. Sčasoma so nadrejeni ugotovili, da se z manj delavcev, ki bi morali delati več ter dlje časa 

za zelo majhno denarno vrednost, da pridobiti oziroma prislužiti veliko več denarja, zato se je 

delavce pričelo množično odpuščati. V tistih obdobjih je delavec veljal vedno manj, bili pa so 

pomembni stroji, ki so se pričeli uvajati namesto delavca. Veliko vlaganje v tehniko in le malo v 

človeka je privedlo do pomanjkanja denarja ter množično preseljevanje po svetu.  

Čez čas so zopet postali delavci pomembni za podjetja, vendar pa so se pričele dogajati nesreče, pri 

katerih je umrlo veliko ljudi. S spraševanjem samega sebe (delodajalci sebe), kaj storiti, da do tega 

več ne bi prihajalo, ter da bi z bil dobiček velik, so se odločili, da bodo vlagali v tehnologijo. Z 

vlaganjem se je tehnika veliko izboljšala, stroji so bili močnejši, boljši, ljudem je bilo potrebno 

manj delati. Vendar pa se s tem težave zaradi nesreč niso zmanjšale. Potrebno je bilo pričeti vlagati 

v delavca, kar je pomenilo veliko breme za delodajalca, zaradi neznanja oziroma nepoznavanja 

delavca. Sčasoma je delavec postajal najpomembnejši v podjetjih in delodajalci so si morali 

priznati, da brez vlaganja v njih ne gre. Uveljavili so se zakonski akti, ki poudarjajo pravice 

delavcev ter njihove obveznosti ter obveznosti delodajalcev do zaposlenega.  

Prav zaradi zelo počasnega napredovanja glede ravnanja in vlaganja v delavca se je pričela uvajati v 

srednji ter zahodni Evropi promocija zdravja za zaposlene. Pomembno je predvsem to, da se vodje 

znajo pravilno ukvarjati z zaposlenimi, se vedo z njimi pogovarjati, jih pravilno osveščati ter jim 

dajejo vedeti,  da so  pomembni  za podjetje.  

Za uvedbo programa Promocije zdravja pa niso bile povod samo nesreče, povzročene na delovnem 

mestu, pač pa v veliki meri predvsem zelo velik odstotek bolniškega staleža v podjetjih, zaradi 

katerega je denarni izpad lahko tako velik, da družbe tega ne morejo »preživeti«. »Bolniški stalež 

je, tako kot invalidska upokojitev, posebna, družbeno dogovorjena oblika socialne varnosti, ki naj bi 

prispevala k bolnikovi ozdravitvi, tako da se ne bo ubadal s skrbjo, kako preživeti, saj je za ta čas 

plačan. Gre za pravico, ki izhaja iz dela in je zapisana v Zakonu o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju in Pravilniku obveznega zdravstvenega zavarovanja. Če izhajamo iz 

bolezenskega koncepta (načrta, področja) bo počitek (bolniški stalež) povzročil, da se bo vsa 

energija usmerila v obrambne sposobnosti organizma in tako bo povzročitelj bolezni hitreje 

premagan, poškodbe pa se bodo hitreje celile. Vendar pa počitek ni brez pridržkov enak bolniškemu 

staležu, čeprav si ga ljudje za vsakodnevne potrebe radi tako pojasnijo (Bilban, 2009, str. 6).«     

Vzroke bolniškega staleža lahko delimo na: 

 nemedicinske: dejavniki okolice povezani z delovno organizacijo, družino, družbeno 

skupnostjo ali zdravstveno službo in dejavniki povezani z delavcem, ki pa niso medicinski 

(gradnja hiše, opravljanje kmetijskih opravil, šolanje, nezadovoljstvo s plačo, itd.);  

 medicinske: delavec resnično zboli ali ima bolezen, zaradi katere mora v bolniški stalež. 

Vendar pa promocija zdravja ni uvedena samo zaradi odsotnosti z dela, ampak tudi zaradi 

premajhne produktivnosti zaposlenih. Ljudje, ki niso motivirani ali so izčrpani zaradi 

*7prekomernih obremenitev, ki so lahko psihične ali fizične, naredijo veliko manj kot bi morali 

narediti v določenem času, zato se s tem programom želi ljudem pomagati.    
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*8integriran pristop: združevanje oziroma povezovanje vseh v podjetju. 

*9tradicionalen: ohranjanje svoje tradicije.  

 *10globalni cilji: celotni oziroma skupni cilji 

2.2 Vključevanje programa Promocija zdravja za zaposlene 

»Promocija zdravja se zaradi petih prednostnih področij mora vedno bolj vključevati v politiko 

podjetja. Zagotavljanje zdravja podpirajo prednostna področja, ki skrbijo za promocijo zdravja, in 

sicer: 

 zdravju naklonjena oz. v  zdravje usmerjena javna politika oziroma politika zdravja; 

 zdravje ljudi je potrebno dojemati v povezavi z družbenim in naravnim okoljem, v 

katerem ljudje živijo in v interesu zdravja nanjo tudi vplivati; 

 potrebno je krepiti aktivno sodelovanje in vpliv javnosti (lokalna skupnosti, delodajalcev) 

pri oblikovanju pogojev za zdravje; 

 promocija zdravja podpira razvoj posameznika in družbe s tem, da zagotavlja informacije 

o doseganju in vzdrževanju zdravja, z izobraževanjem v različnih življenjskih obdobjih, s 

čimer spodbuja ljudi k večjemu nadzoru nad svojim zdravjem ter k izbiranju ciljev, ki 

vodijo k boljšemu zdravju; 

 spodbuditi je potrebno zdravstveno službo, da razvija dejavnosti, ki bi krepile zdravje in 

ne le zgolj preprečevale in zdravile bolezen ter na ta način sledile dejanskim potrebam 

prebivalstva (Bilban, 2002, str. 4).«  

»Promocija zdravja na delovnem mestu je *8integriran pristop k delovnemu mestu. Je kombinacija 

promocije zdravja v celoti in dobrega počutja z bolj *9tradicionalnim pristopom k ohranjanju 

zdravja in varnosti na delovnem mestu (Čili za delo, 2006, str. 28 [11]).«   

Strategija in program promocije zdravja morata biti prilagojena potrebam in možnostim posameznih 

držav in morata upoštevati razlike v družbenem, kulturnem in ekonomskem sistemu države. 

 »Aktivnosti promocije zdravja so: 

1. Izgradnja politike zdravja: promocija zdravja se ne more izvajati le v zdravstvenem 

sektorju, ampak je pomembno, da postane sestavni del programov vseh sektorjev v njihovi 

zakonodaji, finančnih in organizacijskih spremembah. 

2. Oblikovanje zdravega in varnega okolja: varovanje okolja in naravnih virov je naloga vseh 

posameznikov, lokalnih skupnosti in držav ter spada med *10globalne cilje. Zdravje ljudi je 

vedno povezano z zdravim in varnim okoljem in ju ne moramo ločiti. 

3. Spodbujanje aktivnosti v lokalni skupnosti: glede po številnih značilnostih in problematiki 

se ljudje povežejo po posameznih skupinah in med sabo poskušajo poiskati konkretne 

načrte aktivnosti promocije zdravja v lokalni skupnosti. 

4. Usposabljanje posameznikov: promocija zdravja omogoča razvoj posameznika ali družbe 

tako, da ga izobrazi in mu da potrebne informacije, da bolj suvereno prevzame nadzor nad 

svojim zdravjem ter ohranjanjem okolja. Pomembno je, da posameznik pri posameznih 

odločitvah misli tudi na ohranjanje zdravja. 

5. Preusmeritev zdravstvene službe: vloga zdravstvene službe mora povišati cilje, ki se kažejo 

z zdravljenjem bolnih in poškodovanih, zato mora priti do sprememb v organizaciji 

zdravstvene službe in v izobraževanju zdravstvenih delavcev in njihovih sodelavcev 

(Teržan, 2000, str. 115).« 

 »Ključne vrednote promocije zdravja so: 

1. Opolnomočenje – je proces, s pomočjo katerega ljudje dosežejo večji nadzor nad svojimi 

odločitvami in dejanji, ki vplivajo na njihovo zdravje. Naučijo se izražati svoje potrebe po 

zdravju, izpostavljati navzven, kaj jih skrbi v povezavi z njihovim zdravjem, zamislit i in 

predstaviti svoje strategije za lastno vključevanje v procese odločanja, ki se dotikajo 

njihovega zdravja in doseči uresničevanje političnih, socialnih in kulturnih aktivnosti, ki bi 

zadovoljile njihove potrebe. 
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*11mentalno zdravje: duševno zdravje 

*12imunizacija: povzročiti odpornost organizma proti določeni okužbi 

*13presejalni test:  metodološki postopek, s katerim preiskujemo skupino na videz zdravih oseb, ter v njej iščemo določeno bolezen ali stanje ali 

morda samo znak, ki je verjetno povezan z določeno boleznijo. 

2. Socialna pravičnost – pomeni, da bi vsakomur zagotovili pravičen dostop do hrane, 

zaposlitve in zaslužka, bivališča, izobrazbe in drugih dejavnikov, ki predstavljajo temeljne 

predpogoje za zdravje (slab socialni ali ekonomski položaj in revščina sta najhujša grožnja 

zdravja). 

3. Socialna vključenost – je močan dejavnik krepitve pozitivnega zdravja, kar je temeljni cilj 

pozitivnega zdravja. Vsakomur mora biti omogočen dostop do vseh dejavnikov, ki so 

potrebni za vzdrževanje dobrega zdravja ter možnost samoodločanja, brez da bi prizadelo 

njegovo zdravje. 

4. Spoštovanje različnosti – vključuje različne poglede na zdravje, ki so pogojeni z 

različnostjo kultur... (Bilban, 2012, str. 2 [3]).«  

Odgovornost za zdravje prebivalstva ni več zgolj stvar zdravstva, temveč je porazdeljena med 

posameznike, ki so dolžni aktivno skrbeti za svoje zdravje na eni strani, po drugi strani pa med vsa 

področja družbe, ki ima bistven vpliv na zdravje prebivalstva. 

»Promocija zdravja mora biti usmerjena k preprečevanju ne-zdravja in istočasno spodbujati 

harmonično izboljševanje fizičnega, *11mentalnega in socialnega zdravja na sedmih poljih 

(medsebojno prekrivanje preventive, zdravstvene vzgoje in varovanja zdravja): 

 preventiva: *12imunizacija, *13presejalni test, kontrolne meritve krvnega tlaka …; 

 preventivna zdravstvena vzgoja: vzgoja zdravih za zdrav način življenja, spodbujanje za 

vključevanje v preventivne dejavnosti (komunikacijski kanal mora potekati dvosmerno, kar 

zagotavlja izvajanje potrebnih in želenih preventivnih dejavnosti); 

 preventivno varovanje zdravja: zmanjšuje možnost, da bi se posamezniki srečali s 

tveganjem v okolju in bi z lastnim vedenjem ogrožali svoje zdravje; preventivno varovanje 

zdravja olajša zdrave izbire, npr. obvezna uporaba varnostnega pasu, omejevanje pitja 

alkohola, varnost in zdravje pri delu…; 

 zdravstvena vzgoja za preventivno varovanje zdravja: stimulira (spodbuja) družbo k 

preventivnemu varovanju zdravja, npr. spodbujanje k uporabi varnostnega pasu v 

avtomobilu; 

 pozitivna zdravstvena vzgoja: njen cilj je vplivati na zdrav način življenja s pozitivnim 

pristopom (npr. spodbujanje k rekreaciji) ali pomoč posameznikom, skupinam ali celotni 

družbi v razvijanju sposobnosti in samospoštovanju, ki pogojujeta doseganje čilosti; 

 pozitivno varovanje zdravja: kontrole, pravila in zakoni, ki podpirajo zdravje in 

preprečujejo obolenja, npr. prepoved kajenja; 

 zdravstvena vzgoja za pozitivno varovanje zdravja: višanje zavedanja, utrjevanje podpore 

in meritve za pozitivno varovanje zdravja (Bilban, 2012, str. 5 [3]).« 

2.3 Prednosti programa promocije zdravja v delovnem okolju 

Države članice Evropske unije, ki so doslej že uvedle v podjetja promocijo zdravja za zaposlene, so 

dosegle naslednje prednosti, in sicer se kažejo z dolgoročnim znižanjem negativnega zdravja, s tem 

pa je doseženo, da so ljudje bolj motivirani za opravljanje svojega dela, izboljšalo pa se je tudi 

delovno ozračje. »Posledica je večja fleksibilnost (prilagodljivost), bolj odprta komunikacija in 

večja pripravljenost sodelovanja v podjetjih. Promocija zdravja pri delu je tudi dejavnik prestiža, saj 

prispeva k javni podobi podjetja (Bilban, 2012, str. 9 [3]).«  
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*14 neaktivni del prebivalstva: so vsi ljudje, ki ne opravljajo dela po pogodbi 

*15sindikati: družbena organizacija delavskega razreda, ki si prizadeva za uresničevanje socialističnih samoupravnih odnosov in za varstvo 

gospodarskih, družbenih, pravnih interesov delovnih ljudi 

 »Prednosti programov promocije zdravja na delovnem mestu so naslednje: 

 večina odraslih ljudi preživi večino svojega časa na delovnih mestih; 

 delavci oblikujejo tudi mnenja *14neaktivnega dela prebivalstva; 

 stopnja sodelovanja v promociji zdravja na delovnih mestih je višja kot kjerkoli drugje; 

 v Evropi je delovno okolje večinoma urejeno z zakoni. Treba jim je le dodati določene 

nove praktične smernice; 

 na delovnih mestih so prisotne vse socialne kategorije, zato jim lahko zagotovimo enake 

možnosti in enakopravnost; 

 večina stroškov promocije zdravja na delovnem mestu in izobraževalne aktivnosti 

financirajo delodajalci; 

 delavci določene cilje lažje dosežejo skupaj, kot bi jih dosegel vsak sam; 

 podjetja vidijo pozitivne učinke ne le v povišani produktivnosti delavcev, ampak s 

promocijo zdravja na delovnih mestih izboljšujejo svoj ugled v javnosti; 

 *15sindikati pridobivajo na ugledu, saj je zdravje in dobro počutje delavcev prvi cilj v 

strategiji sindikatov; 

 skupnosti, v katerih delavci živijo, bolje napredujejo; 

 vse težja uskladitev zahtev na delovnih mestih in zasebnega življenja zaposlenih (Bilban, 

2012, str. 10 [3]).«  
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*16 PTT Slovenije: poštno in telegrafsko-telefonska služba 

*17liberalizacija: omejitve v poslovanju, postopku 

*18kurirske storitve: hitra pošta  

*19preobremenjevanje delavce: delavcu se dodatno določajo delovne naloge 

*20zmanjšana delazmožnost: delavec ne mora opravljati svojega dela v celoti 

3 PROMOCIJA ZDRAVJA V POŠTI SLOVENIJE, D.O.O. 

3.1 Pošta Slovenije, d.o.o. splošno 

»Pošta Slovenije, d.o.o. s sedežem v Mariboru je bila ustanovljena leta 1995, in sicer po ukinitvi 

*16PTT Slovenije in razdelitvi podjetja na Pošto Slovenije, d.o.o. in Telekom Slovenije d.d. Pošta 

Slovenije je bila ob ustanovitvi sestavljena iz uprave in devetih poslovnih enot (Celje, Koper, Kranj, 

Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Trbovlje). PE Trbovlje je bila 

ukinjena v letu 1998, PLC Ljubljana se je preoblikoval v poslovno enoto v letu 2002, PLC Maribor 

pa v letu 2008 ([18]).«   

Pošto Slovenije, d.o.o. danes sestavlja deset poslovnih enot, in sicer Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, 

Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Poštni logistični center Ljubljana, Maribor, Poštni 

logistični center Maribor ter strokovne službe družbe.  

»Prelomnico na področju poštnih storitev v Republiki Sloveniji predstavlja Zakon o poštnih 

storitvah (Ur. l. RS, št. 35/1997), ki je postavil temelje za *17liberalizacijo trga poštnih storitev. Z 

zakonom je bil uveden pojem javne gospodarske službe (prenos pisem do 1.000 g, dopisnic in 

telegrafskih sporočil v notranjem in v mednarodnem prometu), ki jo je zakon v izvajanje dodelil 

Pošti Slovenije, ki se je v ta namen preoblikovala v javno podjetje. Poštne storitve, ki niso spadale v 

javno gospodarsko službo, pa so lahko opravljali tudi drugi izvajalci (Pošta ni bila edini izvajalec, 

pristojen za te storitve). V letu 2001 se je masa pisem v javni gospodarski službi znižala na 100g, 

hkrati pa so bila iz javne gospodarske službe črtana telegrafska sporočila ([18]).«  

Pošta Slovenije ima v celotni Republiki Sloveniji  530 stalnih pošt, kjer se opravljajo razne poštne 

storitve. Primarna dejavnost Pošte Slovenije je izvajanje univerzalne poštne storitve, kar obsega 

sprejem, usmerjanje, prenos in dostavo pisemskih in paketnih pošiljk v notranjem in mednarodnem 

poštnem prometu. Velik pomen imajo tudi druge poštne in *18kurirske storitve, denarne storitve ter 

prodaja blaga. V Pošti Slovenije se opravljajo še vrsto drugih dejavnosti, določenih z aktom o 

ustanovitvi družbe. 

3.2 Vzrok za uvedbo programa 

»Zdravstvene okvare nastanejo predvsem zaradi napačnega načina dela oziroma zaradi 

neprilagojenosti zahtev dela možnostim delavca. Ta škoda je opazna na daljši čas pri tistih 

delodajalcih, ki slabo poslovanje nadomeščajo s *19preobremenjevanjem delavcev. Drugi  vzrok so 

škodljivi vplivi delovnega okolja. Prej cenjen delavec, ki zboli, postane naenkrat breme podjetja, 

ker svojega dela zaradi *20zmanjšanja delazmožnosti ne more več opravljati. Morajo mu najti 

nadomestno delo, pogosto na silo in neproduktivno (Bilban, 2009, str. 17 [2]).«   

Pošta Slovenije poskuša z raznimi ukrepi zmanjšati število obolelih ljudi, kajti to povzroča velik 

upad denarnega prihodka, delavci so manj produktivni, manj učinkoviti in delajo več napak. Družba 

je v veliki meri presegla odstotek bolniškega staleža v primerjavi z državo Slovenijo, vendar pa že 

sama Republika Slovenija presega vrednost evropskega povprečja oziroma povprečja večine držav 

članic Evropske unije. Države članice Evropske unije že veliko let poznajo program uvajanja 

promocije zdravja, medtem ko Slovenija to področje še komaj spoznava in je nekaterim podjetjem v 

državi še tuja.  

»Na izostajanje od dela najbolj vplivajo delodajalci, panoga oziroma dejavnost ter država, ki je na 

tem področju (področju absentizma – izostajanje od dela) s predpisi precej zaščitniška. Vendar pa je 

kljub temu delodajalec tisti, ki lahko najbolj vpliva na izostajanje od dela in posledično na število 

izgubljenih delovnih dni. Slabi odnosi v kolektivu, težave ali celo nemogoče delovne razmere, slaba

plača, itd. vse to so razlogi, ki delavca zelo slabo ali pa sploh ne motivirajo, da bi se čim prej vrnil 

na delovno mesto (Bilban, 2009, str. 19 [2]).«       
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*21infekcijske bolezni: so bolezni, ki jih povzročijo razni mikroorganizmi, bodisi virusi, bakterije 

Preveliki odstotek bolniškega staleža je »trn v peti« za Pošto Slovenije, kajti, kot bo kasneje 

prikazano, je veliko nastalih bolezni, zaradi katerih gredo zaposleni v bolniški stalež, krajših od 30 

delovnih dni na enega zaposlenega in povzročajo velik denarni izpad za družbo in ne za 

zavarovalnico, ki prične kriti bolniški stalež šele po tem obdobju odsotnosti. Najpogostejše bolezni 

oziroma poškodbe, ki nastanejo na delovnem mestu v družbi, so: 

 bolezni dihal; 

 bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva; 

 bolezni prebavil; 

 nekatere *21infekcijske in parazitne bolezni; 

 duševne in vedenjske motnje itd. 

Prav zaradi želje po boljšem počutju zaposlenih ter večji zmožnosti delavcev za delo in zaradi novo 

uveljavljenega člena v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011 ) želi Pošta 

Slovenije uvesti v svojo družbo program Promocija zdravja za zaposlene. Da bo njihova želja 

uspešna, je potrebno najprej poiskati vzroke za nastanek velikega števila bolniškega staleža. 

3.3 Opredelitev vzrokov, ki vplivajo na nastanek z delom povezanih bolezni in 

poklicnih bolezni (bolniškega staleža)  

Opredelitev dejavnikov, ki so poglavitni za nastanek visokega odstotka bolniškega staleža ljudi 

oziroma delavcev v podjetju Pošte  Slovenije, je ključnega pomena, da se lahko zmanjšajo bolezni 

povezane z delom ter je s tem možno določiti primerne preventivne ukrepe (predčasno določeni 

ukrepi, ki preprečujejo nevarnost za tveganja).     

Vzroke se lahko deli na zunanje in notranje dejavnike, ki vplivajo na nastanek bolezni povezanih z 

delom. Zunanje vzroke predstavljajo delovno okolje ter delovno mesto, notranji vzroki, pa so 

vzroki, ki nastanejo zaradi človeka oziroma delavca, zaradi njegovih lastnosti in sposobnosti. 

3.3.1 Zunanji dejavniki, ki se nanašajo na delovno okolje 

Neustrezna organizacijska struktura 

Model organiziranosti zajema neustrezno povezanost, odnose ter zadolžitve med posameznimi deli 

organizacije (oddelki, sektorji, itd.) pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, neustrezno 

opredeljenost nalog, obveznosti in odgovornosti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter 

neustrezna opredeljenost na področju varnosti in zdravja pri delu v organizacijski shemi. 

Nedefinirane ali slabo definirane naloge, zanemarjanje potrebne adaptacije (prilagajanja) delavcev 

na novo delo, prevelika oddaljenost domačega kraja od kraja zaposlovanja, pa čeprav bi se lahko to 

spremenilo. »Slaba organizacija pripelje do utrujenosti, padca motivacije in nezadovoljstva, 

slabšega učinka dela, ki ima za posledico nižjo plačo in s tem konfliktne situacije in slabše 

medosebne odnose, kateri končni učinek je tudi beg v bolezen (Bilban, 2009, str. 11 [2]).«  

Neustrezna organizacijska kultura in klima 

»Neustrezna organizacijska kultura se odraža v neustrezni usklajenosti politike organizacije z načeli 

Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011), načinu vodenja, dajanja oziroma 

posredovanju informacij, usposabljanju in izobraževanju za varno in zdravo delo itd.(Lorenčič, 

2010, str. 10 [5])«  

Neustrezna organizacijska klima se nanaša na delavčevo vzdušje ter na medsebojne odnose, ki so 

neustrezni. Delavci so nemotivirani za delo in ne upoštevajo pravil. 
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*22ocena tveganja: je dokument, kjer se ocenjujejo vse nevarnosti na delovnem mestu. 

*23revizija ocene tveganja: ponovno ocenjevanje tveganja. 

*24neergonomsko oblikovana: delovni pripomočki niso prilagojeni delavcu (njegovim lastnostim)  

Ocena tveganja 

Pri *22oceni tveganja se velikokrat pojavijo nepravilnosti, zlasti pri izdelavi ocene, nepravilnosti pa 

se kažejo tudi v neizvajanju določenih ukrepov, ki so zahtevani za zmanjšanje tveganja. Neustrezno 

izdelana ocena tveganja se nanaša na neupoštevanje vseh nevarnosti in škodljivosti pri delu ter 

neustrezni ali sploh nedoločeni ukrepi za ugotovljene nevarnosti in škodljivosti. Nepravilnosti se 

kažejo tudi pri neizdelani *23reviziji ocene tveganja, ki jo je potrebno narediti, ko se nevarnosti in 

škodljivosti spremenijo (povečajo) ter ko se izvajajo novi procesi z novimi stroji in napravami.  

3.3.2 Zunanji dejavniki, ki se nanašajo na delovno mesto 

Organizacija dela 

Delo ni prilagojeno psihofizičnim lastnostim in sposobnostim zaposlenih, navodila za delo niso 

jasno opredeljena, prevelik obseg dela in pogosto spreminjajoča se vsebina dela, delo poteka 

velikokrat preko polnega delovnega časa ter ponoči, razporeditev delovnega časa je slabo 

načrtovana in velikokrat v zadnjem trenutku, zaposleni ne morajo vsak dan izrabiti časa za odmor 

oziroma malico, neprimerne in neustrezne poti komuniciranja med delavci in njihovimi 

nadrejenimi, neprimerno izobraževanje in usposabljanje za delo ter varno opravljanje dela, nove 

delovne tehnologije ter opravila uvajajo nesimetrično in napačno, celodnevno ali dolgotrajno delo 

sede ali stoje, monotono (enolično) delo, ki poteka cel delovni čas, itd. 

»Dolgotrajne, čezmerne obremenitve s prekratkimi in nepravilnimi odmori, zavirajo regenerativne 

mehanizme, ki zagotavljajo restitucijo organizma, s čimer se ne samo zmanjša predhodna delovna 

sposobnost, ampak se ustvarja stanje kronične utrujenosti, ki pri delavcih znižuje ne samo delovno 

učinkovitost, ampak tudi splošno kvaliteto življenja (Bilban, 2009, str. 21 [2]).« 

Ekološke razmere 

Naporno fizično delo ob neustrezno razporejenih odmorih, delo v nefizioloških položajih, nizka 

stopnja higienskih pogojev dela, osebnih potreb in prehranjevanja. Delovno mesto ni primerno 

osvetljeno ali pa je osvetljenost taka, da je moteča zaradi bleščanja, hrup presega dovoljeno raven 

ter s tem ogroža delavčevo zdravje ter hrup, ki ne presega dovoljene ravni, vendar je moteč in tako 

vpliva na zbranost ter koncentracijo. Velikokrat imajo delovna mesta neugodno toplotno okolje 

(nekatera delovna mesta imajo v poletnih mesecih preseženo dovoljeno temperaturo delovnega 

okolja, pri nekaterih zaposlenih pa lahko v zimskem času pride tudi do ozeblin, zaradi neizvajanja 

zahtev, ki so določene za delodajalca).  

Kemijskim, fizikalnim in mehanskim ali biološkim škodljivostim so izpostavljeni ljudje, ki delajo v 

delovnem okolju, kjer je veliko plinov, pare ter prahu, ti pa lahko zelo vplivajo na delavčevo 

zdravje, še zlasti, če so sestavljeni iz nevarnih kemikalij. 

Poštni uslužbenci, ki opravljajo delo na terenu in pa v manipulaciji, so izpostavljeni biološkim 

škodljivostim, kot so virusi ter bakterije zaradi stika z ljudmi. 

Sredstva za delo 

Delo se velikokrat opravlja v delovnih in pomožnih prostorih, ki niso primerno opremljeni in imajo 

založene prometne ter transportne poti, talne površine predstavljajo nevarnost zaradi nevzdrževanja 

ter neurejenosti. Delovna oprema, ki jo uporabljajo zaposleni, ima tehnične pomanjkljivosti in je 

zato neprimerna in nevarna za uporabo ter delovna oprema, ki je *24neergonomsko oblikovana in 

neustrezno razporejena delovna mesta, kar privede v prisilni položaj ter povzroča večje sile prijema 

delovne opreme na delovnem mestu za delavce. Delodajalci zaposlenim ne priskrbijo primerne 

osebne varovalne opreme, ali je delavci ne uporabljajo, ali pa ta oprema ni bila v določenih 

časovnih intervalih pregledana in preizkušena. 
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Delo s predmeti dela, ki imajo posebne značilnosti 

Delovna mesta zahtevajo, da morajo zaposlene osebe dvigovati bremena, ki presegajo priporočljivo 

težo dvigovanja, bremena so neprimernih oblik, ki jih je težko prijeti ali so zelo velika. Predmeti 

dela lahko vsebujejo tudi nevarne snovi za zdravje, kot na primer antraks ter škodljive snovi, ki se 

nahajajo v ali na predmetih dela (časopisna barva, druge škodljive snovi v paketih itd.). 

Izvajanje delovnih opravil v nasprotju z navodili za varno delo 

Prekomerno obremenjena transportna in prevozna sredstva (npr. motorna vozila, kontejnerji, 

zabojniki itd.) s tovorom, nepravilno izvajanje delovnih nalog, kljub vsem primernim navodilom ter 

pravilnemu delovanju opreme za izvajanje dela (nepravilno potiskanje oziroma vlečenje zabojnika, 

zabojnik ni zavarovan z zavoro,  medtem ko se nanj nalaga tovor ali ko se prevaža na transportnem 

sredstvu itd.). Prenašanje ali dvigovanje bremen, ki presegajo maksimalno dovoljeno težo, 

opravljanje dela na delovnem sredstvu, ki ni tehnično brezhibno in predstavlja nevarnost za zdravje 

sodelavcev ali njega samega. Delo opravlja ves delovni čas sede ali stoje in ne izvaja nobenih 

krajših sprehodov ali drugih vaj itd. 

3.3.3 Notranji dejavniki, ki se nanašajo na podjetje in zaposlene v njem          

Lastnosti in sposobnosti delavca 

Delavci so velikokrat neustrezno izobraženi ter niso ustrezno usposobljeni (zaradi slabega znanja ne 

more pravilno opravljati svojih delovnih nalog), zaradi svoje splošne in tehnične inteligence ne 

more pravočasno dojemati delovnih nalog in navodil ter  reševati splošnih in tehničnih nalog. 

»Nekvalificirani delavci so pogosteje v bolniškem staležu kot kvalificirani; vzroki pogostejših 

bolniških izostankov pri nekvalificiranih delavcih v odnosu na kvalificirane so različni: nižja 

motivacija za delo zaradi neustreznega statusa na delu ali celo odsotnosti stalnega delovnega mesta, 

nižja plača itd. Veliko nekvalificiranih delavcev dela na najenostavnejših delih, ki so strogo 

repetitivna ter monotona in delavec ne more izkazati svojih eventualnih sposobnosti in dobiti 

priznanj okolice za svojo vrednost (Bilban, 2009, str. 12 [2]).«    

Slab vid, sluh in ravnotežje lahko vplivajo na  delavca, ki ima neustrezno stanje čutil, kot tudi na 

sosednje oziroma bližnje delavce, počasno ali neustrezno zaznavanje in reagiranje na nevarnost, 

zaradi neustreznega stanja živčno-mišičnega sistema efektornih organov. 

Psihofiziološko stanje delavca 

Delavci so neustrezni za opravljanje dela zaradi spola (moški/ženska) in starosti (mladoletni in 

starejši delavci), neustrezne osebne lastnosti (karakter in temperament), neustrezno zdravstveno 

stanje delavcev, nezadostne delovne izkušnje ter nepoznavanje tehnologije dela, prekomerna 

razvada zaposlenih (ponočevanje, pijančevanje, uživanje psiho aktivnih snovi (PAS), kajenje, itd.), 

neurejen življenjski slog itd. 

 Starostna struktura zaposlenih 

»Med starejšimi delavci je več kroničnih bolezni in večje število izostankov z dela zaradi bolezni. 

Starejši delavci imajo lahko težave v izvrševanju planiranega delovnega učinka zaradi upada funkcij 

organov in psihofiziološke sposobnosti kot rezultat normalnega procesa staranja.  

Mladi relativno pogosteje ostajajo doma, vendar je njihov stalež (razen v primeru poškodb pri delu 

in izven dela) krajši, starejši pa se običajno preudarneje odločajo za odsotnost z dela, stalež pa je 

ravno zaradi vzrokov zanje (rak, itd.) daljši (Bilban, 2009, str. 10 [2]).«  
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*25šikaniranje: namerno povzročati neprijetnosti, nevšečnosti 

 

 Spolna struktura 

»Številne raziskave potrjujejo, da so najpogosteje v staležu poročene ženske, sledijo samski moški, 

samske ženske in poročeni moški; v podjetju, kjer je velik delež mladih žensk, se pogosto pojavljajo 

problemi zaradi otrok – varstvo majhnih otrok, neuspeh otrok v šoli, družinski konflikti, pa tudi 

pogostejši bolniški izostanki zaradi komplikacij v nosečnosti (Bilban, 2009, str. 12 [2]).«  

Psihosocialno stanje delavca 

Delavci so zaradi svoje narave in otroške vzgoje lahko tudi neprijazni in v nekakšni meri tudi 

nevarni. Njihovo slabo psihosocialno stanje privede do slabih medsebojnih odnosov med 

zaposlenimi, konfliktne situacije med delavci in neposrednimi vodji, *25šikaniranja, spolnega 

nadlegovanja, zmerjanja drugih delavcev, nepriznavanje rezultatov dela, oblikovanje skupin 

nasprotnih interesov, neustrezno nagrajevanje itd.   

Oddaljenost od družine 

Velikokrat se zgodi, da skupina delavcev, ki ima svoje stalno prebivališče zelo daleč vstran od 

svojega delovnega mesta nemalokrat izostane od dela oziroma pridobi od lokalnega zdravnika 

bolniški stalež, saj velike razdalje pripomorejo k preobremenjenosti delavca. Prav zaradi dolge 

vožnje do doma oseba izgubi veliko svojega prostega časa, s tem pa tudi čas za družino, kar lahko 

povzroči nezdravo in neredno prehranjevanje ter posledično telesno izčrpanost (nezmožnost telesa 

za opravljanje dela). 

Nerazumevanje vodstva za osebne probleme delavcev 

Zaposleni imajo zaradi opravljanja svojih delovnih nalog ali zaradi družine razne probleme, zaradi 

katerih bi jim moralo vodstvo družbe stati ob strani in jim v primeru težav tudi poskušati pomagati. 

Problemi so včasih manjši, ki jih je mogoče hitro rešiti, včasih pa so resnično taki, da delavci 

potrebujejo pomoč in jih ne morejo oziroma ne znajo rešiti. V primeru, da jim pri tem vodstvo ne 

stoji ob strani, se le ti odpravijo raje k zdravniku, kjer  zaprosijo za proste delovne dni. Zaradi vse 

manjšega zaupanja v delodajalca pa povzroči dodatno nemotiviranost ter s tem večji beg v brezdelje 

oziroma bolniško odsotnost. 

Toleriranje pitja 

Pošta Slovenija kljub nadzorovanju prisotnosti alkohola na delovnih mestih pri zaposlenih nima v 

celoti rešenih težav, saj velikokrat delavci, ki opravljajo dela na terenu, odhajajo po alkohol v razne 

gostilne, velikokrat pa le ti dobijo alkohol tudi pri strankah, kjer opravljajo svoje delo. Prav zaradi 

tega nastane veliko poškodb pri delu ter drugih zdravstvenih težav, ki pa vodijo do pojava 

odsotnosti z dela.  

»Pitje alkohola na delovnem mestu je stvar reda in discipline in ne medicinska kategorija in odnos 

vodstva do tega vprašanja je ključen v obvladovanje oziroma izkoreninjenje odvisnosti ter vseh 

posledic povezanih z njo na delovnem mestu. Delodajalec, ki ne želi ali ne more vplivati na pojav 

alkoholiziranosti v delovnem okolju, bo prav gotovo slej ko prej imel težave s krajšimi ali vse 

daljšimi odsotnostmi z dela (vse do invalidske upokojitve), zaradi alkoholizma oziroma vsemi 

posledicami katerekoli odvisnosti (Bilban, 2009, str. 13 [2]).«  

3.3.4 Dejavniki vezani na družbo 

Varstvo otrok 

Nekateri starši se velikokrat »srečajo« s težavo, da nimajo organiziranega primernega varstva otrok 

v določenih časovnih obdobjih. Prav zaradi tega pride do psihične obremenitve delavcev, kar 

pomeni, da so nenehno podvrženi stresu. Ta problem privede veliko staršev do težav, ki se končajo 

pri zdravniku.            
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*26honorarna zaposlitev: projektna zaposlitev za določen čas   

Nerešeni stanovanjski problemi 

Zaposleni, ki so od svojega domačega kraja oddaljeni več kilometrov in morajo porabiti veliko 

svojega prostega časa, da pridejo do delovnega mesta, se nemalokrat odločijo za najem stanovanja, 

ki pa vedno ni najbolje opremljeno. Prav zaradi finančnih stroškov, ki nastanejo pri najemu boljših, 

lepših stanovanj, se pojavi problem, da ti ne zaužijejo na dan niti enega zdravega, toplega obroka. 

To ter druge pomanjkljivosti takih stanovanj privedejo do raznih zdravstvenih težav, zaradi katerih 

se je potrebno odpraviti k zdravniku.  

Prav zaradi najetih stanovanj in s tem neposvečanja družini privede do konfliktov v družini ter 

raznih drugih psihičnih napetosti.    

3.3.5 Dejavniki vezani na družino 

Konfliktne situacije v družini 

Večje kot so težave oziroma nesporazumi doma v domačem okolju, težje je opravljati zbrano svoje 

delovno opravilo na delovnem mestu. Ker delavci opravljajo dela s strankami, kjer se jim je 

potrebno posvečati ter biti vljudni do njih, je zelo pomembno, da so zaposleni motivirani in 

zadovoljni. Prav zaradi nesporazumov doma lahko to privede do dodatnih konfliktov med 

zaposlenimi, s tem pa tudi slabše vedenje do strank, zaradi nemotiviranosti in vedno pogostejših 

pomišljanj o reševanju osebnih problemov. 

Zdravstveno stanje družinskih članov 

Zdravstveno stanje družinskih članov ima velik vpliv na zaposlene, predvsem zaradi nege obolelega 

ali stalnega spremljanja k zdravniku. Veliko izgubljenih delovnih dni nastane pri predstavnicah 

ženskega spola. Težje kot je zdravstveno stanje družinskega člana pogostejši in daljši je bolniški 

izostanek negovalca z dela, kar pa za družbo pomeni velik ekonomski problem. 

3.3.6 Dejavniki vezani na delavca 

Medicinski vzroki 

Medicinski vzroki nastanejo takrat, kadar se stanje na delovnem mestu naenkrat spremeni in pogoji 

dela postanejo bistveno težji ter zahtevnejši. »Gre za opažanje konstantnega porasta v odkrivanju 

bolezni, ki so vezane na spremembe v načinu življenja in dela (prehod iz mirnejšega tempa 

življenja, obrtne proizvodnje, brez posebnih pogostih sprememb, brez pogostih konfliktnih situacij 

v vse hitrejši tempo življenja – menjava delovnega mesta, službe) (Bilban, 2009, str. 15 [2]).«  

Paramedicinski vzroki 

»Njihova vloga se v vzrokih bolovanja običajno precenjuje. Običajno so vzrok kratkotrajnih 

odsotnosti z dela in so mnogo težje dokazljivi in obvladljivi kot medicinski. V ozadju zahtev za 

odsotnost z dela zaradi nemedicinskih razlogov se pogosto skriva neka že znana kronična bolezen, 

katere pojavnost in že znane težave pacient izkoristi, da dobi dovoljenje svojega zdravnika za 

nekajdnevno odsotnost z dela. Ali ta bolezen v danem trenutku resnično zahteva odsotnost z dela, je 

prav gotovo skoraj nemogoče potrditi, obstaja pa možnost, ki jo pacient ob svoji postavljeni zahtevi 

za bolovanje izkoristi. Med nemedicinske vzroke sodijo tudi različna opravila doma in na polju, 

privatne aktivnosti (*26honorarne zaposlitve), opravljanje del v družbeno-političnih organizacijah ali 

opravil na sodišču, na šolah (šolanje ob delu) itd. Pomemben nemedicinski dejavnik je tudi nizka 

motivacija za delo, pomanjkanje delovnih navad itd (Bilban, 2009, str. 15 [2]).«     
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4 ANALIZA STANJA V DRUŽBI 

V Pošti Slovenije, d.o.o. je v zadnjih letih odstotek bolniškega staleža zelo visok in predstavlja velik 

izziv vodstvu glede zmanjševanja le tega. Da so v podjetju res potrebni ukrepi, je treba najprej 

ugotoviti dejansko stanje glede odstotka bolniškega staleža zaposlenih. Na podlagi ugotovitev 

oziroma spoznanj se kasneje uvajajo rešitve, ki so ali bi naj bile bolj ali manj optimalne.  

Dejavniki za ugotavljanje dejanskega stanja v družbi se delijo na merljive kazalnike ter ocenjene 

kazalnike. Merljivi kazalniki so tisti, ki se jih da izračunati iz podatkov, kot so število ljudi v 

bolniškem staležu, dejansko število zaposlenih ljudi, število ljudi, ki je v nekem časovnem obdobju 

v bolniškem staležu zaradi določene bolezni itd. Ocenjeni kazalniki so tisti, ki se jih določa brez 

izračunov in brez nekih primerljivih podatkov. Gre za podatke, ki jih ocenjujejo ljudje sami ter iz 

njih sklepajo ali so primerni ali ne.  

4.1 Merljivi kazalniki   

Merljive kazalnike se da s pomočjo podatkov, ki se jih letno beleži ter so pomembni za delovanje 

podjetja, izračunati ter med sabo primerjati. Podatki, ki so potrebni, da se jih lahko izračuna ter 

kasneje med sabo primerja so: 

 število zaposlenih; 

 število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega; 

 število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža; 

 število izgubljenih koledarskih dni zaradi nekega vzroka. 

4.1.1 Metode izračunavanja kazalnikov 

Podatke o bolniški odsotnosti se izražajo z indeksi: 

Število primerov  -  štejejo se vsi primeri, ki imajo zaključeno bolniško odsotnost  v opazovanem 

letu za eno diagnozo (zdravljenje), ne glede, kdaj se je bolniška odsotnost začela. 

Število izgubljenih koledarskih dni – štejejo se vsi dnevi odsotnosti z dela za eno zaključeno 

diagnozo v opazovanem obdobju. 

 

Odstotek bolniškega staleža (% BS) – je odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega 

delavca. 

% 𝐵𝑆 =
število izgubljenih koledarskih dni × 100

število zaposlenih × 365 (število dni v letu)
 

 

Indeks onesposabljanja (IO) – je število izgubljenih koledarski dni na enega zaposlenega delavca. 

𝐼𝑂 =
število izgubljenih koledarskih dni

število zaposlenih
 

 

Indeks frekvence (IF) – število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža na 100 

zaposlenih v letu. 

𝐼𝐹 =
število primerov × 100

število zaposlenih
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Resnost (R) – povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega 

zdravstvenega vzroka. 

𝑅 =
število izgubljenih koledarskih dni zaradi enega vzroka

število primerov
 

Dejansko število zaposlenih  

Na podlagi podatkov o številu zaposlenih leta 2009, 2010 ter 2011 ter števila ljudi v bolniškem 

staležu za to obdobje je razvidno ali se število oziroma odstotek ljudi povečuje ali znižuje.  

Tabela 1: Dejansko število zaposlenih ljudi po spolu  

Leto  2009 2010 2011 

Št. zaposlenih 6.705 6.568 6.534 

Spol - moški 4.233 4.162 4.159 

Spol - ženski 2.472 2.406 2.375 

Invalidi 379 393 414 

Vir: KIS, kadrovsko informacijski sistem Pošte Slovenije, d.o.o 

Dejansko število zaposlenih pri Pošti Slovenije, d.o.o. se je od leta 2009 do leta 2011 zmanjšalo, kar 

pomeni, da se je obseg dela na enega zaposlenega povišal, prav zaradi tega pa so zaposleni 

preobremenjeni ter nezadovoljni. Povišalo se je le število invalidov, ki  imajo določene omejitve pri 

opravljanju svojega dela.   

Graf 1: Število zaposlenih 

 

Vir: KIS, kadrovsko informacijski sistem Pošte Slovenije, d.o.o. 

Graf prikazuje posamezno število zaposlenih ljudi pri družbi za posamezna obdobja, in sicer za 

vsako leto, na dan 31.12. Zaradi zmanjšanja števila zaposlenih ter zaradi velikega števila odsotnosti 

delavcev, ki so v bolniškem staležu, se vse večji obseg dela prenese na preostale zaposlene, s tem pa 

pride do vse večjega nezadovoljstva zaposlenih ter konfliktov med njimi.   

  

leto 2009 leto 2010 leto 2011

6705 6568 6534

4233 4162 4159

2472 2406 2375

379 393 414

Število zaposlenih

vsi moški ženske invalidi
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Graf 2: Število ljudi v bolniškem staležu 

    

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Število ljudi, ki so v bolniškem staležu se, kot je prikazano na grafu, iz leta v leto dviguje in dosega 

zelo visoke meje. Iz leta 2009 na leto 2010 se je število povišalo za kar 373 ljudi. Iz grafa št. 1 je 

razvidno, da število ljudi, ki so zaposleni pri družbi Pošte Slovenije, iz leta v leto pada, kar pomeni, 

da se število bolezni na enega zaposlenega bistveno zvišuje.  

Opomba: zaradi nedosegljivih podatkov Pošte Slovenije o številu ljudi v bolniškem staležu za leto 

2011, je graf 2 nedopolnjen.      

4.1.2 Najpogostejše obravnavane bolezni 

Hipoteza 1.: Primerjava bolezni po skupinah bolezni MKB – 10 (Mednarodna klasifikacija bolezni). 

Pošta Slovenija, d.o.o. ima prav zaradi svojega obsega dela ter njihovih pogojev največ ljudi v 

bolniškem izostanku zaradi bolezni dihal, vendar pa kostno-mišična obolenja in duševne ter 

vedenjske motnje predstavljajo večje težave za družbo, kajti zaradi teh dveh bolezni je izgubljenih 

veliko večje število delovnih dni na enega zaposlenega v koledarskem letu.    

Tabela 2: Prikaz bolezni za leto 2009  

leto 2009 leto 2010 leto 2011

6666

7039

Število ljudi v bolniškem staležu

    Skupine MKB-10 
Vsi 

Primeri  Dnevi  %BS IO IF R 

1. Nekatere inf. in paraz. bolezni  671 5326 0,22% 0,79 10,01 7,94 

2. Neoplazme  95 3842 0,16% 0,57 1,42 40,44 

3. Bolezni krvi in krvotv. organov 8 418 0,02% 0,06 0,12 52,25 

4. Endokrine, prehr. in presn. bolezni 47 671 0,03% 0,10 0,70 14,28 

5. Duševne in vedenjske motnje 210 9522 0,39% 1,42 3,13 45,34 

6. Bolezni živčevja 50 1105 0,05% 0,16 0,75 22,10 

7. Bolezni očesa in adneksov 65 810 0,03% 0,12 0,97 12,46 

8. Bolezni ušesa in mastoida 63 788 0,03% 0,12 0,94 12,51 

9. Bolezni obtočil 124 3476 0,14% 0,52 1,85 28,03 

10. Bolezni dihal 1043 9539 0,39% 1,42 15,56 9,15 

11. Bolezni prebavil 394 4729 0,19% 0,71 5,88 12,00 

12. Bolezni kože in podkožja 134 2388 0,10% 0,36 2,00 17,82 

13. Bol. mišičnokos. sist. in vez. tkiva 850 24569 1,00% 3,67 12,68 28,90 

14. Bolezni sečil in splovil 170 2219 0,09% 0,33 2,54 13,05 

15. Nosečnost, porod in popor. obdobje 87 3816 0,16% 0,57 1,30 43,86 

18. Simpt., znaki ter nenorm. klin. lab.izv 204 2925 0,12% 0,44 3,04 14,34 
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Rumena – bolezni zaposlenih 

Zelena – poškodbe zaposlenih 

Rdeča – odsotnost z dela zaradi družinskih članov 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Z rumeno barvo so označena polja za tiste bolezni, ki so najpogostejše oziroma zaradi katerih je 

največ zaposlenih v bolniškem staležu. Največ ljudi se zdravi zaradi bolezni dihal, in sicer  1043 

ljudi, kar je v primerjavi z ostalimi podatki zaskrbljujoč podatek. Zraven bolezni mišično – 

kostnega sistema in vezivnega tkiva so pomembne še nekatere infekcijske ter parazitne bolezni, 

bolezni prebavil ter duševne in vedenjske motnje. Vendar pa predstavljajo bolezni kostno-mišičnega 

sistema največje število izgubljenih koledarskih dni v enem letu, in sicer 24.569 dni/leto. 

Tabela 3: Prikaz bolezni za leto 2010 

Predznak: – pomeni, da se je število ljudi zaradi te bolezni zmanjšalo; 

      + pomeni, da se je število ljudi pri tej bolezni povišalo. 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Tabela 2 prikazuje pri vsaki od navedenih bolezni ali se je število ljudi, ki so v bolniškem staležu 

zaradi te bolezni, zmanjšalo ali povišalo. Podatki kažejo, da so se le pri 4  navedenih *boleznih 

skupine MKB-10 število primerov zmanjšalo in kar pri 10-tih povišalo. V tabeli je prikazano tudi 

19. A Poškodbe in zastrupitve pri delu 328 12929 0,53% 1,93 4,89 39,42 

19. B Poškodbe in zastrupitve izven dela 591 18362 0,75% 2,74 8,82 31,07 

21. Dej., ki vpl. na zdr.st. in na stik z zdr. služ. 658 5478 0,22% 0,82 9,82 8,33 

Nega družinskega člana 866 4887 0,20% 0,73 12,92 5,64 

Pomanjkljivi podatki 7 83 - - - - 

Skupaj 6666 117901 4,82% 17,59 99,45 17,69 

    Skupine MKB-10 
 Vsi 

predznak Primeri Dnevi %BS IO IF R 

1. Nekatere inf. in paraz. bolezni  - 515 3607 0,15% 0,55 7,85 7,00 

2. Neoplazme  + 104 5246 0,22% 0,80 1,59 50,44 

3. Bolezni krvi in krvotv. organov + 17 287 0,01% 0,04 0,26 16,88 

4. Endokrine, prehr. in presn. bolezni - 37 855 0,04% 0,13 0,56 23,11 

5. Duševne in vedenjske motnje + 215 13568 0,57% 2,07 3,28 63,11 

6. Bolezni živčevja + 76 2862 0,12% 0,44 1,16 37,66 

7. Bolezni očesa in adneksov + 76 1336 0,06% 0,20 1,16 17,58 

8. Bolezni ušesa in mastoida - 47 1074 0,04% 0,16 0,72 22,85 

9. Bolezni obtočil + 183 8665 0,36% 1,32 2,79 47,35 

10. Bolezni dihal + 1113 9395 0,39% 1,43 16,97 8,44 

11. Bolezni prebavil + 412 5505 0,23% 0,84 6,28 13,36 

12. Bolezni kože in podkožja + 143 1508 0,06% 0,23 2,18 10,55 

13. Bol. mišičnokos. sist. in vez. tkiva + 896 32318 1,35% 4,93 13,66 36,07 

14. Bolezni sečil in splovil - 157 2224 0,09% 0,34 2,39 14,17 

15. Nosečnost, porod in popor. obdobje - 76 3776 0,16% 0,58 1,16 49,68 

16. Simpt., znaki ter nenorm. klin. lab.izv + 273 3752 0,16% 0,57 4,16 13,74 

17. A Poškodbe in zastrupitve pri delu + 353 13220 0,55% 2,02 5,38 37,45 

17. B Poškodbe in zastrupitve izven dela - 553 16472 0,69% 2,51 8,43 29,79 

18. Dej., ki vpl. na zdr.st. in na stik z zdr. služ. + 876 4767 0,20% 0,73 13,35 5,44 

Nega družinskega člana + 907 4806 0,20% 0,73 13,83 5,30 

Pomanjkljivi podatki  4 81 - - - - 

Skupaj + 7039 135678 5,67% 20,68 107,30 19,28 
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*27izgorelost zaposlenih: je stanje čustvene, duševne in fizične izčrpanosti 

število izgubljenih delovnih dni na enega delavca zaradi posamezne bolezni oziroma resnost (R). 

Vsi podatki, ki so nad 30 delovnih dni, pomenijo denarni izpad za zavarovalnico ter pod 30 

izgubljenih delovnih dni, denarni odhodek za podjetje. Večina podatkov je pod 30 delovnih dni, 

torej je večji primanjkljaj pri podjetju.  

Opomba:* število bolezni po MKD-10 je tukaj gledano le do bolezni senčil in spolovil, kajti 

nosečnost, poškodbe ter nega družinskega člana se v tem primeru ne nanašajo direktno na bolezni 

zaposlenih. 

Tabela 4: Prikaz bolezni za leto 2011 

    Skupine MKB-10 VSI 

  predznak %BS IO IF R 

1. Nekatere inf. in paraz. bolezni  + 0,19% 0,69 9,86 7,03 

2. Neoplazme  - 0,13% 0,46 1,87 24,48 

3. Bolezni krvi in krvotv. organov +/- 0,01% 0,02 0,20 12,38 

4. Endokrine, prehr. In presn. bolezni - 0,03% 0,11 0,78 13,57 

5. Duševne in vedenjske motnje - 0,42% 1,52 3,98 38,15 

6. Bolezni živčevja + 0,18% 0,67 0,98 67,69 

7. Bolezni očesa in adneksov + 0,07% 0,25 1,21 20,38 

8. Bolezni ušesa in mastoida + 0,03% 0,10 0,95 10,94 

9. Bolezni obtočil - 0,28% 1,03 2,37 43,71 

10. Bolezni dihal + 0,45% 1,65 18,45 8,95 

11. Bolezni prebavil - 0,19% 0,70 6,67 10,53 

12. Bolezni kože in podkožja - 0,05% 0,19 1,74 10,71 

13. Bol. mišičnokos. sist. In vez. tkiva + 1,44% 5,27 15,19 34,71 

14. Bolezni sečil in spolovil + 0,10% 0,37 2,50 14,74 

15. Nosečnost, porod in popor. obdobje - 0,14% 0,51 1,15 43,87 

16. Simpt., znaki ter nenorm. klin. lab.izv +/- 0,16% 0,60 3,81 15,64 

17. A Poškodbe in zastrupitve pri delu + 0,58% 2,10 4,81 43,66 

17. B Poškodbe in zastrupitve izven dela + 0,84% 3,05 8,60 35,48 

21. Dej., ki vpl. na zdr.st. in na stik z zdr. služ. - 0,17% 0,63 15,59 4,05 

Nega družinskega člana + 0,21% 0,77 15,42 4,99 

Skupaj +/- 5,67% 20,70 116,24 17,81 

 

Predznak: – pomeni, da se je število ljudi zaradi te bolezni zmanjšalo; 

      + pomeni, da se je število ljudi pri tej bolezni povišalo; 

     +/- pomeni, da se odstotek bolniškega staleža ni niti povišal, niti zmanjšal. 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Odstotek bolniškega staleža se iz leta 2010 ni povišal, ampak je ostal nespremenjen. Število 

izgubljenih dni na enega zaposlenega v koledarskem letu se je prav tako zmanjšalo, kar je v 

primerjavi z letom 2009 in 2010 veliko bolj primerno za podjetje ter za zaposlene. Kljub 

nespremenjeni vrednosti bolniškega staleža pa se je zopet povišalo število obolelih pri tistih 

boleznih, ki so že prej bile v najvišjem povprečju družbe Pošte Slovenije. Razen bolezni prebavil ter 

duševno vedenjskih motenj, kjer se je odstotek ljudi v bolniškem staležu zmanjšal, so se bolezni 

dihal, mišično-kostne bolezni ter nekatere infekcijske in parazitne bolezni, ki so v prejšnjem letu ter 

letu 2009 zajemale največje število obolelih ljudi, dodatno povišale. Tako stanje je kljub 

nespremenjenim odstotkom bolniškega staleža zelo zaskrbljujoče, kajti bolezni dihal ter kostno-

mišična obolenja iz leta v leto naraščajo in se ne zmanjšujejo, kar lahko privede do prekomerne 

preutrujenosti in s tem tudi do *27izgorelosti zaposlenih.    
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Graf 3: Primerjava po številu bolezni med letom 2009 in letom 2010 

  

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Graf jasno prikazuje spremembe števila primerov v letu 2009 in 2010 pri vsaki od bolezni. V večini 

primerov gre za manjše razlike v posameznih letih, le pri nekaterih infekcijskih in parazitnih 

boleznih je odstopanje nekoliko večje. Bolezni dihal ter bolezni mišično-kostnega sistema in 

vezivnega tkiva, ki predstavljajo največje število primerov, se iz leta 2009 v leto 2010 še naprej 

povišujejo, kar pomeni, da je tukaj potrebno narediti največji poudarek za ukrepanje.  

Tabela 5: Prikaz bolezni za moške leta 2009, 2010 in 2011 

    Skupine MKB-10 

Moški 

2009 2010 2011 

Primeri  %BS R Primeri  %BS R %BS R 

1. Nekatere inf. in paraz. bolezni  436 0,21% 7,48 315 0,14% 6,73 0,18% 6,74 

2. Duševne in vedenjske motnje 88 0,31% 54,08 106 0,52% 74,64 0,27% 31,84 

3. Bolezni dihal 628 0,39% 9,55 707 0,39% 8,46 0,42% 8,58 

4. Bolezni prebavil 252 0,17% 10,42 256 0,27% 16,14 0,23% 11,50 

5. Bol. mišičnokos. sist. in vez. tkiva 540 1,08% 30,81 564 1,15% 30,94 1,22% 30,75 

6. A Poškodbe in zastrupitve pri delu 283 0,69% 37,45 306 0,75% 37,35 0,80% 43,43 

6. B Poškodbe in zastrupitve izven dela 482 0,94% 29,94 435 0,85% 29,50 1,11% 37,01 

Nega družinskega člana 305 0,10% 5,11 342 0,12% 5,10 0,12% 4,83 

Skupaj 3.844 4,61% 18,50 4.085 5,65% 20,97 5,48% 19,31 

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 
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Opomba: iz skupine bolezni MKB-10 je izvzetih le nekaj najpogostejših bolezni ter poškodbe pri 

delu in izven dela. 

Največje število ljudi v bolniškem staležu je zaradi bolezni dihal, nato sledijo bolezni mišično-

kostnega sistema in  nekatere infekcijske ter parazitne bolezni. Vendar pa največje število 

izgubljenih dni zaradi teh bolezni predstavljajo mišično-kostna obolenja, in sicer kar 30,81 delovnih 

dni v enem koledarskem letu na zaposlenega, to je od preostalih naštetih bolezni, razen poškodb pri 

in izven dela, za skoraj 20 dni več.  

Število nekaterih infekcijskih in parazitnih bolezni se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo, 

vendar pa se pri ostalih boleznih to ni zgodilo. Zaradi zelo majhnih sprememb pri teh skupinah 

bolezni je skupno število moških v bolniškem staležu iz leta 2009 na leto 2010 padlo za 1 primer. 

Ker pa so tukaj prikazane oziroma izvzete le nekatere bolezni skupine MKB-10 in ne vse, je pri 

vseh naštetih boleznih število primerov iz leta 2009 na leto 2010 naraslo iz 3844 na 4085. 

Odstotek bolniškega staleža se je pri moških iz leta 2010 zmanjšal. Zmanjšalo se je tudi število 

izgubljenih delovnih dni na enega zaposlenega v koledarskem letu. S takim  načinom bi lahko bilo 

doseženo, da bi podjetje počasi zmanjšalo število izgubljenih delovnih dni ter število obolelih na 

minimalno raven. Vendar pa je kljub temu potrebno paziti predvsem na odstotek bolezni dihal, ki iz 

leta 2009 narašča.  

Opomba: zaradi nedosegljivih podatkov  Pošte Slovenije za leto 2011 ni mogoče prikazati število 

primerov obolelih ljudi.  

Graf 4: Primerjava bolezni za moške med letom 2009 in 2010 

   

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Palični grafikon prikazuje spremembe iz leta v leto. Kljub velikemu zmanjšanju števila ljudi, zaradi 

nekaterih infekcijskih ter parazitnih bolezni se je število bolezni dihal  povečalo in še vedno je 

največ ljudi doma prav zaradi tega. Tudi število ljudi obolelih za mišično-kostnim sistemom 

narašča. 

Opomba: zaradi nedosegljivih podatkov  Pošte Slovenije za leto 2011 ni mogoče prikazati  ali se 

število primerov še naprej iz leta v leto povečuje.   
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*28skupni odstotek: je odstotek bolniškega staleža v celoti, za vse obravnavane skupine bolezni MKB – 10. 

Tabela 6: Prikaz bolezni za ženske, leta 2009, 2010 in 2011 

    Skupine MKB-10 

Ženske 

2009 2010 2011 

Primeri  %BS R Primeri  %BS R %BS R 

1. Nekatere inf. in paraz. bolezni  235 0,23% 8,79 200 0,17% 7,43 0,21% 7,52 

2. Duševne in vedenjske motnje 122 0,53% 39,04 109 0,64% 51,89 0,67% 44,32 

3. Bolezni dihal 415 0,39% 8,53 406 0,39% 8,41 0,51% 9,54 

4. Bolezni prebavil 142 0,23% 14,80 156 0,16% 8,81 0,13% 8,38 

5. Bol. mišičnokos. sist. in vez. tkiva 310 0,88% 25,59 332 1,69% 44,79 1,83% 40,78 

6. A Poškodbe in zastrupitve pri delu 45 0,26% 51,82 47 0,20% 38,09 0,18% 45,51 

6. B Poškodbe in zastrupitve izven dela 109 0,44% 36,06 118 0,41% 30,83 0,35% 28,93 

Nega družinskega člana 561 0,37% 5,93 565 0,35% 5,42 0,38% 5,08 

Skupaj 2.822 5,18% 16,58 2.594 5,69% 16,93 6,00% 15,85 

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Prav tako kot pri moških je tudi pri ženskah največje število ljudi v bolniškem staležu zaradi bolezni 

dihal ter mišično-kostnega sistema. Nekoliko večje število primerov je pri duševno vedenjskih 

motnjah, prav zaradi dela s strankami za okencem in posledično pomanjkanjem časa za opravljanje 

svojih delovnih nalog. Poškodb na delovnem mestu ter izven delovnega mesta je pri ženskah zelo 

malo. 

Število žensk v bolniškem staležu zaradi bolezni prebavil ter zaradi mišično-kostnega sistema se je 

iz leta 2009 na leto 2010 povišalo, med tem ko so je število *drugih bolezni nekoliko zmanjšalo. 

Število poškodb je nekoliko več, ampak še vedno v primerjavi s predstavniki moškega spola zelo 

malo. Število primerov zaradi nege družinskega člana je pri ženskah zelo visoko, in sicer višje, kot 

so same bolezni.   

*druge bolezni oziroma bolezni so mišljene samo bolezni, ki jih lahko imajo ljudje in ne poškodbe 

ali nega bolnih ljudi.     

Kljub povišanju odstotka bolniškega staleža za ženske se je število izgubljenih delovnih dni na 

enega zaposlenega v koledarskem letu zmanjšalo. Vendar pa je potrebno poudariti, da se nekatere 

bolezni, ki dosegajo najvišje vrednosti še vedno zvišujejo, kar pomeni, da se nevarnosti za še večja 

izostajanja *28skupnega odstotka bolniškega staleža, nadaljujejo. Ukrepi za znižanje bolezni dihal 

ter bolezni kostno-mišičnega sistema so zelo pomembni, tako da jih je potrebno načrtovati skupaj z 

zaposlenimi, saj le-ti vedo, kaj je tisto, kar povzroča dodatna obolenja.  
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Graf 5: Primerjava bolezni za ženske med letom 2009 in 2010 

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; (17) 

Število ljudi v bolniškem staležu zaradi prikazanih bolezni se je zmanjšalo za 6 ljudi, vendar pa je v 

primerjavi z vsemi boleznimi skupine MKB-10 med letom 2009 in 2010 naraslo iz 2.822 na 2.954 

ljudi.   

Opomba: zaradi nedosegljivih podatkov  Pošte Slovenije za leto 2011 ni mogoče prikazati  ali se 

število še naprej iz leta v leto povečuje. 

Graf 6: Primerjava bolniškega staleža med spoloma za leto 2009 

  
Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17])   
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V primerjavi med moškimi in ženskami je število moških v vseh primerih več kot pa žensk, razen 

pri duševnih in vedenjskih motnjah. Število žensk v bolniškem staležu je višje tudi zaradi nege 

družinskega člana, in to kar za 256 oseb. 

Graf 7: Primerjava bolniškega staleža med spoloma za leto 2010 

  
Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

V letu 2010 je število duševnih in vedenjskih motenj pri moških nekoliko naraslo in je v primerjavi 

z ženskami že skoraj enako. Zaradi velikega porasta mišično-kostnega obolenja pri moških je 

razlika zelo lepo vidna, enako velja za poškodbe pri delu in izven dela. 

Tabela 7: Primerjava odstotka bolniškega staleža ter število izgubljenih delovnih dni na leto za enega delavca med Pošto 

Slovenije, d.o.o. in Republiko Slovenijo, lata 2009  

 

 

 

 

 

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Pošta Slovenije, d.o.o. je v primerjavi z Republiko Slovenijo prav pri vseh boleznih ter poškodbah 

pri delu in izven dela nad povprečjem države. Največja razlika se kaže pri duševnih in vedenjskih 

motnjah, in sicer za kar  0,12% ter pri boleznih mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva, kjer je 

razlika za kar 0,33%. Vendar pa je število izgubljenih delovnih dni v koledarskem letu na enega 

zaposlenega pri Republiki Sloveniji višje v primerjavi s pošto. Le pri nekaterih infekcijskih ter 

parazitnih boleznih in  pri boleznih dihal ima družba večje število izgubljenih delovnih dni kot pa 

država. 
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    Skupine MKB-10 
Republika Slovenija 

Pošta Slovenije, 
d.o.o. 

%BS R %BS R 

1. Nekatere inf. in paraz. bolezni  0,19% 7,38 0,22% 7,94 

2. Duševne in vedenjske motnje 0,27% 46,49 0,39% 45,34 

3. Bolezni dihal 0,35% 8,59 0,39% 9,15 

4. Bolezni prebavil 0,15% 12,96 0,19% 12,00 

5. Bol. mišičnokos. sist. in vez. tkiva 0,77% 31,40 1,00% 28,90 

6. A Poškodbe in zastrupitve pri delu 0,30% 40,47 0,53% 39,42 

6. B Poškodbe in zastrupitve izven dela 0,64% 33,80 0,75% 31,07 

Skupaj 4,18% 17,95 4,82% 17,69 
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Tabela 8: Primerjava odstotka bolniškega staleža ter število izgubljenih delovnih dni na leto za enega delavca med Pošto 

Slovenije, d.o.o. in Republiko Slovenijo, leta 2010 

 

 

 

 

 

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

V letu 2010 se glede na prejšnje leto, ki je prikazano v tabeli 7, v Republiki Sloveniji stanje 

skorajda ni spremenilo. Odstotek bolniškega staleža je skoraj enak pri vseh navedenih boleznih 

družbe, nekoliko večja razlika je le pri nekaterih infekcijskih in parazitnih boleznih ter pri kostno-

mišičnih obolenjih. Pošta Slovenije je v primerjavi z letom 2009 presegla vrednosti v primerjavi z 

državo Slovenijo, kljub velikemu presežku tistega leta je leta 2010 ponovno povišala odstotka 

bolniškega staleža, kar pomeni, da je veliko nad povprečjem Republike Slovenije. Družba je 

povišala tudi število izgubljenih koledarskih dni v enem letu na enega zaposlenega ter še dodatno 

presegla vrednost države.  

Tabela 9: Primerjava odstotka bolniškega staleža ter število izgubljenih delovnih dni na leto za enega delavca med Pošto 

Slovenije, d.o.o. in Republiko Slovenijo, leta 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

V Republiki Sloveniji se je stanje iz leta 2010 na leto 2011 nekoliko spremenilo. Odstotek se je 

povišal pri duševnih boleznih ter pri nekaterih parazitnih in infekcijskih boleznih, pri vseh ostalih 

pa se je bolniški stalež zmanjšal. Pošta Slovenije v primerjavi z Republiko Slovenijo prav pri vseh 

najpogostejših boleznih po mednarodni klasifikaciji bolezni presega vrednosti, in sicer so največje 

težave pri družbi mišično-kostna obolenja ter duševne in vedenjske motnje, kajti tukaj Pošta 

Slovenije presega povprečje države za skorajda enkratno vrednost.   

 

  

    Skupine MKB-10 
Republika Slovenija 

Pošta Slovenije, 
d.o.o. 

%BS R %BS R 

1. Nekatere inf. in paraz. bolezni  0,13% 6,9 0,15% 7,0 

2. Duševne in vedenjske motnje 0,27% 43,9 0,57% 63,11 

3. Bolezni dihal 0,30% 8,2 0,39% 8,44 

4. Bolezni prebavil 0,16% 12,1 0,23% 13,36 

5. Bol. mišičnokos. sist. in vez. tkiva 0,80% 29,9 1,35% 36,07 

6. A Poškodbe in zastrupitve pri delu 0,31% 41,4 0,55% 37,45 

6. B Poškodbe in zastrupitve izven dela 0,65% 34,7 0,69% 29,79 

Skupaj 4,09% 17,60 5,67% 19,28 

    Skupine MKB-10 
Republika Slovenija 

Pošta Slovenije, 
d.o.o. 

%BS R %BS R 

1. Nekatere inf. in paraz. bolezni  0,15% 6,69 0,19% 7,03 

2. Duševne in vedenjske motnje 0,26% 44,54 0,42% 38,15 

3. Bolezni dihal 0,32% 8,42 0,45% 8,95 

4. Bolezni prebavil 0,15% 11,77 0,19% 10,53 

5. Bol. mišičnokos. sist. in vez. tkiva 0,78% 30,95 1,44% 34,71 

6. A Poškodbe in zastrupitve pri delu 0,29% 43,68 0,58% 43,66 

6. B Poškodbe in zastrupitve izven dela 0,63% 35,39 0,84% 35,48 

Skupaj 4,05% 17,07 5,67% 17,81 



 

33 

Graf 8: Odstotek bolniškega staleža za obravnavana leta v Republiki Sloveniji ter Pošti Slovenije, d.o.o. 

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Graf prikazuje, kako se iz leta v leto gibljejo odstotki bolniškega staleža. Podatki kažejo, da se je 

odstotek ljudi v bolniškem staležu pri Pošti Slovenije, d.o.o. iz leta 2009 na leto 2010 povišal, 

vendar pa se iz leta 2010 na leto 2011 le-ta ni spremenil. Republika Slovenija pa ta odstotek v 

nasprotju z družbo počasi zmanjšuje. Pošta mora torej najprej doseči državno povprečje in šele 

kasneje si lahko obeta doseganje boljše produktivnosti ter boljše učinkovitosti zdravega delavca.   

Tabela 10: Primerjava odstotka bolniškega staleža med Pošto Slovenije, d.o.o. in Republiko Slovenijo, za moške leta 2009, 

2010 in 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Odstotek bolniškega staleža pri nekaterih parazitnih ter infekcijskih boleznih za moške se je tako pri 

Pošti Slovenije kot pri Republiki Sloveniji zmanjšal iz leta 2009 na leto 2010, kar je pozitivno, 

ampak se je v letu 2011 stanje zopet poslabšalo in odstotek se je za nekoliko povišal. Pri duševnih 

in vedenjskih motnjah se odstotek pri državi ni spreminjal, med tem ko se je pri družbi povišal za 

kar 0,21%, vendar pa je leta 2011 zopet padel na 0,27%, kar je v primerjavi z prejšnjimi leti najnižje 

doslej. Bolezni dihal so v primerjavi z ostalimi boleznimi najpogostejša bolezen, zaradi katere so 

ljudje v bolniškem staležu in ta bolezen še ta delež  povišuje, predvsem pri družbi Pošte Slovenije. 

Bolezni prebavil moških je naraščalo iz leta 2009 v leto 2010, vendar pa se je glede na leto 2011 

delež nekoliko zmanjšal, tako da bi se lahko pričakovalo, da bi se stanje lahko nekoliko izboljšalo. 

Prav tako se iz leta v leto povečuje število ljudi oziroma odstotek moških, ki bolehajo za mišično-

kostnimi obolenji ter vezivnega tkiva, tukaj je stanje precej zaskrbljujoče, saj je iz leta v leto število 

ljudi obolelih za to boleznijo v visoki porasti. Stanje Pošte Slovenije v primerjavi z Republiko 

Slovenijo je pri teh boleznih, ki so sicer najpogostejše bolezni družbe, zelo slabo in je za izboljšanje 

stanja potrebno veliko dolgotrajnih in dobro izvedenih ukrepov. 
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    Skupine MKB-10 

Republika Slovenija 
(%BS) 

Pošta Slovenije, d.o.o. 
(%BS) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

1. Nekatere inf. in paraz. bolezni  0,15% 0,11% 0,12% 0,21% 0,14% 0,18% 

2. Duševne in vedenjske motnje 0,19% 0,19% 0,19% 0,31% 0,52% 0,27% 

3. Bolezni dihal 0,29% 0,24% 0,25% 0,39% 0,39% 0,42% 

4. Bolezni prebavil 0,15% 0,16% 0,15% 0,17% 0,27% 0,23% 

5. Bol. mišičnokos. sist. in vez. tkiva 0,69% 0,71% 0,69% 1,08% 1,15% 1,22% 

Skupaj 3,56% 3,53% 3,45% 4,61% 5,65% 5,48% 
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Graf 9: Odstotek bolniškega staleža za obravnavana leta pri Republiki Sloveniji ter Pošti Slovenije, d.o.o.; moški 

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Prav tako kot se gibljejo podatki pri zaposlenih pošte ali države, je tudi pri moških enako. Pošta 

Slovenije svoj odstotek dviguje oziroma povečuje, razen iz leta 2010 na 2011, medtem ko 

Republika Slovenija ta odstotek iz leta v leto zmanjšuje. 

Tabela 11: Primerjava odstotka bolniškega staleža med Pošto Slovenije, d.o.o. in Republiko Slovenijo, za ženske leta 2009, 

2010 in 2011 

 

 

 

 

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Prav tako kot pri moških se je tudi pri ženskah odstotek bolniškega staleža zaradi nekaterih 

infekcijskih ter parazitnih bolezni iz leta 2009 na leto 2010 zmanjšal, a se je stanje v naslednjem 

obravnavanem letu zopet nekoliko povišalo. Duševne in vedenjske motnje so pri ženskah prisotne v 

veliko večjem odstotku kot pri moških, kar je vidno v tabelah 9 in 10. Vendar pa ni tako pomembna 

primerjava med moškimi in ženskami, pač pa je pomemben odstotek duševno obolelih žensk v 

družbi, kajti ta se iz leta v leto povečuje in je v primerjavi z Republiko Slovenijo za skoraj polovico 

večji. Bolezni dihal se počasi in vztrajno zmanjšujejo ali vsaj ostajajo skorajda nespremenjene v 

Republiki Sloveniji, medtem ko je pri pošti iz leta 2009 in 2010 glede na leto 2011 ta odstotek v 

velikem porastu. Tako kot pri moških se tudi pri ženskah odstotek mišično-kostnih obolenj 

povečuje. Pri Pošti Slovenije, d.o.o. se skoraj ni povišalo število primerov, vendar pa je število 

delovnih dni v enem koledarskem letu naraslo za enkratno vrednost in zato se je prav tako povišal 

za enkratno vrednost tudi odstotek bolniškega staleža. Za družbo to pomeni, da so ta obolenja 

veliko težja in morajo zato zaposleni ostati doma dlje časa. 
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    Skupine MKB-10 

Republika Slovenija 
(%BS) 

Pošta Slovenije, d.o.o. 
(%BS) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

1. Nekatere inf. in paraz. bolezni  0,23% 0,15% 0,19% 0,23% 0,17% 0,21% 

2. Duševne in vedenjske motnje 0,37% 0,37% 0,36% 0,53% 0,64% 0,67% 

3. Bolezni dihal 0,44% 0,38% 0,39% 0,39% 0,39% 0,51% 

4. Bolezni prebavil 0,16% 0,16% 0,16% 0,23% 0,16% 0,13% 

5. Bol. mišičnokos. sist. in vez. tkiva 0,88% 0,92% 0,90% 0,88% 1,69% 1,83% 

Skupaj 4,96% 4,80% 4,79% 5,18% 5,69% 6,00% 
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Graf 10: Odstotek bolniškega staleža za obravnavana leta v Republiki Sloveniji in Pošti Slovenije, d.o.o.; ženske 

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; ([17]) 

Število ljudi v bolniškem staležu se je pri Pošti Slovenije sicer zmanjšalo za skoraj 100 ljudi, vendar 

pa je število izgubljenih delovnih dni v enem koledarskem letu naraslo in odstotek bolniškega 

staleža (%BS) se je prav zaradi tega v družbi zelo dvignil in leta 2011 dosegel rekordno vrednost. 

Tudi Republika Slovenija ima manj primerov bolniškega staleža in več izgubljenih delovnih dni v 

enem koledarskem letu, vendar ja ta razlika manjša in je kljub temu odstotek bolniškega staleža v 

upadanju. 

4.2 Raziskava ankete 

Hipoteza 2: Organizacija v podjetju je slaba in zaradi tega se zaposleni ne počutijo pripadni 

podjetju, s tem pa tudi ne želijo dela opravljati bolj natančno in strokovno.   

Velikokrat vodstvo nekaterih podjetij pozabi sodelovati z delavci pri postavljanju novih ukrepov in 

se ne posveti dovolj njihovim željam. Prav zaradi tega je v vsakem večjem podjetju, kjer vodstvo 

sploh redko kdaj spregovori s sodelavci, pomembno enkrat letno opravljati ankete glede njihovega 

počutja oziroma merjenje socialne klime.  

Del strokovne naloge je lahko bil izdelan le s pomočjo ankete (PRILOGA 1), kjer so bila zajeta 

vprašanja na temo njihovega počutja, medsebojnega razumevanja s sodelavci, načina zdrave 

prehrane, telesne rekreacije itd. Pri anketi je sodelovalo 147 ljudi iz Poslovne enote Maribor, in 

sicer so sodelovale le pošte v mestu Maribor. Vprašalnik je bil v maju 2012  poslan 16-tim poštam, 

trem oddelkom Poslovne enote Maribor, in sicer naslednjim: 

 2101 Maribor; 

 2103 Maribor; 

 2014 Maribor; 

 2105 Maribor; 

 2106 Maribor; 

 2107 Maribor; 

 2108 Maribor; 

 2109 Maribor; 
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*29manipulant: je vsaka zaposlena oseba, ki dela za okencem na pošti. 

 2114 Maribor; 

 2115 Maribor; 

 2116 Maribor; 

 2117 Maribor; 

 Oddelek za trženje, kadrovsko pravni oddelek in oddelek za računovodstvo in finance. 

Anketa je bila namenjena 217 ljudem, od tega jih je želelo sodelovati le 147, nekatere pošte se na 

ankete niso niti odzvale.  

Graf 11: Osebni podatki 

 

V anketi je sodelovalo 147 ljudi, od tega je kar 59 odstotkov moških (86 ljudi) ter 42 odstotkov 

žensk (61 ljudi). Naslednji grafikon, graf 13, prikazuje, da je 41%  zaposlenih kot *29manipulantov 

oziroma upravnikov (vodilni delavec posamezne pošte), 48% opravlja delo  pismonoše ter 11% 

ljudi, ki so sodelovali pri anketi, opravlja  dela na Poslovni enoti Maribor družbe Pošta Slovenije, 

d.o.o. 

Graf 12: Starost anketirancev 

 

Podatki prikazujejo, da je največ ljudi, ki je sodelovalo pri vprašalniku, in sicer 34, starih od 36 do 

40 let, nato sledi starostni razred med 41 in 45 let, in sicer 30 ljudi. Višja kot je starost zaposlenih,  

večja je nevarnost za nastanek zdravstvenih težav. Zelo veliko anketiranih je starih  nad 50 let in le
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malo jih je pod 30, kar pomeni, da je veliko večina ljudi starejših in le peščica mladih. Glede na 

težavnost delovnih nalog bi se lahko upalo, da lažje opravljajo dela mlajši.  

Graf 13: Delovno mesto 

 

Delovno mesto upravnika oziroma manipulanta je podobno delovnemu mestu v pisarni v poslovni 

enoti, kajti gre za sedečo delovno mesto ob računalniku. Razlikuje se le v tem, da se pri opravljanju 

del za poštnim okencem morajo zaposleni ukvarjati s strankami. Zato se pri izvajanju ukrepov ti dve 

delovni mesti med seboj povezujeta in se ne obravnavata posamezno. 

Graf 14: Končana izobrazba 

 

Končana izobrazba pove, koliko ljudi je sposobnih opravljati svoja dela in ali so njihova delovna 

mesta primerna, glede na njihovo izobrazbo. »Vse raziskave kažejo, da so ljudje z nižjo izobrazbo 

več v bolniškem staležu in je njihovo zdravje ponavadi slabše, vendar ne vedno v povezavi z 

večjimi obremenitvami na delovnih mestih. Redko sami segajo po zdravstveno vzgojnih gradivih in 

zato je potrebno izkoristiti vsako priložnost, da se jim razloži pomen določenih življenjskih navad, 

pa tudi razvad, ki posebej usodno vplivajo na kvaliteto njihovega življenja (Bilban, 2012, str. 9 

[3]).«   
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*30stres: je fiziološki, psihološki in vedenjski odziv posameznika na vsako spremembo, ki se ji je potrebno prilagoditi.  

Vsi, ki opravljajo dela v poslovni enoti, imajo vsaj višjo ali visoko strokovno izobrazbo, medtem ko 

so nekateri starejši pismonoši končali le osnovno šolo ali manj. Največ anketirancev je končalo 

srednjo šolo, in sicer kar 81 zaposlenih, nekateri imajo tudi univerzitetno izobrazbo.  

Graf 15: Medsebojno razumevanje zaposlenih 

 

Dobra povezanost med sodelavci ima velik vpliv na njihov potek opravljanja dela ter na njihovo 

razpoloženje. Velikokrat lahko slabi odnosi privedejo k slabši zbranosti, izogibanju delovnih nalog 

ter povzročijo večjo odsotnost z dela. Graf prikazuje, da se 16% ljudi med sabo zelo dobro razume, 

61% zaposlenih se s sodelavci razume dobro, kar je še v redu, vse kar je pod to mejo,  že pomeni 

veliko možnost za nastanek konfliktnih težav ter zaradi tega povišanje odpora do dela.        

Graf 16: Način opravljanja delovnih nalog 

 

Več kot je potrebno narediti v zelo kratkem času, bolj so zaposleni nezbrani, več napak se lahko 

pripeti in prisotna je velika mera *30stresa. Že samo delo s strankami povzroča nenehne spremembe 

ritma opravljanja dela, če pa je prisotna še preobremenjenost, je nevarnost za nastanek vedenjskih in 

duševnih motenj bistveno večja. Nenehno je preobremenjeno 18 anketiranih ljudi, 74 zaposlenih 

mora pogosto hiteti ter 43 oseb hiti le tu in tam. Iz slike je razvidno, da je delavcev, ki morajo pri 

delu hiteti, zelo veliko, zato bi bilo potrebno ukrepati, predvsem s strani organizacije.  
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Graf 17: Psihični napor pri delu 

 

Rezultati ankete prikazujejo, da zaposleni občutijo velikokrat psihični napor, saj le 1% ne občuti 

psihičnega napora pri delu, 12% pravi, da delo sicer je naporno ampak ne preveč. Vsi ostali občutijo 

psihični napor pri opravljanju svojih delovnih nalog, kar je presenetljivo zelo veliko anketirancev. 

Vsi tisti, ki so odgovorili, da je delo precej psihično naporno in zelo naporno, bi morali imeti na 

razpolago dodatne ljudi, ki bi jih lahko v takih primerih razbremenili. 

Graf 18: Fizični napor pri delu 

 

Fizični napor pri delu občutijo večinoma pismonoše, ki morajo opravljati svoje delo peš, s kolesom 

ali kolesom z motorjem, le redko se v mestu Maribor opravljajo poštne storitve z avtomobilom. 

Največ ljudi je v anketi obkrožilo odgovor, da je delo fizično naporno, nato sledi manj naporno delo 

ter z 21% precej fizično naporno opravljanje dela. Pismonošem, ki morajo pošto nositi v nadstropja 

poslovnih in stanovanjskih objektov, bi se zato moralo omogočiti lažji prenos pošiljk v nadstropja 

ter po mestu.  
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Graf 19: Splošno zdravstveno stanje delavcev v primerjavi z vrstniki 

 

Ljudje se po njihovem mnenju v primerjavi z njihovimi vrstniki (starostno podobno populacijo) 

počutijo dobro in nimajo prevelikih zdravstvenih težav v primerjavi z drugimi. 18 zaposlenih meni, 

da je njihovo zdravstveno stanje zelo dobro, 65 oseb pravi, da je dobro, glede na druge ljudi, 39 jih 

meni, da je zdravstveno stanje povprečno, 22 se jih počuti slabo in 3 menijo, da je njihovo 

zdravstveno stanje v primerjavi z vrstniki zelo slabo. Vsem zaposlenim, ki so odgovorili povprečno, 

slabo ali zelo slabo, bi se moralo pričeti pomagati s strani nadrejenih ter medicine dela. Raziskati bi 

bilo potrebno, kako bi se lahko njihovo stanje izboljšalo.   

Graf 20: Občutek bolečin pri opravljanju dela 

 

Anketiranci pri opravljanju svojih delovnih nalog pogosto oziroma skoraj vsak dan občutijo 

bolečine v predelu hrbtenice in vratu, in sicer kar 113 oseb, kar pomeni, da le 34 ljudi od vseh, ki so 

sodelovali pri vprašalniku, ni obkrožilo tega odgovora. Ta podatek je za Pošto Slovenijo zelo 

zaskrbljujoč, saj napoveduje, da se kljub zelo velikemu številu že obolelih za kostno-mišičnimi 
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*31ergonomski ukrepi: zmanjšanje ekoloških obremenitev in škodljivosti s pomočjo prilagajanja delovnih pripomočkov 

obolenji, namerava to število še povišati, s tem pa bi se povišal tudi odstotek ljudi v bolniškem 

staležu. Ukrepanje zaradi te težave je nujno. Veliko zaposlenih občuti bolečine v nogah ter ramenih.  

Ker je bilo tukaj na razpolago več odgovorov, je vidno, da je veliko anketirancev obkrožilo ne le en 

ampak več odgovorov, kar zopet nakazuje na preutrujenost zaposlenih ter o prekomerno 

obremenitev le-teh.   

Graf 21: Vpliv kostno-mišičnih obolenj na zbranost zaposlenih 

 

Zaposleni občutijo, da je njihova zbranost manjša zaradi prevelikih bolečin mišično-kostnega 

sistema in vezivnega tkiva in zaradi tega ne morejo svojih delovnih nalog opravljati sproščeno. Da 

je delo zaradi nenehnih bolečin težje opravljati, meni 18% zaposlenih, 31% jih meni, da tu in tam 

zbranost pade zaradi težav kostno-mišičnega sistema, 29% ljudi je obkrožilo odgovor, da redko kdaj 

ne morejo normalno opravljati svojih delovnih nalog ter 18% anketirancev, da nikoli nima težav pri 

delu, zaradi kostno-mišičnih obolenj. Potrebni so *31ergonomski ukrepi ter možnost razgibavanja 

sklepov in mišic tudi med delovnim časom, saj s tem zmanjšamo možnost prekomernih 

obremenitev ter bolečin.   

Graf 22: Zmožnost za opravljanje dela na določenem delovnem mestu 

 

Delavci Pošte Slovenije se počutijo sposobni za opravljanje svojega dela na določenem delovnem 

mestu, in sicer kar 87% ljudi, 11% zaposlenih meni, da niso sposobni opravljati svojega dela zaradi 

različnih dejavnikov, 2% ljudi pa se ne zna opredeliti. Delavce, ki menijo, da niso sposobni 
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opravljati svojega dela, bi bilo potrebno napotiti na zdravniški pregled, kjer bi se ugotavljalo, ali je 

potrebno tem osebam dodeliti drugo ustreznejše delovno mesto.  

Graf 23: Telesna rekreacija 

 

Za ohranitev dobre telesne kondicije, hkrati pa tudi krepitev zdravstvenega stanja ljudi, je potrebno 

sprejeti dejstvo, da je telesna rekreacija dandanes še kako pomembna. Delavci Pošte Slovenije 

menijo, da je telesno sproščanje zelo pomembno, in sicer kar 52% ljudi, 30% zaposlenih misli, da je 

telovadba precej pomembna ter 17% jih meni, da je rekreacija pomembna samo do neke mere. Iz 

grafa je vidno, da prav nihče od anketirancev ni obkrožil odgovora, »sploh ni pomembno«, torej je 

treba ljudi pozitivno usmerjati ter spodbujati, da bi v veliko večjem številu pričeli rekreativno živeti.      

Graf 24: Vrste telesne rekreacije 

 

Zaposleni pri Pošti Slovenije, d.o.o. doma v prostem času veliko telovadijo ali se sproščajo na 

kakšen drugi način. Zelo veliko se jih sprehaja ali kolesari, saj je to najlažja in najcenejša varianta 

rekreiranja. Družba bi  lahko poskrbela, da bi bil vsak vikend organiziran pohod ali kolesarjenje po

določenih območjih v bližini vseh večjih pošt. S tem bi se zaposleni več družili in  spoznavali izven 

službe.    
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Zaposleni, ki tedensko skrbijo za svojo telesno kondicijo ali zdravje, telovadijo ne le enkrat na 

teden, ampak tri do štirikrat. Od 147 ljudi, ki je sodelovalo pri anketi,  jih 12 nikoli ne telovadi, kar 

je malo, saj nekateri delavci presegajo 50 let.   

Graf 25: Sodelovanje pri telesnih razgibavanjih 

 

Čeprav bi Pošta Slovenija bila pripravljena sofinancirati vsoto k mesečnim kartam, je rezultat 

ankete nekoliko presenetljiv, saj je le 36% ljudi odgovorilo, da bi bili pripravljeni sodelovati, 41% 

se jih ne zna opredeliti, kar je zelo veliko. Nekateri med sodelujočimi niso vedeli, kateri odgovor je 

bolj primeren in zato niso odgovorili na vprašanje, 12% zaposlenih pa želje po sodelovanju nima. V 

primeru uvedbe tega ukrepa pri izvedbi programa promocije zdravja, je potrebno ugotoviti, ali bi 

zaposleni imeli željo po sodelovanju. V kolikor bi bilo več ljudi proti, je uvajanje ukrepa brez 

»pomena«. 

Graf 26: 5 minutne vaje med delovnim časom 

 

Z željo družbe po zmanjšanju števila ljudi v bolniškem staležu je ena od možnosti za boljše počutje 

na delovnem mestu tudi uvajanje 5-minutnih telesnih vaj med delovnim časom. Zaposlenim se te 

vaje zdijo primerne in bi se jih udeležili, kar je obkrožilo 59% ljudi, 23% izprašanih bi želelo prej

vedeti, kako bi te vaje potekale ter 10% jih ne bi želelo sodelovati. V primeru izpeljave programa 

Promocija zdravja za zaposlene, bi se tega programa lahko udeležili le tisti, ki so se pripravljeni 

prilagajati novemu sistemu ter sodelovati prav v vseh načrtovanih programih.    

41%

36%

12%
11%

Udeležba na telesnih vajah, ki jih financira družba

mogoče da, vsekakor ne v nobenem primeru B.O.

59%
10%

23%
8%

Sodelovanje pri 5-minutnih vajah 

da ne odvisno od poteka vaje B.O.



 

44 

Graf 27: Zdrav način prehranjevanja 

 

Da je zdrav način prehranjevanja zelo pomemben, se zavedajo sicer vsi zaposleni, ampak veliko se 

jih ne zave pravilne razporeditve količine hrane v določenem časovnem obdobju. Vsak človek bi 

moral dnevno  zaužiti vsaj 5 obrokov v presledku od dveh do treh ur, od petih obrokov pa bi moral 

biti vsaj eden topel. V anketi je 38% ljudi obkrožilo odgovor, da nikoli ne zaužijejo 5 obrokov 

dnevno, 44% jih občasno ter 16% vedno, kar pomeni, da le 23 ljudi od 147 anketiranih zaužije 

dnevno dovolj obrokov, vsi ostali pa tega ne počno nikoli, ali pa redko kdaj. Pošta Slovenije bi zato 

morala ljudi motivirati ter jim s pomočjo raznih delavnic omogočiti učenje o pravilnem in zdravem 

uživanju hrane. Pri malicah bi se jim moralo svetovati in pomagati načrtovati plan o zdravi malici.

  

Graf 28: Predavanja o zdravi prehrani 

 

Pošta Slovenije velikokrat pripravlja za zaposlene različna usposabljanja ter druge dejavnosti, pri 

katerih le ti morajo sodelovati. Da bodo delavci lažje razumeli posamezni pomen določene vnesene 

hrane v telo ter slabosti nekaterih načinov prehranjevanja, bi bilo primerno, da se pričnejo izvajati 

predavanja na temo Zdrava prehrana, ki bi jih predavali le strokovno izobraženi oziroma 

usposobljeni specialisti zdravstva. Ena tretjina delavcev ne bi želela poslušati tega predavanja, 

medtem ko je kar  96 zaposlenih pripravljeno priti na ta predavanja.    
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*32psiholog: strokovnjak za duševne bolezni 

Graf 29: Stres 

 

Stres je zadnje čase prisoten kar pri veliko ljudeh in sčasoma je težko obvladovati težave nastale 

zaradi tega. Ljudje velikokrat ne želijo priznati, da se ne počutijo v redu oziroma da imajo težave, 

kar pa privede do različnih  zdravstvenih težav, med drugim tudi do nastanka rakavih obolenj. Stres 

je lahko prisoten tako, da se ga ljudje zavedajo ali pa tudi ne (podzavesten stres). Zaposleni pri Pošti 

Slovenije so odgovorili tako: 20% jih ne občuti stresa niti doma niti na delovnem mestu, 22% ljudi 

občutijo stres a le malo, 32% jih občuti do neke mere, 18% jih občuti precej ter 8% ljudi zelo  

občuti stres. Tisti, ki občutijo stres do neke mere, bi že morali pričeti  reševati probleme in se o njih 

z nekom pogovarjati, podjetje bi jim moralo nuditi oporo in jih motivirati.   

Številni menijo, da je primeren način zmanjšanja oziroma obvladovanja stresa sproščanje s pomočjo 

sprehodov ter raznih drugih sprostitvenih vaj, medtem ko 65 ljudi meni, da je primeren način 

pogovor z družinskim članom, prijateljem, le 10 zaposlenih meni, da je primeren pogovor s 

*32psihologom, 22 oseb na vprašanje ni odgovorilo. 
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*33strokovni telefon: je komunikacija preko telefona, s strokovnjakom za duševne bolezni 

Graf 30: Zadovoljstvo z zdajšnjim delom 

 

Velikokrat ljudje »tarnajo« zaradi nezadovoljstva pri opravljanju svojega dela in da bi ugotovili, 

kakšno je stanje pri družbi Pošta Slovenije, d.o.o., je bilo to vprašanje tudi del ankete. Zelo 

zadovoljnih je le 9% anketirancev, 58% je zadovoljnih, 26% ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih z 

delom, 6% zaposlenih je nezadovoljnih ter 1% je zelo nezadovoljnih z zdajšnjim delom. Da se 

ljudje počutijo nezadovoljni, je lahko več razlogov, ki bi se jih verjetno s pogovori dalo rešiti. V 

primeru, da se ne bi dalo, je ena od možnih rešitev tudi zamenjava delovnega mesta ali službe.    

Graf 31: Uporaba že uvedene pomoči 

 

V Pošti Slovenije je bil že uveden *33strokovni telefon v primeru stresne situacije oziroma stresa. 

Vsak, ki je zaposlen pri družbi ter njihovi najožji družinski člani, lahko pokliče strokovno pomoč, ki 

bi jim v tistem trenutku pomagala zmanjšati vpliv stresa. Število ljudi, ki je ta »strokovni telefon« 

že uporabila, je bilo le 9, kar je zelo malo. Kar 139 zaposlenih na območju Maribora še tega načina 

pomoči ni uporabila. Torej je potrebno razmisliti ali je tak način pomoči reševanja težav primeren 

za zaposlene ali bi bilo bolje, da se tak ukrep ukine.  

Čeprav je le nekaj ljudi uporabilo tale način pomoči, jih kljub temu meni kar 24%, da tak način 

pripomore k zmanjšanju stresa, in da bi ga vsekakor uporabili, 64% jih je mnenja, da bi morda 

včasih uporabili ta način pomoči, 11% te pomoči ne želi uporabiti in se jim zdi neprimerna. 
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Graf 32: Promocija zdravja 

 

Nekoliko presenetljivo je spoznanje, da le majhen del zaposlenih pozna pomen promocije zdravja 

za zaposlene. Družba trenutno še delavcem ni predstavila njihovega problema glede številnega 

izostajanja z dela, kajti v tem primeru bi zaposleni vedeli, kakšna je želja vodstva. Od 147 

anketiranih jih kar 128 še nikoli na delovnem mestu ni slišalo za promocijo zdravja, kar pomeni, da 

je le 19 zaposlenih o tem že slišalo. Če želi Pošta Slovenije, d.o.o. uspeti izpeljati program 

promocija zdravja za zaposlene ter doseči zastavljeni cilj, potem mora najprej poskrbeti za 

predstavitev svojih ciljev zaposlenim.   

Graf 33: Želja po udeležbi v programu Promocija zdravja za zaposlene 

 

V program Promocija zdravja za zaposlene se ima željo vključiti 69% anketirancev s področja 

Maribora, 29% ne želi sodelovati in 2% ljudi se ne zna opredeliti oziroma niso podali odgovora.  

4.2.1 Mnenja anketirancev 

Anketa, ki je bila izdana z namenom izdelave strokovne naloge ter v pomoč Pošti Slovenije,  je 

zajemala tudi eno od naslednjih vprašanj: 

»Kaj bi lahko po vašem mnenju naredil delodajalec za delavce, da bi se ti počutili na 

delovnem mestu zadovoljni in bi se število izgubljenih dni zaradi bolezni, nastalih na 

delovnem mestu, zmanjšalo na minimalno raven?«  
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*34hierarhija: razvrstitev po položaju, funkciji, pomembnosti 

*35pripadnost podjetju ali nepripadnost podjetju: zaposleni nimajo občutka varnosti in podpore s strani vodstva družbe.  

Odgovori so bili kratki, tipa naštevanja, vendar pa so bili prav zaradi tega zelo jasni in nekateri so se 

precejkrat ponavljali. V alinejah bodo predstavljeni največkrat zapisani ukrepi, za katere menijo 

zaposleni, da bi lahko izboljšali stanje podjetja. 

Odgovori zaposlenih: 

 Izboljšanje delovnih pogojev (razbremenitev delavcev);       39 odgovorov 

 Manj pritiskov s strani nadrejenih oziroma vodij do delavcev;      33 odgovorov 

 Manj stresa ter več motivacije;          29 odgovorov 

 Zaposlenih več ljudi za opravljanje dela;         25 odgovorov 

 Izboljšanje komunikacije med nadrejenimi (vodji) ter delavci;      19 odgovorov 

 Omejitev teže ter velikosti reklamnega gradiva ter pošte;       19 odgovorov 

 Upoštevanje mnenj zaposlenih (pismonoše, manipulanti);       13 odgovorov 

 Ergonomska ureditev delovnega mesta, predvsem stolov;       11 odgovorov 

 Zvišanje plač;             11 odgovorov 

 Zmanjšati okraj dela  zaradi boljšega in učinkovitejšega dela;        9 odgovorov 

 Spoštovanje vodilnih do zaposlenih (pismonoša);                             8 odgovorov 

 Izboljšanje prezračevanja ter ohlajevanja;                8 odgovorov 

 Izboljšanje delovnega časa;              7 odgovorov 

 Možnost redne ter tople prehrane (organizirane);         6 odgovorov 

 Nagrajevanje delavcev, ki ne gredo v bolniške;                 4 odgovori 

 Večje varovanje zaposlenih;                   4 odgovori 

 Organiziranje druženja zaposlenih ter s tem večja povezanost;              4 odgovori 

 Možnost rekreiranja, telovadbe;                 3 odgovori 

 Razporeditev delavcev na več preventivnih pregledov;                   2 odgovora 

 Več razpoložljivega časa za družino in ne samo v nedeljo;                    2 odgovora 

Ugotovitev: veliko število ljudi, ki je sodelovalo pri izpolnjevanju ankete, je zapisalo, da je zaradi 

premajhne organizacije dela ter zaradi prevelikega obsega dela preobremenjenih pri opravljanju 

svojih delovnih nalog. Dela ne morajo opravljati natančno in se bolj posvetiti strankam. Njihovo 

mnenje je, da bi bilo potrebno zaposliti večje število ljudi, ali organizirati tak potek dela, da do tega 

ne bi prihajalo. 

Nekateri med zaposlenimi, ki opravljajo dela pismonoše, menijo, da so prav zaradi prevelikega 

obsega reklamnega gradiva ter zaradi prevelike površine le teh, v smrtni ogroženosti, saj čez te ne 

vidijo nič in ne morejo spremljati prometa ter drugih nevarnosti. 

Delavci oziroma anketiranci so svoje odgovore navajali tako, da vsak, ki jih pregleduje ali prebira, 

dobi občutek, da se le ti ne počutijo pripadni podjetju ter da vodilni delavci ne cenijo njihovega dela 

ter njih kot zaposlene. V primeru, da bi se to poskušalo urediti, bi bila Pošta Slovenije lahko veliko 

bolj zadovoljna in ponosna na svoje zaposlene ljudi, kajti ti ljudje bi takrat veliko bolj znali ceniti 

svoje nadrejene ter bi vse njihove majhne spremembe sprejemali kot pozitivne.   

Misel: »Delodajalci si želijo dobre delavce, ki bodo vedno na razpolago. Vendar pa morajo na poti 

k cilju tudi delodajalci upoštevati nekatera načela. Skrbeti morajo za delovne pogoje, delo morajo 

organizirati tako, da se bodo tudi delavci z dna *34hierarhije čutili *35pripadni podjetju in njihovim 

ciljem, skrbeti morajo za njihovo zdravstveno stanje, ustvarjati ustrezno psihosocialno klimo, 

skrbeti za permanentno (stalno) izobraževanje itd. (Bilban, 2009, str. 10 [2])«  
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*36dominantne obremenitve: prevladujoče obremenitve 

4.3 Ocenjeni kazalniki  

4.3.1 Ocena tveganja 

Ocena tveganja je bila  obnovljena oziroma je bila narejena revizija leta 201,  in sicer po prilagojeni 

metodi ZVD, Zavod za varnost pri delu Ljubljana. Ocena zajema analizo in oceno sistema za 

vodenje varnosti in zdravja pri delu, analizo in oceno tveganja, ki izhaja iz širšega delovnega okolja 

oziroma sredstev za delo ter analizo in oceno nevarnosti, ki izhajajo iz posameznih delovnih mest 

oziroma delovnih opravil. Za oceno tveganja je bila uporabljena splošna metoda, ki je bila 

prilagojena posameznim delovnim mestom. Ta metoda je nekoliko manj primerna, kajti ne zajema 

ukrepov posameznega obravnavanega delovnega mesta, ampak so ti zapisani na začetku za vsa 

delovna mesta. Analiza je bila narejena tako, da so se definirale vse obremenitve, škodljivosti in 

zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi zaposleni. 

 Okvirna analiza in zdravstvena ocena delovnega mesta 

Zdravstvena ocena delovnega mesta je del ocene tveganja, ki ga opravi pooblaščeni zdravnik Pošte 

Slovenije, d.o.o. na podlagi zakonskih predpisov. Analiza zajema oceno ekoloških obremenitev in 

škodljivosti, fiziološke obremenjenosti, način dela in psihosocialne zahteve dela ter psihološko 

obremenjenost. Ocenjuje se tudi vrsta in stopnja tveganja za poškodbe, stopnja zdravstvene 

ogroženosti ter zdravstvene in psihofizične zahteve. Na koncu celotnega ocenjevalnega seznama je 

podan povzetek *36dominantnih obremenitev, škodljivosti in zahteve za posamezno delovno mesto. 

V vsaki okvirni analizi je podana zdravstvena ocena delovnega mesta, kjer je vidno ali je delavec 

sposoben opravljati svoje delo ali bi bilo bolje, da se ga razporedi na drugo primernejše delovno 

mesto.   

4.3.2 Poročilo o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev 

Poročilo napiše predstavnik medicine dela, prometa in športa. Poročilo mora vsebovati vse bolezni 

po mednarodni klasifikaciji, telesno stanje pregledanih ter mnenje o delazmožnosti. Pregledi kažejo, 

da je veliko zaposlenih s prekomerno telesno težo ter veliko oseb odvisnih od kajenja. 

4.3.3 Merjenje organizacijske klime 

Merjenje organizacijske klime je najlažje opraviti s pomočjo anket, ki morajo biti pravilno 

pripravljene. Pošta Slovenije je opravila anketiranje dvakrat, in sicer leta 2008 in 2010. Anketo je 

izvedla zunanja organizacija, v njej pa so bila sestavljena vprašanja na temo o pripadnosti 

organizaciji, notranjih odnosih, strokovna usposobljenost in učenje, nagrajevanje itd. Leta 2008  je 

bila anketa veliko slabše ocenjena oziroma zaposleni so  bili veliko bolj navdušeni nad vsemi 

kategorijami, ki jih je zajemala anketa leta 2010. Anketa je pokazala, da se je stanje v družbi v času 

med prvo in drugo izvedeno anketo bistveno izboljšalo.  

4.3.4 Svetovanje zaposlenim 

Svetovanje zaposlenim ter njihovim najožjim družinskim članom preko telefona v družbi Pošte 

Slovenije ni dolgo uveljavljeno. Želja družbe je predvsem ta, da se število nezadovoljnih delavcev 

zmanjša, ter da v primeru konfliktov med zaposlenimi lahko ta pokliče pomoč. Vendar pa je  

anketa, ki je bila izvedena izključno v namen strokovne naloge, žal pokazala, da je število ljudi, ki 

se poslužuje te vrste pomoči, zelo nizko. Nekateri menijo, da to sploh ni primeren način pomoči, 

velika večina pa se ne zna opredeliti ali bi kdaj sploh ta način pomoči uporabili. Ukrep sicer je 

izveden, ampak verjetno ljudje temu načinu ne zaupajo dovolj dobro, da bi ga resnično želeli 

uporabiti.  
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4.3.5 Program za prepoznavanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu 

Prav zaradi zelo velikega števila obolelih za vedenjsko in duševnimi motnjami je Pošta Slovenije 

želela vpeljati rešitev, s katero bi lahko obvladovali in reševali nastale probleme na delovnih mestih

 zaradi stresa. Leta 2010 je v poslovni enoti Celje bil sprejet in izveden testni projekt »Program 

podpore zaposlenim za prepoznavanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu«. 

V programu so sodelovali poštni uslužbenci ter upravniki pošte, saj je bilo s pomočjo anket ter 

ocene tveganja razvidno, da je na teh delovnih mestih prisoten največji delež ljudi pod stresom. S 

pomočjo vprašalnika je bilo ugotovljeno, da velika večina nima primerne pomoči v primeru 

stresnega dogodka ter da ne vedo prepoznati prisotnosti stresa sami pri sebi, s tem pa ne poznajo in 

ne uporabljajo tehnik za obvladovanje stresa. 

Program je bil namenjen izključno zaposlenim, da lahko le ti prepoznajo vse znake stresa pri sebi 

ter da znajo preprečevati in obvladovati stres. 

Test je pokazal, da sodelujoči delavci znajo bolje ukrepati v primeru stresne situacije in s tem 

obvladovati stres ter da lažje prepoznajo stresne simptome pri sebi.                
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 *37ciljna skupina: so ljudje, ki sodelujejo v programu promocije zdravja 

*38evalvacija: spremljanje oziroma ocenjevanje  

5 PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA 

Prav zaradi zelo velikega števila ljudi, ki so v bolniškem izostanku ter zaradi zakonsko določenega 

6. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (temeljna načela) in 32. člena Zakona o varnosti in 

zdravja pri delu (obveznosti delodajalca (Ur. l. RS, št. 43/2011) je Pošta Slovenije dolžna pričeti 

izvajati program »Promocija zdravja na delovnem mestu«. Zakon v teh dveh členih določa, da 

delodajalec mora izvajati in načrtovati promocijo zdravja na delovnih mestih ter da mora 

zagotavljati vsa potrebna sredstva za izvajanje, hkrati pa je določeno tudi, kako je potrebno 

spremljati izvajanje programa. Cilj družbe je predvsem doseči boljše zdravje ljudi ter s tem 

zmanjšati število ljudi v bolniškem staležu. 

»Cilj »zdravi ljudje v zdravem podjetju« je moč doseči le, če se držimo naslednjih vodil: 

1. vsi zaposleni morajo biti vključeni – sodelovanje; 

2. promocija zdravja v delovnem okolju mora biti vključena v vse pomembne odločitve v 

podjetju na vseh področjih organizacije – vključevanje; 

3. vsi ukrepi in programi v okviru promocije zdravja v delovnem okolju morajo biti 

oblikovani po načelu »reševanje problemov«: najprej je potrebna analiza potreb, 

oblikovanje prednostne liste, načrtovanje, vgrajevanje, stalna kontrola in ovrednotenje – 

projektno vodenje; 

4. promocija zdravja v delovnem okolju vključuje aktivnosti, usmerjene v posameznika in na 

okolje različnih smeri. To je kombinirana strategija zmanjševanja tveganja, razvojem 

zaščitenih dejavnikov in potencialov zdravja – vsestranskost (Bilban, 2002, str. 12 [4]).« 

5.1 Uvedba programa 

Družba Pošta Slovenije lahko zmanjša odstotek bolniškega staleža ter bolezni povzročene na 

delovnih mestih s pomočjo primerne ureditve ter določitve ljudi potrebnih za izvajanje programa 

promocije zdravja na delovnih mestih. Za učinkovito delovanje morajo biti vsi udeleženci 

pripravljeni prostovoljno sodelovati, hkrati pa morajo biti izvajalci primerno osveščeni ter 

usposobljeni, tako da med samim izvajanjem programa ni veliko možnosti za nezaželene 

nepravilnosti in pomanjkljivosti sistema. 

Za učinkovito delovanje programa se določi *37ciljna skupina ljudi za promocijo zdravja, hkrati pa 

se jim določijo njihove naloge, pri katerih morajo sodelovati. Vsaka delovna skupina mora imeti 

določenega:  

 svetovalca za promocijo zdravja, 

 vodjo delovnih skupin, 

 podporno osebje, 

 ter skupino za zdravje. 

Preden se program prične v družbi izvajati je potrebno določiti način spremljanja in *38evalvacijo 

programa, da se lažje in hitreje  ugotovi učinkovitost izvajanja promocije zdravja.  

5.2 Skupina za zdravje oz. delovna skupina 

Skupina za zdravje se določi glede na vrsto delovnega opravila, ki ga opravljajo posamezni 

zaposleni ter glede na delovne skupine ljudi za izdelavo ocene tveganja ali njene revizije. Njihova 

možnost sodelovanja mora biti prepuščena njihovi lastni želji in ne sme slabo vplivati na njihovo 

delazmožnost. 

Skupina za zdravje se loči glede na delovno mesto, in sicer na Upravno enoto pošte Slovenije, 

poslovne enote pošte ter na posamezne strokovne službe družbe. Pošta Slovenije ima določeno, da 

člane delovnih skupin določi poslovodstvo, in sicer direktor družbe skupaj z direktorji poslovnih
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enot. Predstavnike sveta delavcev, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa, pa predlaga 

poslovodstvu predsednik sveta delavcev. 

Glede na poseben pomen udeležbe, sodelovanja in vgrajevanja v politiko družbe, je potrebno v 

začetku oblikovati delovno skupino za promocijo zdravja, v katero naj bodo vključeni: 

 vodilni delavec družbe Pošte Slovenije ali direktor, 

 zdravnik, specialist medicine dela, 

 strokovnjak s področja varnosti pri delu, 

 predstavnik kadrovske službe, 

 drugi strokovnjaki glede na strukturo podjetja in predviden program promocije zdravja. 

Ta skupina ima nalogo, da na podlagi kazalnikov zdravstvenega stanja in z anketo med zaposlenimi 

pripravi prioritete oziroma cilje promocije zdravja, pripravi uvodno zdravstveno poročilo (poročilo 

o zdravstvenem stanju zaposlenih), planira aktivnosti in vzporedno pripravlja merila in izvaja 

evalvacijo projekta.  

5.3 Sestava skupin za zdravje 

Skupina za zdravje na ravni družbe: 

a. Vodja oddelka za varnost in zdravje pri delu / svetovalec za promocijo zdravja, 

b. Pooblaščenec poslovodstva za varnost in zdravje pri delu, 

c. Vodja oddelka za izobraževanje in razvoj zaposlenih, 

d. Vodja oddelka za kadrovske zadeve, 

e. Predsednik sveta delavcev, 

f. Izvajalec medicine dela. 

Skupina za zdravje v strokovnih službah družbe: 

a. Pooblaščen strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu, 

b. Vodja oddelka za kadrovske zadeve, 

c. Član sveta delavcev, 

d. Izvajalec medicine dela. 

Skupina za zdravje v poslovnih enotah Pošte Slovenije, d.o.o.: 

a. Pooblaščeni strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu, 

b. Vodja oddelka pravnih zadev, razvoj zaposlenih in splošnih zadev, 

c. Član sveta delavcev, 

d. Izvajalec medicine dela. 

Vsaka skupina poimenuje koordinatorja, ki usklajuje delo znotraj organizacije in z zunanjimi 

sodelavci. 

5.4 Naloge skupin za zdravje 

Naloge skupin za zdravje na ravni družbe: 

 Strateško usmerjanje in načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu in 

preprečevanje psihosocialnih tveganj. 

 Strokovna pomoč in koordinacija dela med delovnimi skupinami za zdravje v strokovnih 

službah družbe in posameznih poslovnih enotah. 

 Sodelovanje z državnimi in regijskimi središči za promocijo zdravja na delovnem mestu. 

 Analiziranje kazalnikov zdravja in priprava poročil o zdravju zaposlenih za potrebe 

družbe.   
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 Pripravljanje letnih načrtov za promocijo zdravja na delovnem mestu in preprečevanje 

psihosocialnih tveganj. 

 Spremljanje in evalvacija promocije zdravja na delovnem mestu in preprečevanja 

psihosocialnih tveganj. 

 Sklicevanje strokovnih srečanj s skupinami za zdravje strokovnih služb družbe in 

poslovnih enot. 

 Poročanje poslovodstvu in svetu delavcev vsake tri mesece o delu in učinkih promocije 

zdravja na delovnem mestu in preprečevanje psihosocialnih tveganj in predlaganje 

potrebnih ukrepov. 

 Opravljanje še drugih nalog. 

Naloge skupine za zdravje v strokovnih službah družbe in poslovnih enotah: 

 Izvajanje sprejetih načrtov – programov za promocijo zdravja na delovnem mestu in 

preprečevanje psihosocialnih tveganj. 

 Spremljanje in evalvacija promocije zdravja na delovnem mestu in preprečevanje 

psihosocialnih tveganj. 

 Analiziranje kazalnikov zdravja in priprava poročil o zdravju zaposlenih. 

 Sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri izvajanju promocije zdravja in preprečevanja 

psihosocialnih tveganj. 

 Redno sestajanje vsaj vsake tri mesece. Zapisnik vsakega sestanka prejme pooblaščenec 

poslovodstva za varnost in zdravje in centralna delovna skupina za zdravje na ravni 

družbe. 

 Poročanje pooblaščencu poslovodstva za varnost in zdravje pri delu in centralni delovni 

skupini za zdravje na ravni družbe o učinkih promocije zdravja na delovnem mestu in 

preprečevanja psihosocialnih tveganj. 

 Opravljanje še drugih nalog. 

Naloge svetovalca za promocijo zdravja: 

 Usposabljanje članov skupine za zdravje, ki bo v družbi Pošta Slovenije, d.o.o.  uvajala 

in izvajala program. 

 Strokovna podpora in svetovanje pri uvajanju in izvajanju programa v družbi. 

 Strokovna podpora in svetovanje pri ovrednotenju programa v družbi.   

 Poročanje državnemu (regijskemu) središču o svojem delu in o delu v podjetjih, za 

katera odgovarjajo. 

 Sodelovanje z državnim (regijskim) središčem za koordinacijo pri pripravi 

izobraževalnih gradiv ter samostojna priprava izobraževalnih gradiv. 

Naloge skupine za zdravje v družbi Pošta Slovenije, d.o.o.: 

 Udeležba na uvodnem usposabljanju, ki ga pripravi svetovalec za promocijo zdravja 

oziroma skupina svetovalcev (glede na potrebe se oceni, ali naj usposabljanje nadaljuje 

celotna skupina ali le nekateri člani, ki bodo dejansko skrbeli za izvajanje programa 

oziroma modulov). 

 Skrb za izvajanje programa v podjetju. 

 Spremljanje poteka programa, ovrednotenje in spremljanje ukrepov za izboljšave. 

 Redno sestajanje (vsaj enkrat mesečno, praviloma med delovnim časom), zapisnik 

sestanka vselej prejme v vednost tudi vodstvo (če ni med člani). 

 Promoviranje programa med sodelavci. 

 Poročanje vodstvu podjetja in skupini svetovalcev, odgovorni za družbo.   
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5.5 Določitev podpornega osebja 

Pri izvajanju promocije zdravja sodeluje naslednje podporno osebje: 

 direktorji sektorja in poslovnih enot, 

 strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu / svetovalci za promocijo zdravja, 

 vodje oddelkov oz. služb, 

 neposredni vodje dela, 

 vsak na področju, ki vodi in nadzira dela. 

Pri izvajanju programa sodelujejo še zunanji izvajalci oziroma zunanje podporno osebje, ki so za 

uresničitev programa velikega pomena, saj vedo svetovati in priporočati, kaj je primerneje in 

učinkovitejše pri pripravi projekta za delavce, ki sodelujejo pri promociji zdravja. Zunanje 

podporno osebje pri pošti so pooblaščeni zdravniki, izvajalci za zdravje, inštruktorji varne vožnje s 

kolesom na motorni pogon itd. 

5.6 Način komuniciranja in delovanja 

V družbi Pošte Slovenije ima pomembni vpliv komunikacija, pri čemer je potrebno uporabljati vse 

načine sodobnega komuniciranja. Zaradi lažjega dokumentiranja dogodkov, pobud in vprašanj je 

zaželena komunikacija v obliki zapisov. 

 »Obveščanje in izobraževanje svetovalcev za promocijo zdravja o poteku programa in 

strokovnih vsebinah organizirajo nacionalna in regijska središča. Najpomembnejša oblika 

izmenjave informacij poteka na izobraževalnih delavnicah, poleg tega se obvestila in 

strokovna priporočila posredujejo tudi v pisni in elektronski obliki, pomemben vir 

informacij je spletna stran. 

 Obveščanje ciljne populacije je usmerjeno preko delodajalca oziroma preko direktorja 

družbe. 

 Obveščanje udeležencev programa bo potekalo preko interneta ali oglasne deske, kjer bo 

prostor namenjen tudi oglaševanju o promociji zdravja ter o spremljajočem stanju med 

izvajanjem programa. Velik poudarek bi bil namenjen zdravemu življenju ter zdravi 

prehrani s pomočjo člankov.  

 Obveščanje medijev poteka v vseh fazah programa. Za posredovanje informacij medijem je 

pristojno nacionalno središče za koordinacijo. O poteku programa v družbi občasno obvešča 

organizacija sama. 

 Poročanje zunanjim izvajalcem o izvedenih aktivnostih je urejeno v okviru pogodbenih 

določil. Praviloma je poročanje v pisni obliki, za nekatere aktivnosti se oblikujejo obrazci, ki 

pomagajo pri poročanju. 

 Promocija programa poteka na srečanjih, katerih se udeležijo vabljeni sodelujoči v 

programu. Primerna je uporaba zloženk, spletnih strani itd.  

 Ovrednotenje programa mora potekati na vseh ravneh razvoja in izvedbe programa. 

Obveznosti pogodbenih partnerjev so pri ovrednotenju aktivnosti določene s pogodbo. Za 

celovito ovrednotenje programa so predvidene spremljajoče aktivnosti (npr. ankete) (Kralj, 

Sedmak, Kotnik, Medica, Sekloča, Medarič, in Simčič, 2012, str. 59 [7]).«  

5.7 Ukrepi za zmanjšanje bolniškega staleža  

Dejavnikov za nastanek bolniškega staleža je veliko in potrebno je uvesti veliko ukrepov za 

zmanjšanje le-tega. Da se stanje izboljša, je potrebno zajeti vsa področja družbe, na različnih 

ravneh, in sicer: 

 »na družbeni ravni so to zakonodaja: socialno, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko 

varstvo v državi, izobraževanje, zavarovalniški sistem, ekonomsko stanje, razvojna raven 
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 zdravstvene službe, odnos do dela, do bolezni v družbi kot celoti, standardi in vrednote, ki 

veljajo; 

 na ravni podjetja je odvisno od gospodarske dejavnosti podjetja, velikosti podjetja, politike 

podjetja glede varnosti in zdravja pri delu, organizacije v podjetju in odnosa do bolnih, do 

ljudi v bolniškem staležu; 

 na delovnem mestu so pomembne kvaliteta, vsebina in organizacija dela, delovne razmere, 

odnosi med delavci, pogoji zaposlenih idr.; 

 na ravni posameznika pa so pomembne osebne lastnosti, življenjski slog, fizična (telesna) 

kondicija delavca, biološki in psihološki dejavniki, prilagodljivost delavca, predvsem pa 

starost, spol in izobrazba (Bilban, 2009, str. 16 [2]).« 

5.8 Evalvacija programa promocije zdravja na delovnem mestu  

»Evalvacija programa je postopek, s katerim se ugotavlja, ali je bil program načrtovan in izpeljan 

tako, da je bilo to, kar se je pričakovalo, doseženo (Čili za delo, 2006, str. 45 [11]).«    

Evalvacija programa je proces, ki se začne z načrtovanjem in konča s spremljanjem in 

raziskovanjem učinkov programa po njegovem dokončanju.  

Za učinkovito delovanje in izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu je potrebno 

občasno spremljati, ali je načrtovani program učinkovit, kaj je tisto, kar je resnično potrebno za 

delavce Pošte Slovenije ter kaj v tem izobraževanju in delovanju ni primerno oziroma ne vpliva na 

boljše zmožnosti delavca. Da je proces res dobro načrtovan, se lahko ugotavlja s pomočjo letnega in 

tri-mesečnega spremljanja, ki ga opravljajo osebe, ki v programu promocije zdravja aktivno 

sodelujejo in poznajo temeljne cilje promocije zdravja na delovnem mestu. 

Vsake tri mesece morajo osebe, ki so zadolžene za evalvacijo podatkov, poročati poslovodstvu: 

 ali je stanje na področju varnosti in zdravja pri delu primerno, 

 ali načrtovani program poteka po planu, 

 ali je načrtovani program uspešen in pozitivno vpliva na  delavce, 

 ali se uresničujejo zastavljeni cilji, 

 v primeru ne doseganja ciljev je potrebno ugotoviti vzroke oziroma razloge za njihove 

slabosti, 

 itd. 

Ob trimesečnih poročanjih vodstvu je potrebno spremljati enkrat letno tudi, kakšno je stanje 

bolniškega staleža. Pri tem se spremlja, ali se je odstotek povišal, ali so se bolniški stalež ter bolezni 

povezane z delom v primerjavi z prejšnjimi leti povečale. Spremljati je potrebno vse dejavnike 

glede izostajanja z dela ter predčasnih odhodov z delovnega mesta. Hkrati pa se pri tem poroča 

vodstvu tudi vse tisto, kar je potrebno spremljati ob tri mesečnih nadzorih.  
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6 POSTOPKI IZVAJANJA PROGRAMA PRI POŠTI SLOVENIJE, D.O.O. 

»Promocija zdravja na delovnem mestu posega na vsa področja človekovega življenja: na njegovo 

fizično in psihično dobro počutje, njegovo obnašanje in navade in posebno tudi na njegov socialno 

ekonomski status. Najprej se je potrebno spopasti s tistimi problemi v zdravstvenem stanju 

delavcev, ki so najbolj obremenjujoči tako za delavca, kot tudi za delodajalce in zdravstveno službo  

(Bilban, 2012, str. 13 [3]).«  

Posamezne aktivnosti za pripravo in izvajanje promocije zdravja v družbi Pošta Slovenije, d.o.o. 

morajo biti dobro pripravljene. Predvsem je potrebno zagotavljati aktivno sodelovanje vodstva 

podjetja in drugih sodelavcev, ki so zaposleni v podjetju. Posebej pomembno je, da se vzbudi 

interes delavcev, ki jim je program namenjen, da ga ti vzamejo za svojega in aktivno sodelujejo v 

njem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Uvodno predavanje za vodilne delavce 

Pomembno je, da se vodstvene delavce, ki bodo razporejali materialna sredstva in kadre iz podjetja 

za delo na projektu, primerno spodbudi ter se jih zainteresira za projekt. Zelo pomembno je, da se 

tem ljudem predstavi promocija zdravja kot ena najpomembnejših rešitev za družbo. Potrebno je 

predvsem, da se poudarek naredi na ekonomskih prednostih ter koristih promocije zdravja na 

delovnem mestu. Vodilnim delavcem je treba predstaviti njihove koristi za družbo ter koristi za 

delavce pošte Slovenije, seznaniti jih je potrebno z izgradnjo pozitivne podobe podjetja za poslovne 

partnerje in stranke. Vodstvu družbe Pošte Slovenije, d.o.o. je potrebno dopovedati, da so delavci 

njihova najpomembnejša dobrina, in da se investicije oziroma vlaganje vanje še kako izplača. 

6.2 Poročilo o zdravju 

Poročilo za zdravje naj zajema primerljive podatke o bolniškem staležu v primerjavi z drugimi 

podjetji oziroma enakimi gospodarskimi panogami. Podatke za izdelavo poročila podjetje pridobi s 

Načrtovanje in izvajanje programa promocija zdravja na delovnem mestu po korakih 
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*39fluktuacija: pomeni gibanje zaposlenih, ki se odraža v odhodih iz organizacije, ki jih je potrebno nadomestiti 

*40organizacijski ukrepi: ukrepi, ki jih oblikujejo zaposleni, na ravni organizacije. 

*41 management: je usklajevanje nalog in aktivnosti za doseganje ciljev  

pomočjo dokumentov, ki jih mora trajno hraniti v arhivu, to so podatki o bolniškem staležu, 

poročila izvajalcev medicine dela o rezultatih obdobnih zdravstvenih pregledov, podatki o 

poškodbah pri delu, podatki o številu invalidov, izjava o varnosti z oceno tveganja, podatki o 

*39fluktuaciji itd. Poročilo pripravi vodja projekta, varnostni inženir, ob pomoči predstavnika 

medicine dela, kadrovskih zadev ter pravnih zadev, razvoja zaposlenih in splošnih zadev. »V 

poročilu o zdravju se uporablja naslednje vire: 

 analiza zdravstvenega kazalca, 

 anketa med delavci in predpostavljenimi, 

 ogled posameznih delovnih mest in ocena rizika (tveganja) po običajnih metodah, ki so 

zato predpisane (Teržan, 2000, str. 120 [6]).«  

Pri zdravstvenih kazalcih se analizirajo  bolniški stalež, poklicne bolezni, invalidnost in umrljivost. 

Te podatke se kasneje primerja z enako gospodarsko panogo ter z celotno državo Slovenijo. Anketa 

se sestavi iz več delov, ta mora vsebovati odnose s sodelavci, zdravstveno stanje in počutje ter 

psihično počutje. Delavce se povpraša o tem, kaj oni mislijo, da je potrebno storiti za boljše počutje 

ter boljše podjetje. Pomembno je, da se poizve, kar je tisto, kar njih obremenjuje in se zaradi tega 

počutijo ogroženo ter nezmožni za opravljanje svojih delovnih nalog. 

Po zbranih in analiziranih relativnih podatkih o zdravju delavcev je potrebno določiti tista področja, 

ki predstavljajo največje nevarnosti za zdravje oziroma tiste, katerih podatki kažejo najslabše 

zdravstvene podatke o zaposlenih. »Tako v primeru visokega bolniškega staleža zaradi kostno-

mišičnih bolezni med prednostne uvrstimo ergonomske ukrepe. Če ugotovimo nizko stopnjo 

zadovoljstva in visoko stopnjo stresa, bo treba razmišljati o uvajanju *40organizacijskih ukrepov in 

ukrepov za preprečevanje in obvladovanje stresa (Stergar in Urdih Lazar, 2012, str. 10 [1]).«  

6.3 Predstavitev poročila in akcijskega programa s predvidenimi kadrovskimi in 

finančnimi prispevki 

Po opravljenem poročilu o zdravju se izvede poročilo, ki se predstavi vodstvu družbe. Določi se 

okvirni načrt aktivnosti, kjer je potrebno predstaviti program (kako bo program potekal, kako se bo 

spremljal in nadgrajeval, kdo bo spremljal ter sprejemal odločitve v zvezi z izvajanjem programa, 

obveščanje zaposlenih o programu itd.), njegovo vsebino, koristi, metode evalvacije in cilje 

skupine, ki se bodo izvajali v družbi Pošte Slovenije, hkrati pa se  vodstvu predlaga delavce, ki bi 

pri tem programu sodelovali. Potrebno je določiti, kako dolgo bi naj proces potekal ter koliko 

finančnih sredstev je potrebno za uresničitev plana vložiti. »Sam program naj bi obsegal: 

 cilje programa promocije zdravja; 

 aktivnosti, ki se bodo izvajale; 

 določitev ciljne skupine za posamezen del programa; 

 viri sredstev za izvedbo programa; 

 odgovorne osebe programa; 

 časovno strukturiranost programa (Bilban, 2002, str. 17 [4]).«  

6.4 Izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu 

Za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu morajo biti vključeni predstavniki podjetja vseh 

segmentov (področij), še posebej predstavniki *41managementa, delavcev, zaposleni, ki skrbijo za 

varnost in zdravje pri delu, pooblaščeni zdravnik ter zunanji predstavniki, ki poskrbijo, da tiste 

aktivnosti, ki niso iz področja družbe, potekajo pravilno. Glede na problematiko, ki se ugotavlja v 

poročilu o zdravju, se določijo drugi zunanji predstavniki, ki pomagajo delavcem na različnih 

področjih zdravja. Pred pričetkom izvajanja programa morajo biti vsi zastavljeni cilji jasno zapisani, 

prav tako pa morajo biti določeni odgovorni ljudje (poimensko), ki bodo to spremljali.  
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*42determinante zdravja: so odločujoči dejavnik, ki vodi do spremembe  zdravstvenega stanja  

Aktivno izvajanje procesa: 

a. Vodja projekta (vodja oddelka za varnost in zdravje pri delu) predstavi predvidene aktivnosti 

neposrednim vodjem (pooblaščen strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu) in jih 

poskuša pridobiti za svoje sodelavce na področju zdravja oziroma za sodelavce tega procesa in 

zagovornike doslednega izvajanja preventivnih ukrepov. Z njimi se posvetuje o organizaciji dela 

npr. o organizaciji dela, prilagoditvi delovnih mest itd. Pooblaščeni strokovni delavec za varnost 

in zdravje pri delu sodeluje v programu bolj kot svetovalec in podpornik.  

b. Ko se za sodelavce pridobi neposredne vodje, se pripravi kratka animacijska predstavitev za 

delavce, ki so pripravljeni sodelovati pri promociji zdravja. Pomembno je, da je pri izvajanju 

promocije zdravja v delovnem okolju pripravljeno sodelovati čim večje število delavcev. Za te 

ljudi se pripravijo razne zloženke, plakati, kratki videoposnetki. Delavcem pa se predstavijo tudi 

posamezni ukrepi, ki se bodo izvedli na njihovem delovnem mestu ter pomen teh ukrepov, ti 

morajo temeljiti na pohvalah in spodbujanjih in ne na dodatnih obremenitvah ter kaznih. Hkrati 

pa se jih tudi povpraša o njihovem osebnem mnenju. Delavske sindikate oziroma predstavnike 

zaposlenih je potrebno vpeljati v projekt že v začetku pripravljanja projekta, kajti le-ti najbolje 

poznajo delo in probleme, povezane z zdravjem na delovnih mestih. »Promocija zdravja pri delu 

z zaposlenimi in ne za zaposlene (Stergar in Urdih Lazar, 2012, str. 7 [1]).«     

c. Potrebno je predvideti tiste ljudi, ki imajo pri opravljanju dela posebne težave ter se z njimi 

ukvarjati individualno (posamezno). »Prav tako je potrebno v posameznih oddelkih, še posebej 

tam, kjer so izpostavljeni kazalci negativnega zdravja bolj kritični ali pa so delavci glede na 

ugotovitve ocene tveganja bolj ogroženi, smiselno uvesti t.i. zdravstvene krožke ali klube za 

zdravje, ki jih sestavljajo delavci, član sindikata, vodja oddelka, pooblaščeni zdravnik in 

strokovni sodelavec za področje varnosti in zdravja pri delu (Bilban, 2012, str. 16 [3]).«     

Pri teh ljudeh je potrebno poiskati še dodatne posebne ukrepe, ki bi se jih izvajalo za uresničitev 

programa. Poiskati je potrebno dodatne usposobljene ljudi oziroma zunanje strokovne 

sodelavce, ki bodo pravilno učili izvajati nove ukrepe na delovnem mestu ter jih ob opravljanju 

le-teh opazovali in opozarjali na nepravilnosti izvajanja. Pri zdravstvenih krožkih, bi se 

razpravljalo o pomenu in načinu izvedbe sprememb v organizaciji delovnega procesa. V okviru 

teh zdravstvenih krožkov se poskuša delavce navdušiti za spremembe v njihovem življenjskem 

stilu, ki bistveno vplivajo na pojav določenih obolenj in razvoj težav, le-te pa vplivajo na 

zmanjšanje zmožnosti delavca za opravljanje njegovega dela. Podjetje naj bi nudilo tudi dobre 

osnove za varno in zdravo vedenje v domačem okolju. To je predvsem zdrav način 

prehranjevanja, aktivno preživljanje prostega časa, zmanjševanje kajenja ter uživanja alkohola 

ali drugih psihoaktivnih snovi, itd.    

6.5 Izvajanje posameznih ukrepov 

Delodajalec oziroma vsi direktorji posameznih poslovnih enot morajo sodelovati z zaposlenimi ter 

se z njimi posvetovati o vseh možnih ukrepih, ki bi vplivali na zmanjšanje nevarnosti za zdravje in 

varnost. Vse nasvete se zapiše ter se o njih na nadaljnjih posvetovanjih razpravlja ali so dovolj 

primerni, učinkoviti za zmanjšanje nevarnosti oziroma za znižanje odstotka bolniškega staleža.  

Poglavitni vzrok za nastanek bolniških izostankov z dela je prav gotovo slabo zdravstveno stanje 

zaposlenih. »Ottawska listina zato opredeljuje promocijo zdravja kot strategijo posredovanja med 

ljudmi in njihovim okoljem za zdravje. Je proces, ki omogoča, da ljudje oziroma skupnosti 

povečajo nadzor nad dejavniki, ki vplivajo na *42determinante zdravja in na tej osnovi svoje zdravje 

izboljšujejo. Najpomembnejšo sporočilo Ottawske listine je prav gotovo trditev, da skrbi za zdravje 

ne smemo skrčiti oziroma omejiti na zdravstvo. Zdravje peša v različnih življenjskih okoljih – v 

družini, šoli, na delovnem mestu, v lokalni skupnosti… To pa so okolja, za katera »odgovarjajo«

drugi sektorji in ne le zdravstvo. Torej je za promocijo zdravja potrebno medresorsko sodelovanje 

(Bilban, 2012, str. 12 [3]).«   
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*43interno komuniciranje: namenjen samo določeni skupini ljudi, zlasti v okviru ustanove, podjetja  

»Način zmanjšanja bolniškega staleža 

 administrativni ukrepi, ki se lahko izvajajo na vseh ravneh dejavnikov, ki vplivajo na 

višino bolniškega staleža. Sem spadajo obveznost prinašanja potrdil za bolniški stalež, 

višina nadomestil, finančne stimulacije za neizkoriščanje bolniškega staleža, zaposlovanje 

kontrolorjev, disciplinski ukrepi itd.; 

 preventivni ukrepi se nanašajo na posamezne delavce, na delovna mesta, načrtujejo pa se 

lahko tudi na ravni države kot promocija zdravja (ergonomski ukrepi, organizacija dela, 

aktivni odmor, programirana rekreacija, itd.); 

 izredno pomembni so ukrepi ob vračanju posameznika iz bolniškega staleža (poklicna 

rehabilitacija, prilagajanje delovnih mest); 

 motivacija za delo (če delavci čutijo interes delodajalca, da bi jim zagotovil ugodne 

delovne razmere, in če znajo vodilni delavci vzbuditi občutek delavčeve pomembnosti za 

delovanje in razvoj celotnega podjetja), komunikacija z nadrejenimi ipd. (Bilban, 2009, str. 

16 [2]).«  

Vendar pa vsi ti ukrepi niso najbolj primerni za zmanjšanje bolniških izostankov. Administrativni 

ukrepi lahko povzročajo tudi nasprotni učinek, kajti v primeru denarnega nagrajevanja tistih 

zaposlenih, ki niso izostajali od dela, lahko povzroči v primeru slabega počutja delavca odlašanje ali 

odpovedovanje odhoda k zdravniku. S tem se lahko nekatere nevarnejše bolezni (npr. rak, tumor, 

itd.) v tolikšni meri razvijejo in napredujejo, da jih ni več moč pozdraviti ali omejiti. Zaradi tega je 

denarno nagrajevanje oziroma stimuliranje delavcev bolje opustiti.        

6.5.1 Stres na delovnem mestu 

Redni letni razgovori z zaposlenimi 

Izvajanje rednih razgovorov z zaposlenimi v družbi Pošte Slovenije po posameznih poslovnih 

enotah ter omogočanje možnosti vsakodnevnega pogovora po posameznih poštah s upravnikom 

pošte. »Cilj teh razgovorov je: 

1. uspešno vodenje dela in ljudi, s poudarkom na prenosu ciljev podjetja in delovne enote na 

vse zaposlene (poznavanje ciljev enote in podjetja); 

2. izboljšanje kakovosti dela in zavzetosti za delo; 

3. razmišljanje o razvojni poti posameznika (karierni razvoj); 

4. izboljšanje medsebojnih odnosov ter načinov *43internega komuniciranja; 

5. spodbujanje zaposlenih k izražanju svojih mnenj, idej in pripomb; 

6. pridobivanje jasnih povratnih informacij med sodelavci; 

7. pridobivanje povratnih informacij upravnikov o učinkovitosti svojega vodenja (Cugelj, 

2012, str. 76 [8]).«  

Izobraževanje vodstva  

Vodstvo velikokrat ni usposobljeno, da bi lahko primerno komuniciralo z zaposlenimi, zato bi bilo 

priporočljivo, da se vodilne delavce pošilja na izobraževanje za vodje podjetja, saj bi s tem le-ti 

vedeli pravilno komunicirati in sodelovati z zaposlenimi. S tem bi se zaposleni lažje »odkrito« 

pogovarjali z nadrejenimi, kajti izobraževanje zajema pravila oziroma načela pravilnega načina 

komuniciranja in vodenja pogovorov z osebami.   

Psihološko svetovanje preko telefona 

Zaposlenim ter njihovim družinskim članom družba nudi psihološko svetovanje preko telefona. 

Telefonski klici so anonimni. Sodelujoči klinični psiholog je na voljo vsem zaposlenim za 

telefonski pogovor, vendar zaposlenim trenutno še ni omogočeno imeti brezplačnih individualnih 

razgovorov. Pomembno je, da se psihologa vključi v program promocije zdravja na delovnem



 

60 

 *44mediacija: je prostovoljen, zunajsoden proces reševanja spornih vprašanj, v katerem partnerji v sporu ob podpori  nepristranskega posrednika 

(mediatorja) sporazumejo, da bodo v poštenem odnosu iskali takšno rešitev spora, ki bo ustrezala  interesom vseh udeleženih.  

mestu, kjer bi predaval v okviru internih delavnic za zaposlene, ki bodo vezane na tematiko razvoja 

osebnih ter socialnih veščin ali na tematiko odvisnosti od prepovedanih substanc. 

Program podpore zaposlenim za prepoznavanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu 

Program je že bil preizkušen pri poslovni enoti Celje tako, da je učinek že poznan. Namenjen je 

predvsem tistim zaposlenim, ki so ves čas izpostavljeni stresnim situacijam in jih žal sami ne znajo 

prepoznavati ter sprotno reševati, obvladovati. Program zajema vsa temeljna načela glede 

učinkovitega prepoznavanja stresa pri ljudeh, načine obvladovanja stresa ter veščine za 

preprečevanje stresnih situacij. S tem bi lahko vsi zaposleni imeli na razpolago v primeru duševne 

stiske primerno možnost za pomoč, hkrati pa bi se učili pri programu primernih tehnik glede 

usklajevanja dela in družine. 

Pogovor po končani bolniški odsotnosti 

Po končanih bolniških odsotnosti bi bilo potrebno uvesti krajše pogovore zaposlenega z 

upravnikom pošte, pri čemer se mora upoštevati varovanje osebnih (zdravstvenih) podatkov. Ob 

koncu pogovora upravnik pripravi krajše poročilo ugotovitev ter sklepov. »Njihov namen je v prvi 

vrsti ugotoviti morebitno povezanost med boleznijo in okoliščinami v delovnem okolju in na 

pozitiven in konstruktiven (ustvarjalen) način poskušati ponovno vpeljati takega delavca v delovni 

proces (Bilban, 2012, str. 13 [3]).«  

Cilj pogovora po posamezni bolniški odsotnosti je preprečiti nadaljnjo odsotnost delavcev oziroma 

zagotovitev, da je delodajalec odstranil vse dejavnike in okoliščine, ki bi utegnile v prihodnosti 

vplivati na ponovitev bolniške odsotnosti z dela. Pri tem je potrebno upoštevati tudi to, da morajo 

upravniki pošte oziroma osebe, ki vodijo pogovor, biti primerno usposobljene in da morajo biti 

vprašanja, ki se postavljajo delavcem, okvirno že v naprej postavljena. Izkušnje v drugih večjih 

podjetjih kažejo, da se delavci radi udeležijo teh razgovorov, ker na tak način vsak delavec dobi 

potrditev o pomenu njegovega dela, poleg tega pa se na tem razgovoru poskušata delavec in 

upravnik dogovoriti o organizaciji dela v prihodnje v primeru, da se predvideva, da bo delavec tudi 

v prihodnje večkrat odsoten z dela.    

Merjenje socialne klime 

Zaposlenim se enkrat do dvakrat letno izda anketa, ki se nanaša na temo ugotavljanja odnosov med 

zaposlenimi. V primeru velikega odstotka nezadovoljnih na delovnem mestu se morajo pričeti 

izvajati drugi ukrepi ali se kot zadnji ukrep delavce prerazporedi na druga delovna mesta oziroma se 

jih premesti na drugo pošto.  

Drugi ukrepi so: 

 pogovor med nezadovoljnimi zaposlenimi; 

 pogovor nezadovoljnih zaposlenih s psihologom; 

 *44mediacija pri pogovoru nezadovoljnih zaposlenih. 

Sproščanje ob stresnih situacijah 

Delavci, pri katerih je dokazano s strani zdravstva, da so preveč izpostavljeni stresnim situacijam, 

se določijo vaje, pri katerih se psihično sprostijo. Omogočiti jim je potrebno vsakodnevne 

meditacije (joga) ali druge sprostitvene vaje, s katerimi bi se njihova psihična utrujenost zmanjšala. 

Vaje bi potekale s terapevti za sproščanje vsak dan ob isti uri v enakem prostoru. V kolikor bi se 

delovna zmožnost povečala in bi delavci opravljali delo učinkoviteje, bi se te vaje oziroma tehnike 

sproščanja uveljavile (ostale), v nasprotnem primeru se ukinejo po določenem časovnem obdobju 

spremljanja. 
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*45integracija: povezovanje posameznih enot, delov v večjo celoto, združevanje 

*46svetovanje v malih podjetjih: Pošta Slovenije, d.o.o. je zelo velika družba oziroma podjetje, vendar pa so pošte, kjer večina zaposlenih opravlja 

svoja dela, majhna in razdrobljena po celotni Sloveniji, zaradi tega bi se lahko reklo, da so te pošte manjša podjetja oziroma ustanove.  

*47distancira: nepovezanost z delovno nalogo 

Organizacija vodstva 

Zagotoviti je potrebno procesno vodenje oziroma potrebno je vzpostavljati povezanost posameznih 

organizacijskih enot. Direktor podjetja mora sklicevati večkratne sestanke z direktorji posameznih 

poslovnih enot, ti pa morajo sodelovati z delavskimi sindikati ter preostalimi zaposlenimi, tako da je 

vedno prisotna medsebojna komunikacija ter sodelovanje med zaposlenimi. Vsakršen načrtovani 

ukrep, ki se želi vpeljati v družbo, mora biti sprejet tudi s strani zaposlenih oziroma delavskih 

sindikatov, hkrati pa morajo biti vsem delavcem predstavljena njegova področja dela, natančne 

dolžnosti in pravice posameznika ter predstavljeno naj bo, kaj se od vsakega posameznika pričakuje 

(gre za navodila, ki naj bi bila izvedena za vsakega posameznega delavca v pisni obliki). Vendar pa 

morajo imeti tudi delavci možnost dajanja nasvetov glede vseh vpeljanih in načrtovanih ukrepov, 

seveda pa morajo o vsem poročati tudi preostalim delavcem na poštah. Za doseganje pozitivne 

klime (dobro razumevanje med sodelavci) v družbi Pošte Slovenije je potrebno tudi spodbujati 

povezovanje in sodelovanje vodstva s podjetjem (vse cilje, ki jih ima podjetje je potrebno 

predstaviti zaposlenim na tak način, da jih sprejmejo za svoje, s tem pa postane tudi njihova želja po 

uresničitvi le-teh), potrebno je organizirati ustrezno organizacijsko komuniciranje (uvedba 

komuniciranja vodstva z zaposlenimi preko različnih medijev, kot npr. internet, e-pošta itd.) ter 

organizirati ustrezno vodenje (motiviranje zaposlenih, hitro in učinkovito reševanje konfliktov, 

doseganje dobrih medsebojnih odnosov itd.). Da se ukrepi res izvajajo, morajo biti vedno določeni 

ljudje, ki bodo spremljali ter nadzorovali izvajanje le teh. 

»V procesu upravljanja in vodenja je potrebno poznati in po potrebi spreminjati stil vodenja, 

*45ntegracijo delavcev v dogajanje, klimo v podjetju in motivacijo za delo. Ločimo dva načina 

vodenja:  

 statični red: med seboj naj bi bili enaki, avtoriteto priznavamo le od zunaj; 

 dinamični red: vodja le animira ter spodbuja in zato pozna metode vodenja. V ospredju je 

vodja kot povezovalec dogajanja v proizvodnji (Bilban, 2009, str. 24 [2]).«  

Splošni ukrepi organizacije podjetja  

»Ebersole Associates, ki se ukvarja s strateškim svetovanjem v *46malih podjetjih, predlaga nekaj 

namigov, kako naj podjetja obvladujejo stres na proaktiven način: 

1. Potrebno je premisliti upravljanje s časom. 

2. Potrebno je premisliti organiziranost na delovnem mestu in zagotoviti sredstva in opremo, ki 

je potrebna za optimizacijo zahtevanega dela. 

3. Jasno opredeliti delovne cilje in naloge ter zagotoviti, da vse strani, ki so vpletene v delovni 

proces, jasno razumejo, kaj se od njih pričakuje. 

4. Zagotoviti nekaj osebnega prostega časa za vsakega zaposlenega v okviru delovnega časa, 

da zaposleni lahko zapusti delovno mesto in se *47distancira od delovnih nalog. 

5. Potrebno je razviti in sistematično uporabljati strateško listo delovnih nalog, ki so 

klasificirane (razporejene) v naslednje štiri kategorije: »NUJNO in POMEMBNO«, 

»NUJNO, VENDAR NI POMEMBNO«, »NI NUJNO«, in »NI NUJNO niti NI 

POMEMBNO«. 

6. S konflikti zaposlenih je potrebno ravnati na proaktiven in časovno ustrezen način. 

Konfliktne odnose se ne sme poslabševati. Presoditi je potrebno, kateri konflikti potrebujejo 

takojšnje delovanje in za katere je bolje, da se jih obravnava postopno. 

7. Naučiti se reči »NE«, če je preobremenjenost z delom in nalogami prevelika. 

8. Zaposleni naj vsak dan odmerijo čas, ki ga bodo namenili ekstremni komunikaciji preko 

telefona in elektronske pošte. To bo preprečilo konstantno prekinjanje opravljanja delovnih 

nalog, zaradi česar pride do izgube osredotočenosti na delo in posledično privede do 

povečanja stresa pri zaposlenih.  

9. Zaposleni morajo skrbeti za lastno zdravje.  
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10. Podjetje naj poišče zunanjega strokovnjaka, ki bo zaposlene seznanil s tem, kako se soočiti s 

stresom in razviti lastne osebne tehnike upravljanja z njim (Cugelj, 2012, str. 81 [8]).«  

6.5.2 Splošno zdravstveno stanje 

»Z zdravo prehrano in z vsaj zmerno redno telesno dejavnostjo lahko prispevamo k preprečevanju 

nastanka bolezni srca in ožilja ter nekaterih vrst raka, izboljšamo počutje in si pridobimo energijo, 

ki jo potrebujemo za delo. Zato je smiselno, da v spreminjanje življenjskega sloga na teh dveh 

področjih vlagajo tudi delodajalci, tako s posredovanjem znanja o koristih zdrave prehrane in 

telesne dejavnosti za zdravje kot tudi z omogočanjem, da zaposleni to znanje uporabijo tudi v 

delovnem okolju (Stergar in Urdih, 2012, str. 28 [1]).«   

Zdravstveno svetovanje 

Zaposlenim se nudita brezplačno svetovanje in pregled. Glede na njihovo zdravstveno stanje, se 

delavcu določi tudi njegova zdrava prehrana oziroma se mu predpišejo krajši jedilni listi za 

določeno obdobje. Ob jedilnih listih so napisani tudi recepti za vsako posamezno sestavo jedi, tako 

da lahko te osebe pripravijo hrano doma. Pomembno je, da se osebi določi število obrokov dnevno 

in da se ti obroki opravljajo ob točno določenem času. V dnevnem obroku pa mora biti hrana 

razporejena tako, da se dnevno zaužije vsaj en topel obrok. 

Delavnice ter predavanja na temo zdrava prehrana 

Pri izvajanju programa Promocija zdravja za zaposlene naj sodeluje tudi zdravnik specialist, ki bo 

izvajal večkrat letno predavanja na temo zdrava prehrana doma in na delovnem mestu. Vsem 

sodelujočim se prikažejo razne zdravstvene težave, ki lahko nastanejo zaradi nezdravega uživanja 

hrane ter prekomernega prehranjevanja in uživanja cigaret, alkohola in drugih psihoaktivnih 

substanc. Za lažje dojemanje in upoštevanje zdravstvenih nasvetov se mora udeležencem podariti 

slikovno prikazana zloženka zdrave prehrane ter način uživanja prehrane. Zloženke naj zajemajo 

najbolj pogoste dnevne jedi, ki jih ljudje uživajo in naj se opišejo zraven dobre ter slabe lastnosti 

osnovnih sestavin. V družbi Pošte Slovenije naj bodo določena mesta, kjer bi lahko izobesili in 

hkrati zamenjavali posamezne plakate ter prospekte na temo zdrava prehrana. 

Prav tako bi enkrat mesečno lahko v posameznih večjih krajih potekali tečaji oziroma delavnice na 

temo zdrava prehrana doma in na delovnem mestu. Tečaji bi lahko bili organizirani v gasilskih 

domovih, osnovnih šolah ali podobnih ustanovah, kjer je dovolj prostora za učenje. S prikazom, 

kako pravilno dodajati posamezne snovi k jedem in kako zmanjšati energijsko vrednost obroka, bi 

sčasoma dobro vplivalo na sodelujoče na kuharskih tečajih. Pošta Slovenje bi lahko organizirala 

tudi različne dogodke, kot zbiranje kuharskih receptov za pripravo zdrave prehrane. Recepti bi bili 

objavljeni na spletni strani pošte, najboljši pa bi bil objavljen skupaj s fotografijo avtorja v glasilu 

pošte, ki ga prejmejo vsi zaposleni Pošte Slovenije.  

Zelen ponedeljek oziroma eden od delovnih dni 

Delavcem se en dan v tednu ponudi samo svežo sadje (jabolko, hruška, grozdje itd.) ter zelenjava 

(korenje, paradižnik, solate itd.), tisti delovni dan se ne izplača dodatka za malico (delavci namreč 

nimajo omogočenega dnevnega toplega obroka preko družbe Pošte Slovenije, ampak se jim malica 

plačuje vsak dan k mesečnemu plačilu). Tako se poskuša ljudi motivirati, da bi imeli vsaj enkrat 

tedensko zdrav obrok ter da bi tak način vpeljali tudi doma. Želja družbe po zdravem življenju ter 

prehranjevanju zaposlenih.  

Da pa bi zaposleni zaužili čim več svežega sadja, bi se lahko organiziralo, da si vsi zaposleni 

vzamejo ob malici, zraven zdravega zelenega ponedeljka, tudi dvakrat tedensko različno sadje. 

Zaradi velike količine sezonsko pridelanega sadja ter zelenjave doma bi lahko bilo omogočeno vsaj 

skozi poletje jabolko ali drugo sadje.  
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Zdrava malica 

Pošta Slovenije nima organizirane tople malice, kar pomeni, da si jo morajo delavci kupiti sami ali 

si jo prinesejo od doma. Velikokrat pa to pomeni tudi, da nekateri od zaposlenih na dan ne zaužijejo 

do poznega popoldanskega kosila ničesar, kar lahko privede do zdravstvenih težav zaradi 

nezdravega in nepravilnega načina prehranjevanja. Delavce je zato potrebno spodbujati, da si kupijo 

malico, ki ni kalorijsko močna ali maščobno prenasičena. Spodbujati jih je potrebno, da pri nakupu 

malice upoštevajo priporočila zdrave prehrane (mlečni izdelki, sendviči s polnozrnatim kruhom, 

polnozrnati kosmiči, sadje, različne solate, voda itd.). V primeru možnosti nakupa hrane ali 

prigrizkov iz avtomatov je potrebno izbrati  dobavitelja, ki polni avtomate z zdravimi stvarmi, kot 

npr. piškoti z manj sladkorja ali polnozrnati; sendviči s solato in ne z majonezo; pijače, ki vsebujejo 

sladkor, je treba zamenjati z vodo brez sladil in dodatnih okusov itd.     

Brezplačna cepljenja proti gripi 

V družbi Pošta Slovenije naj bodo organizirana brezplačna cepljenja proti sezonski gripi za vse 

zaposlene. Ta ukrep je namenjen tistim ljudem, ki se želijo cepiti. Z vsakoletnim spremljanjem 

bolniškega staleža, ki nastane zaradi gripe, se z določenim časom spremljanja pokaže ali je ta ukrep 

primeren in ali ga naj družba še izvaja. V primeru slabih rezultatov se ta ukrep po določenem času 

opusti. 

Redno izvajanje predhodnih, obdobnih in kontrolnih zdravstvenih pregledov in dobro sodelovanje s 

pooblaščenim zdravnikom 

Zdravniški pregledi zaposlenih pri pooblaščenem zdravniku medicine dela družbe Pošte Slovenije, 

d.o.o. se izvajajo v skladu z internimi predpisi. Za boljše sodelovanje zdravnika s podjetjem bi 

moral le-ta dobro poznati delovna mesta tudi v praksi, zato bi bilo dobro uveljaviti obisk 

pooblaščenega zdravnika v družbo. V sklopu obiskov naj bi pooblaščeni zdravnik pogledal večino 

delovnih mest, pri čemer bi ocenil pomanjkljivosti in predlagal dodatne ukrepe z namenom boljše 

ureditve delovnega mesta. 

6.5.3 Kostno-mišična obolenja 

»Bolečine v hrbtenici se zmanjšajo takrat, kadar ima človek večjo fizično kondicijo, ki pa jo pridobi 

s telesno rekreacijo ([19]).«  

Splošna načela za preprečevanje kostno- mišičnih obolenj 

Kostno mišične bolezni najpogosteje povzročijo stalni ponavljajoči se gibi pri opravljanju dela, 

težko fizično delo ter delo, kjer je telo pretežni delovni čas opravljanja dela v prisiljenem 

neergonomskem položaju. Za preprečevanje teh obolenj so primerna naslednja načela:  

1. »delati v nevtralnem položaju (npr. ohranjanje položaja hrbtenice v obliki dvojne črke S, 

zravnan vrat itd.); 

2. zmanjšati silo pri delu (npr. oprijem z celo roko namesto le z prsti; potiskanje bremen namesto 

vlečenje; bremena na večjih kolesih je lažje premikati, pri tem naj bodo tla in kolesa dobro 

vzdrževana; uporaba dvižnih naprav – mehanične roke, dvižne mize, vakuumska prijemala, 

hidravlična dvigala; kjer dvigovanje s pripomočki ni mogoče, je treba zaposlene naučiti 

pravilnega dvigovanja bremen itd.); 

3. orodje in druge predmete ohraniti v lahkem dosegu rok (npr. najbolje je, če je delovno mesto 

organizirano v polkrožni obliki; delovna miza pri pisarniškem delu je lahko  oblikovana v obliki 

polkroga); 

4. delati na primerni višini (najprimernejše je delo na višini komolca; če dela več zaposlenih na 

istem delovnem mestu, je treba višino delovne površine prilagoditi najvišjemu delavcu; če je le 

mogoče, pa naj se omogoči prilagajanje višine vsakemu posamezniku – z nastavljivim stolom, z 

po višini nastavljivo mizo oziroma delovnim pultom, z nastavljivimi platformami itd.); 
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5. zmanjšati število ponavljajočih se gibov (kje je mogoče naj delajo stroji; organizirati si delo 

tako, da bo teh gibov čim manj);  

6. zmanjšati statično mišično delo (izogibati se je treba delu nad ramenskim obročem in ne 

uporabljati pretirane moči pri delu; glavni vzrok statično mišičnega dela je sedenje, zato je treba 

pri sedečem delu pogosto menjavati položaje: delo organizirati tako, da je treba večkrat vstati in 

narediti nekaj korakov, na vidnem mestu obesiti opomnike, ki zaposlenega spomnijo, naj vstane, 

naredi nekaj razteznih vaj itd.); 

7. zmanjšati pritisk na dele telesa (npr. držala škarij, klešč naj bodo tapecirana (obložena z raznimi 

primernimi materiali), primerno dolga in oblikovana po roki; s podloženo podlogo za podlaket 

zmanjšamo pritisk na rob mize; s primerno podlogo za noge lahko zmanjšamo utrujenost in 

podpremo noge pri stoječem delu; delovni stoli naj bodo tapecirani, z zaobljenimi robovi, da se 

zmanjša pritisk na stegna pri sedenju); 

8. omogočiti dovolj prostora (iz delovnih prostorov naj se odstrani vse, kaj ne sodi tja; pri sedečem 

delu mora biti pri mizi dovolj prostora za noge; pri delovnih linijah naj bodo poti med 

posameznimi delovnimi postajami proste); 

9. gibati se, telovaditi, delati raztezne vaje (pri statičnem in ponavljajočim se delu ter delu v 

prisilnih držah je smiselno uvajati aktivne odmore z nekajminutno telovadbo, zaposleni pa naj 

imajo možnost, da lahko ob pojavu utrujenosti ali bolečin naredijo nekaj razteznih vaj ali 

zamenjajo delovni položaj); 

10. ohranjati delovno okolje udobno (ustrezna razsvetljava, lokalna osvetlitev, primerna 

temperatura, izogibanje temperaturnim ekstremom, izogibanje izvorom zvoka, omejitev hrupa); 

11. zagotoviti razumljivost signalov in komand (pomembnejše informacije naj bodo večje, bolj 

poudarjene; uporaba kontrastnih barv, utripajočih signalov, zvočnih signalov); 

12. izboljšati organizacijo dela, (načrtovanje dela, timsko delo, dobro medsebojno obveščanje o 

delu) (Stergar in Urdih, 2012, str. 32 [1]).«      

Brezplačni rekreativni programi 

Zaposlenim naj bodo ponujene brezplačne vaje oziroma športne aktivnosti, pri katerih bodo lahko 

skrbeli za svojo telesno zmožnost, hkrati pa bodo poskrbeli za boljše zdravstveno stanje. V družbi 

naj se organizira fitnes (možnost delnega sofinanciranja zainteresiranim), določi naj se prostor za 

izvajanje telovadbe, kot so joga, aerobika, trebušni ples. V vsaki poslovni enoti se določijo mesta, 

kjer bo potekala košarka, nogomet, odbojka, plavanje itd. med zaposlenimi. Delavcem, ki nimajo 

svojih koles ali smuči, se omogoči izposoja za določen krajši čas, tako da ne rabijo kupovati svojih. 

Tedensko naj se organizirajo skupinski pohodi za zaposlene ter njihove družinske člane. Vsako leto 

so organizirane letne igre pošte, kjer zaposleni po posameznih poslovnih enotah tekmujejo med 

sabo. Izvajajo se različne igre, kot so košarka, tenis, odbojka, nogomet, šah, badminton, skakanje z 

vrečami, namizni tenis itd. S tem družba skrbi za fizično zdravje zaposlenih, hkrati pa tudi za 

krepitev stikov in pozitivnih odnosov med sodelavci.  

Kratki rekreativni odmori 

 Za pismonoše 

Pismonoše, ki opravljajo dela na terenu peš, s kolesom, kolesom z motorjem ter avtomobilom 

občutijo med raznašanjem pošte utrujenost, preobremenitev ter bolečine v različnih delih telesa. Za 

njih bi bilo primerno, da se jim omogočijo kratke vaje pred samim pričetkom dela na terenu 

oziroma po opravljenem razvrščanju pošte za njegov okraj ter pred deljenjem pošte po terenu. Vaje 

bi potekale vsak dan od 5 do 10 minut, prvi teden pa bi sodeloval upravnik pošte, ki bi znanja za 

izvajanje vaj pridobil od strokovno usposobljenih oseb za izvajanje telesne rekreacije na delovnem 

mestu. 
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 Za delavce, ki opravljajo delo sede 

Za vse delavce, ki opravljajo dela večino časa sede, naj bodo organizirani kratki od 5 do 10 minutni 

rekreativni odmori. V enem delovnem dnevu naj bosta predvidena dva odmora, in sicer prvi ob 9.00 

uri ter drugi ob 14.00 uri. Vaje bi potekale vsak delovni dan, namenjene vsem, ki bodo sodelovali v 

programu Promocija zdravja za zaposlene. V poslovnih enotah Pošte Slovenije, d.o.o. bi vaje 

nadzoroval in izvajal zunanji strokovni delavec medicine dela, v manjših poštah pa usposobljeni 

upravnik pošte ali usposobljeni delavec poslovne enote. 

Usposabljanje za pravilno uporabo in nastavitev delovnih pripomočkov 

Pred prvo uporabo ter vsako naslednje leto se vsem uporabnikom kolesa, kolesa z motorjem, 

skuterja ter avtomobila prikaže pravilen način uporabe prevoznega sredstva ter poudari vse tiste 

majhne napake, ki jih ljudje pri uporabi delajo. Vsem sodelujočim se izda na predavanju listina o 

pravilni uporabi prevoznega sredstva, skupaj z varnostnimi navodili. Sodelujoče se posebej pouči o 

nevarnostih na cesti ter se jim prikaže vse tudi s kratkim videom, da le ti lažje razumejo, čemu je to 

usposabljanje namenjeno. Zaposlenim se pojasni, komu morajo javiti vsakršno pomanjkljivost na 

transportnem sredstvu ter kaj vse morajo pregledati preden pričnejo izvajati svoje opravilo na tem 

sredstvu. 

Delavce, ki opravljajo svoje osnovno delo sede, se pouči o pravilni nastavitvi stola, mize, zaslona 

računalnika, miške, naslona za noge itd. Vsakršno nastavitev oziroma prilagoditev se vsem 

zaposlenim prikaže, nato pa se vsakemu pomaga pri prilagoditvi delovnega mesta. S pomočjo 

slikovnega in video prikaza se predstavi vse nevarnosti, ki se ob neupoštevanju uporabe delovnih 

pripomočkov lahko pripetijo ter vse zdravstvene težave, ki lahko pri tem nastopijo po določenem 

času. Udeležencem se podarijo brošure, zloženke ter vsi prikazi pravilne uporabe naprav s slikami, 

tako da le ti lahko to uporabijo. Slikovni prikaz skupaj z navodili naj bi vsak imel na delovni mizi 

oziroma na dosegu vidnega polja, da se vsak dan znova spomni na nepravilnosti in se lahko 

sčasoma nauči pravilne uporabe ter nastavitev. Taka usposabljanja naj potekajo enkrat na eno ali 

dve leti. 

Ergonomsko oblikovanje delovnega mesta 

Vsem zaposlenim se glede na njihovo delo, ki ga morajo opravljati in na njihovo zdravstveno 

stanje, določi primerna ureditev delovnega mesta. Vsi delovni pripomočki morajo biti na taki 

razdalji, da jih lahko oseba, ki tam opravlja delo, doseže brez dodatnih obremenitev. »Delovno 

mesto je zato potrebno po obliki in merah prilagoditi človeškemu telesu in gibljivosti kostno-

mišičnega sistema. Delovno mesto mora biti oblikovano tako, da delavec dela v telesni drži, ki je 

najmanj naporna in da pri delu uporablja mišične skupine najnižje stopnje. Delovno mesto mora biti 

opremljeno z delovnimi sredstvi, ki so prilagojena fiziološkim in psihološkim lastnostim človeškega 

telesa (Bilban, 2009, str. 21 [2]).«  

»Pri ureditvi delovnega mesta z ergonomskega vidika so pomembni predvsem:  

 primerna temperatura in 

 primerna osvetljenost, 

 prilagojenost delovne opreme in delovnega orodja ter 

 obvladovanje hrupa (Stergar in Urdih, 2012, str. 32 [1]).«  

Delovna mesta pismonošev morajo biti še posebej prilagojena, tako da le-ti ne rabijo pri jutranjem 

sortiranju pošte vstajati, da dosežejo določeno odlagalno mesto ali da ne stegujejo roke ves čas 

preko glave (preobremenitev ramenskega obroča). Delovna mesta morajo biti oblikovana tako, da 

bo čim manj negativnih vplivov na zdravje. Pri tej ureditvi naj sodelujejo zunanji strokovnjaki za 

ergonomsko ureditev delovnega mesta. 
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Ročno premeščanje bremen 

Izdelati je potrebno navodila za pravilno ročno premeščanje bremen. Navodila morajo vsebovati 

način izračuna obremenitve pri ročnem premeščanju bremen, organizacijo dela, navedbo nevarnosti 

za zdravstvene okvare ter tehnike in ukrepe, ki jih je treba upoštevati in izvajati pri ročnem 

premeščanju bremen. Pred pričetkom dela prvi delovni dan se delavce usposobi o varnem 

premeščanju, pri tem je pomembno, da se zaposlenega vključi v prakso tako, da se mu prikaže 

pravilen način izvajanja dela, nato pa mora poskusiti tudi sam, saj so s tem lažje vidne napake, ki jih 

delajo zaposleni. Izvajalci za varnost in zdravje pri delu morajo redno izvajati nadzor ter spremljati 

vse nepravilnosti pri delu.  

»Program usposabljanja naj zajema tako teoretični kot tudi praktični del ter preverjanje znanja. 

Delavcem, ki opravljajo delo z večjim zdravstvenim tveganjem, je treba omogočiti pogostejše 

dodatno usposabljanje. Za utrjevanje in obnavljanje znanja je priporočljivo pripraviti jasna navodila 

za vse zaposlene o načinu varovanja sebe in drugih. Koristno je pripraviti tudi slikovna navodila, ki 

naj bodo obešena na vidnih mestih (Stergar in Urdih, 2012, str. 30 [1]).«    

6.5.4 Obolenje dihal 

»Bolezen dihal je katerakoli bolezen ali stanje, ki okvari dihalne poti ali sama pljuča. Te bolezni so 

zelo pogoste. Tudi danes so najpogostejši vzrok smrti pri otrocih in na tretjem mestu vzrokov smrti 

pri odraslih. Prav tako pa se v zadnjem desetletju ugotavlja, da jih je vse več zaradi onesnaženega 

zraka. Njihovo naraščanje se pričakuje tudi v bodočnosti, in to zaradi klimatskih sprememb ([21]).«    

Strokovno izvajanje nadzora pri zdravniških pregledih 

Enkrat letno bi se morali opravljati letni zdravniški pregledi, pri katerih bi se preverjalo zdravstveno 

stanje dihal vseh zaposlenih. Prav zaradi prevelikega števila obolelih za to boleznijo ter zaradi 

velikega števila umrlih je vsakršno spremljanje bolezni pri že obolelih ljudeh velikega pomena. 

Zdravniki specialisti bi zato morali ob vsakem pregledu zaposlenih še posebej poudarjati vse 

ukrepe, ki jih je potrebno izvajati, da do obolenja ne bi prišlo oziroma bi se zmanjšalo.  

Predavanja o bolezni dihal 

Zdravniki specialisti za bolezni dihal (pulmologi) bi enkrat letno izvajali predavanja na temo 

bolezni dihal. Predavanja bi morala zajemati vse bolezni, ki spadajo pod to kategorijo, predstavljeni 

bi bili simptomi, znaki vsake posamezne bolezni ter načini, kako preprečiti nastanek obolenja. 

Zaposlenim bi se lahko prikazale bolezni s pomočjo slik ter videoposnetkov, za lažje prepoznavanje 

bolezni in zaradi lažjega prikaza, kaj lahko v primeru neupoštevanja nasvetov glede preprečevanja 

in zmanjševanja bolezni, storimo sebi ter drugim.  

Seminarji na temo odvajanja kajenja oziroma psihoaktivnih snovi 

Eden od glavnih povzročiteljev za nastanek bolezni dihal je aktivno in pasivno kajenje. Prav zaradi 

tega bi bilo potrebno organizirati izobraževanje zaposlenih, kjer bi se predstavilo učinke različnih 

psihoaktivnih snovi na človekove sposobnosti ter na delavčevo sposobnost funkcioniranja 

(delovanja). Velikokrat zaposleni ne vedo, kako bi opustili kajenje oziroma jih pri tej odločitvi 

nihče ne podpira, zato bi izobraževanja zajemala tudi način opuščanja kajenja oziroma drugih 

psihoaktivnih snovi ter vse prednosti, ki jih predstavlja neuporaba teh snovi. Pošta Slovenije bi torej 

lahko zaposlenim pomagala pri odvajanju od PAS na tak način, da bi organizirala razne tečaje za 

opustitev kajenja, alkohola, drog; da bi vsem, ki imajo težave z odvisnostjo,  ponudila možnost 

zdravljenja; družba bi lahko prispevala k nakupu nikotinskih obližev ter žvečilnih gumijev itd.    

Reklamni panoji, zloženke, plakati 

Vsakemu od zaposlenih se dodeli zloženka, na kateri je jasno prikazan seznam skupin bolezni dihal 

ter ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati, da se število obolenj čim bolj zmanjša ter da se določena 
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obolenja lahko lažje ohranja in da se ne poslabšuje (npr. astma, bronhitis, alergije, itd.). Prav tako bi 

se morali izobesili plakati z enako temo, na stene, vrata, oglaševalne table. Namen teh gradiv je 

predvsem opominjati zaposlene na nevarnosti, ki jih predstavlja bolezen ter na ukrepe za 

zmanjšanje števila obolenj. Vsak od teh rekvizitov bi zajemal naslednja načela: 

 ne kadimo; 

 vsak dan se veliko gibajmo in bodimo na svežem zraku; 

 počivajmo v prostem času; 

 pijmo dovolj zdravih tekočin (npr. voda, nesladkan čaj). 

6.5.5 Drugi ukrepi, ki izražajo pripadnost delavcev 

Varstvo otrok v poletnih mesecih 

Delavcem, ki imajo doma majhne otroke, do 9-ega leta starosti, bi lahko bilo omogočeno varstvo 

otrok na posameznih večjih poštah vse delovne dni v poletnih mesecih. Večje pošte, ki bi lahko 

imele zagotovljeno ustrezno varstvo otrok, bi lahko na primer bile: Maribor (2 krat), Murska 

Sobota, Lendava, Ljubljana (2 krat), Ptuj, Kranj, Lenart, Koper, Velenje, Novo mesto, Nova Gorica, 

Celje (2 krat), Ajdovščina, Kranj, itd. S tem bi bili starši otrok oziroma zaposleni razbremenjeni in 

bi lahko svoje delo opravljali hitreje, brez dodatnih skrbi.  

Čestitke ob rojstnem dnevu 

Vsem zaposlenim bi lahko ob njihovih osebnih praznikih poslali domov telegram ali čestitko,  da 

zaposleni dobijo občutek pripadnosti družbi. To bi bilo za delavce nekaj posebnega, lepega. Zaradi 

velikega števila zaposlenih bi morale za to poskrbeti delavke, zaposlene na poslovnih enotah ter na 

poštno logističnem centru (npr. tajnice) Pošte Slovenije, d.o.o. 

Prosti delovni dan staršev prvošolcev 

Velikokrat se starši otrok, kateri gredo prvi šolski dan v šolo, ne morejo udeležiti oziroma 

pospremiti prvošolcev k pouku, ker ne morejo dobiti prostega delovnega dne. Ta dan je tako za 

starše, kot tudi za otroke velikega pomena in se ne more nadomestiti, zato bi se moralo vsem 

staršem ali vsaj mamam otrok, kateri obiskujejo prvi, drugi ali tretji razred osnovne šole, dovoliti, 

da tisti dan pridejo kasneje delat ali imajo prost dan. Starši, ki svojega otroka prvič uvajajo v vrtec, 

bi morali imeti pravico, da so v prvem tednu uvajanja lahko odsotni z dela 2 uri dnevno (za delavce, 

ki delajo na poštah in ne za delavce na poslovnih enotah, saj je tam dovoljen fleksibilni (prilagojen) 

delovni čas, ki si ga delavci zjutraj določajo sami; npr. delovni čas od 7.00 h do 9.00 h – možnost 

prihoda na delovno mesto).  Da bi to res bilo vedno mogoče izvesti oziroma bi lahko vsi zaposleni 

to uveljavljali, bi ta dogovor moral biti zapisan v internem aktu Pošte Slovenije. 

Dopusti 

Nemalokrat se zgodi, da zaposleni gredo k lokalnemu zdravniku po bolniški list samo zaradi tega, 

ker mu delodajalec ni omogočil dopusta v času, ko zaprosi zanj. Mladi delavci še posebej radi 

izkoristijo ta način, prav zaradi tega, ker je v družbi zaposlenih veliko ljudi, ki ne morejo imeti v 

istem času dopusta (poletni meseci). Vsi od zaposlenih, ne glede na njihovo starost, bi morali imeti 

možnost izvajanja dopusta v času njihove želje. To bi se lahko uredilo tako, da se delavci s pomočjo 

sestankov že v začetku leta ob usklajevanju njihovih želja dogovorijo o datumu izvajanja. V času 

letnih dopustov bi se prav tako lahko povečalo število mladih delavcev, ki bi opravljali pri družbi 

obvezno prakso ali bi delali preko študentskega servisa. V času izven sezone letnih dopustov pa bi 

moralo biti prav tako vedno omogočeno izvajanje dopustov na željo zaposlenih, za tisti čas pa bi se 

moralo razdelili delo delavcem sosednjih rajonov. 
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Materialno nagrajevanje in pohvale 

Zaradi velikega odstotka bolniškega staleža bi se lahko v družbo uvedlo tudi materialno 

nagrajevanje, kjer bi vsak, ki je prisoten v enem delovnem letu več kot 95 odstotkov prejel majhno 

darilo (v darilu bi bile lahko tiste reči, ki jih na poštah ne morejo prodati). V primeru, da je 

prisotnost manjša od 95 odstotkov, vendar nad 85 odstotki, bi se tem ljudem izdalo pohvale. Vsi 

tisti, ki niso velikokrat odsotni z dela, bi morali biti objavljeni na spletni strani pošte ter v glasilu 

pošte, ki izhaja za vse delavce. S tem bi pospešili tekmovalnost med sodelavci in omogočena bi bila 

možnost, da se odstotek bolniškega staleža zmanjša. Na vsaki poslovni enoti pošte bi se določil 

delavec, ki je prispeval k največjemu prihodku ter je najmanjkrat izostal od dela in bi se z njim 

naredil intervju (pogovor z zaposlenim), ki bi bil zapisan v glasilu pošte. 

»Raziskave zadovoljstva delavcev pogosto kažejo, da je priznanje za delo v obliki pohval 

najpogostejši vzrok zadovoljstva pri delu. Vsi delavci želijo biti pohvaljeni, imajo radi, da se prizna, 

da so cenjeni zaradi svojega dela, da uživajo zaupanje svojih predpostavljenih in tistih, katerih 

mišljenje cenijo. Želja za priznanjem je najožje povezana s potrebo za samospoštovanjem (Bilban, 

2009, str. 18 [2]).«  

Družini prijazno podjetje 

Zaposleni velikokrat občutijo nezadovoljstvo prav zaradi slabe povezanosti oziroma usklajenosti 

podjetja z družino zaposlenih, pa čeprav je v državnih aktih veljavnih veliko pravic delavcev, ki 

imajo doma otroke do 3 let starosti. Potrebno je prisluhniti potrebam zaposlenih ter jim ponudit i 

čim boljše možnosti za poklicni razvoj in hkrati za zadovoljno zasebno in družinsko življenje. 

»Ugodnosti primerne za usklajevanje družinskega in delovnega življenja za zaposlene so: 

 ob nenadni bolezni otroka (razni virusi, gripe, pljučnica) lahko delavci zapustijo delovno 

mesto, izostanka v trajanju treh ur pa ni treba nadomestiti; 

 izraba letnega dopusta v skladu z družinskimi obveznostmi; 

 izraba očetovskega dopusta; 

 posebna pomoč in pozornost za delavce, ki imajo invalidne otroke ali otroke, ki 

potrebujejo posebno skrb in nego; 

 obdaritev otrok ob veliki noči ali ob božiču; 

 določitev pooblaščenca, ki v primeru težave sproti rešuje omenjene težave pri 

usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Pooblaščenec zaznava stanje in 

predlaga nove primerne ukrepe za implementiranje (udejstvovanje) v prihodnosti. Za vse 

zaposlene na posameznih poslovnih enotah (PE) Pošte Slovenije ter poštno logističnih 

centrih (PLC) so za to področje odgovorne zaposlene v kadrovskem oddelku, ki se 

ukvarjajo z zaposlenimi; 

 koristenje plus/minus ure v skrbi za njihove starše, stare starše. Opravljene nadure lahko 

zaposleni izkoristijo za plačano odsotnost in v nasprotnem primeru nadomestijo minus 

ure, nastale iz razloga o oskrbovanju staršev, vendar v določenem časovnem obdobju. V 

primeru tovrstnih dogodkov je nadrejeni vodja zaposlenega dolžan organizirati delo tako, 

da lahko zaposleni, ki želi ali mora zapustiti delovno mesto iz razloga skrbi za svoje 

starše, stare starše, to stori takoj ob nastanku dogodka (Cugelj, 2012, str. 75).«  

6.6 Evalvacija programa 

Spremljanje in evalvacija podatkov ter spremljanje postopkov. Predvideno je,  da se vsake tri 

mesece ter na eno leto poroča vodstvu o delovanju programa. Po enem letu se mora ponovno 

narediti poročilo o zdravju z istimi kazalniki zdravstvenega stanja in z enako anketo. Kazalnike 

zdravstvenega stanja se ovrednoti tudi finančno. V prilagojenih verzijah se ga predstavi 

delodajalcem, neposrednim vodjem in delavcem. Enkrat letno je potrebno tudi spremljati odstotek 

bolniškega staleža, da se ugotovi, v kolikšni meri je sploh program promocije zdravja učinkovit.
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*48reintegracija: ponovno doseganje nečesa, ponovna združitev 

*49bazirati: temeljiti, imeti kaj za osnovo  

S pomočjo evalvacije programa se nato prične izvajati modifikacija osnovnega načrta. Vse tiste 

aktivnosti, ukrepe, ki niso bili primerni in se niso izkazali kot efektivni ter jih delavci niso dobro 

sprejeli, je potrebno odpraviti ter uvesti nove ali izboljšati tiste ukrepe, ki so že bili v uporabi. Tukaj 

morajo sodelovati vsi ključni dejavniki delovnega okolja. Zlasti pa je tukaj pomembno, da se pri 

modifikaciji načrta sprejme in obravnava vse pripombe ciljne skupine (delavci).  

6.7 Kriteriji kvalitete promocije zdravja v delovnem okolju 

1. »Kriterij: Promocija zdravja na delovnem mestu in politika podjetja: 

uspeh promocije zdravja v delovnem okolju je odvisen od tega, kako je prejeta kot vitalna 

odgovornost vodstva in v kolikšni meri je integriran v obstoječi sistem upravljanja: 

 delovna organizacija ima pisni dokument standardov promocije zdravja na delovnem 

mestu; 

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

 organizacija zagotavlja dovolj sredstev (sredstva, kader, prostore…) za izvedbo promocije 

zdravja; 

 vodstvo projekta stalno spremlja razvoj uporabe standardov promocije zdravja; 

 vprašanja uporabe standardov promocije zdravja so stalni del izobraževanja posebno 

izvršnega tima projekta; 

 vsi zaposleni imajo možnost do pristopa na mesta, ki jih standardi predvidevajo (prostori 

za aktivni odmor, športne dogodke itd.). 

Pri tem so najpomembnejše človeške zmogljivosti: 

 vsi zaposleni imajo določene sposobnosti, ki so potrebne za opravljanje dela oziroma se 

jim nudi možnost, da dosežejo te spretnosti; 

 proces proizvodnje je organiziran tako, da zaposleni niso preobremenjeni, prav tako pa tudi 

ne brez obveznosti in zahtev; 

 zaposlenim se ne nudi le možnost, da skozi delo uresničujejo želje po dvigovanju svoje 

poklicne kariere, ampak mora biti taka možnost predvidena že v organizacijskem planu; 

 vsem zaposlenim je potrebno omogočiti, da so aktivno vključeni v sprejetje standardov 

promocije zdravja v delovnem okolju; 

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

 organizacija dela na *48reintegraciji zaposlenih (še posebej začasno dela nezmožnih) po 

njihovi vrnitvi v delovno okolje po daljši odsotnosti; 

 organizacija uporablja aktivnosti, da bi življenje v delovnem okolju čim bolj uskladili z 

družinskim življenjem. 

2. Kriterij: Planiranje promocije zdravja na delovnem mestu: 

 aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu vključujejo celokupno organizacijo in vse 

sektorje; 

 aktivnosti promocije zdravja *49bazirajo na pazljivih in vsakodnevnih analizah, ki so 

zasnovane na informacijah vezanih na zdravje: stres povzročen z delom, indikatorji 

zdravja, subjektivne pripombe, dejavniki tveganja, delež poškodb, itd.; 

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

3. Kriterij: Socialna odgovornost: 

gre za enega ključnih dejavnikov za uspeh uporabe standardov promocije zdravja v delovnem 

okolju in izhaja iz tega, ali in kako organizacija upošteva naravne potenciale (nadarjenost). 

Vključuje odgovornost na vseh nivojih v skladu z stališči o iniciativi (spodbujanju) za promocijo 

zdravja:   
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*50iniciativa: kar povzroči kako dogajanje, delovanje; spodbuda, pobuda  

*51absentizem: izostajanje od dela 

*52sugestija: prikrito vplivanje na čustva, mišljenje, ravnanja nekoga  

 organizacija izvaja jasno definirane akcije (npr. skozi sistem upravljanja, ki ščiti človekovo 

sredino), kako bi se obvarovali škodljivim delovanjem na človeka in na okolje; 

 organizacija aktivno podpira vse *50iniciative vezane na zdravje, kulturo, socialni status in 

blagostanje. 

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

 potrebno je, da obstaja upravni organ, skupina za projekt, katere funkcija je planiranje, 

spremljanje in evalvacija uporabe standardov promocije zdravja v delovnem okolju. To 

telo vključuje vse ključne funkcije projekta; 

 vse informacije, ki so potrebne za planiranje in implementacijo standardov promocije 

zdravja se sprejemajo sistemsko in vsakodnevno; 

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

 aktivnosti za uporabo standardov promocije zdravja v delovnem okolju pri samem opisu 

dejavnosti in kreativnosti za uporabo standardov zdravega obnašanja delavcev so 

implementirane in medsebojno povezane; 

 vse aktivnosti se sistematično evalvirajo in se kontinuirano (neprestano) izboljšujejo.  

5. Kriterij: Rezultati promocije zdravja v delovnem okolju: 

uspeh promocije zdravja v delovnem okolju se meri s številom kratko, srednje in dolgoročnih 

indikatorjev: 

 vplivi implementiranih aktivnosti promocije zdravja na delavčevo zadovoljstvo (proizvodi 

– usluge) so sistematsko analizirani in predstavljenih v zaključkih; 

 vpliv implementiranih aktivnosti promocije zdravja na zadovoljstvo delavcev z delovnimi 

pogoji, organizacijo dela, stili vodenja, možnosti za vsestransko sodelovanje, programe 

zdravja in varnosti v delovnem okolju, itd. so sistemsko analizirani in podani v zaključkih; 

 vpliv implementiranih aktivnosti promocije zdravja na ostale indikatorje zdravja, kot so 

npr. stopnja *51absentizma, nezgod, poškodb in poklicnih bolezni v delovnem okolju, 

zmanjševanje delovnega stresa, številne *52sugestije za izboljšanje zdravega načina 

življenja, nivo pomembnih dejavnikov tveganja, itd. so sistematsko analizirani in podani v 

zaključkih; 

 vpliv implementiranih aktivnosti promocije zdravja na relevantne (pomembne) ekonomske 

kazalnike, kot so fluktuacija delavcev, produktivnost, itd. so sistematsko analizirane in 

podane v zaključkih. 

Na osnovi teh kriterijev je sestavljen vprašalnik, ki daje možnost podjetju, da enostavno oceni 

kvaliteto svoje zdravstvene politike v delovnem okolju (Bilban, 2012, str. 16-19 [3]).«  
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*53program postal učinkovit: v kolikšnem času se bo število ljudi v bolniškem staležu zmanjšalo in bodo postali bolj produktivni  ter v kolikem času se 

bo denar v podjetje povrnil. 

7 FINANČNI PLAN PROGRAMA 

V Pošti Slovenije, d.o.o. je veliko finančnih izdatkov prav zaradi zelo velikega bolniškega staleža 

zaposlenih. Vzrok tega je slaba organizacija družbe, prevelik obseg dela, slab nadzor nad 

izvajanjem določenih že izvedenih ukrepov itd. Vendar pa je eden najpomembnejših vzrokov za 

nastanek bolniškega staleža nezadovoljstvo zaposlenih z nadrejenimi oziroma občutek 

nepripadnosti podjetju. Družba bi morala delavce podpirati in jim pomagati, kar pa velikokrat ni 

tako.  

Zaradi zelo velikih izdatkov ter zaradi boljšega počutja zaposlenih ima Pošta Slovenije željo 

izpeljati program Promocija zdravja za zaposlene. Da bo program res uspešen, je potrebno, da v 

njem sodeluje veliko ljudi zaposlenih v družbi. Sodelujoči v programu morajo vedno sodelovati, se 

med seboj povezovati ter komunicirati. Sodelujejo naj v začetku samo tisti, ki imajo željo po tem in 

ne tisti, ki se ne želijo prilagajati novemu sistemu. Za družbo je pomembno, da se s pomočjo 

finančnega plana programa prikaže, v kolikšnem času se bo ta uvedba sistema za njih izplačala 

oziroma čez koliko časa bo *53program postal učinkovit.   

7.1 Izvajanje finančnega plana 

Program mora biti pred izdelavo finančnega plana dobro načrtovan ter pregledan s strani zunanjih 

svetovalcev, šele potem se lahko prične določevati termine ter odhodke za določene točke 

programa. V primeru slabo izvedenega programa lahko to privede do še večjega primanjkljaja 

podjetja, in sicer prav zaradi slabe organiziranosti in nenatančnosti.   

Usposabljanje za vodilne delavce programa (izvajalce programa): usposabljanje za izvajalce 

promocije zdravja na delovnem mestu traja pri različnih organizacijah različno dolgo, vendar pa 

povsod obsega vsaj en delovni dan in ne manj. Na usposabljanja so vabljeni vsi višje izobraženi 

delavci oziroma delavci, ki skrbijo za zaposlene.  

Cena: stroški usposabljanja se gibljejo v povprečju okoli 1.100 evrov in so odvisni od števila 

predstavnikov istega podjetja. Pošta Slovenije ima kot promotorja zdravja oziroma izvajalca 

usposobljenega le enega zaposlenega. Število udeležb enega usposabljanja na leto je običajno 1 

krat. 

Strošek št. 1 = cena enega usposabljanja × število udeležencev × število usposabljanj letno 

Strošek št. 1 = 1.100 € × 1 udeleženec × 1 krat/leto = 1.100 € 

Uvodno predavanje za vodilne delavce: uvodno predavanje za vodilne delavce je namenjeno upravi 

Pošte Slovenije, vsem poslovnim enotam Pošte Slovenije ter obema poštno logističnima centroma 

Pošte Slovenije. Prostor, v katerem se opravlja predavanje, se predvideva v večjih dvoranah, 

namenjenih za sestanke ter seminarje, Poštno logističnega centra Maribor ter Ljubljana. Na vsako 

PE, PLC ter UE se štejejo 3-je prisotni delavci. Uvodno predavanje bi trajalo od 4 do 6 ur, in sicer v 

dveh skupinah v različnih terminih (Ljubljana in Maribor), zaradi lažjega in hitrejšega prevoza 

delavcev ter prevelikega števila udeležencev. Pri predavanju bi se vsakemu udeležencu razdelilo 

skrajšano predavanje ter razno drugo literaturo, na voljo bi bila  voda. Predavanje se opravlja v 

delovnem času in se ne plačuje dodatnih ur. Pri potnih stroških bo obračunan samo en avtomobil na 

poslovno enoto, kajti avtomobili namenjeni poštnim storitvam se lahko izposodijo na posamezni 

PE, PLC-ju ali upravi. 

Strošek št. 2 = število udeležencev (število PE × 3 osebe) × cena enega gradiva × cena vode × 

stroški prevoza 

Strošek št. 2 = ((10 × 3) × 1,4 €) + ((10 × 3) × 0,4 €) + ((10 × 3) × (200 km × 0,15 €)) = 954 €   
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*54avtomobil: sem spadajo tudi vsi kombiji ter druga podobna prevozna sredstva. 

Opomba: število PE Pošte Slovenije je 10, in sicer: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, 

Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Poštni logistični center Ljubljana, Poštni logistični 

center Maribor ter strokovne službe družbe.          

Poročilo o zdravju: lahko pripravi vodja projekta, za kar niso potrebni nobeni dodatni finančni 

izdatki, vendar pa je zaželeno, da zraven sodeluje tudi predstavnik medicine dela. Ob sodelovanju 

predstavnika medicine dela je strošek odvisen od števila ur sodelovanja in izvajanja programa ter od 

višine posamezne ure. V primeru lažjega dogovora je možnost predhodne določitve plačila za 

pomoč pri izvajanju poročila o zdravju, takrat ne pride v poštev število ur sodelovanja.  

Strošek št. 3 = število ur sodelovanja × cena posamezne ure 

   ali 

Strošek št. 3 = fiksna pogodbena cena (npr. 1.500 €)  

Predstavitev poročila in akcijskega programa s predvidenimi kadrovskimi in finančnimi prispevki: 

kjer se vodilnim delavcem predstavi finančni in terminski plan ter natančno poimensko imenovano 

število sodelujočih v programu. Podobno kot pri točki 1. Uvodno predavanje za vodilne delavce bi 

potekalo tudi tukaj v dveh skupinah v prostorih družbe. Število ljudi bi se  nekoliko zmanjšalo, in 

sicer bi pri vsaki poslovni enoti, upravi ter poštno logističnem centru sodelovala le dva 

predstavnika. To bi bila direktor ali njegov namestnik ter predstavnik za varnost in zdravje v 

posamezni enoti. Vsakemu sodelujočemu bi se ponudili prospekti predavanja ter voda. Pri potnih 

stroških bo obračunan samo en avtomobil na poslovno enoto, kajti avtomobili,  namenjeni poštnim 

storitvam, se lahko izposodijo na posamezni PE, PLC-ju ali upravi. 

Strošek št. 4 = (število sodelujočih (Št. PE × 2) × (cena gradiva + cena ene vode)) + potni stroški 

(povprečno število kilometrov × cena enega kilometra)) × (št. PE) 

Strošek št. 4 = ((10 × 2) × (2,2 € + 0,4 €)) + ((200 km × 0,15 €) × 10) = 352 €    

Izvajanje promocije zdravja ne delovnem mestu: kjer sodelujejo različni zunanji izvajalci, 

specializirani za različne dejavnosti. Stroški zaradi sodelovanja le teh so odvisni od števila ter od 

načina pomoči, sodelovanja pri programu. Zaradi uspešnosti delovanja programa promocije zdravja 

bi bilo dobro, da bi sodelovali eden ali dva specializanta medicine dela, dva inštruktorja varne 

vožnje s kolesom z motorjem, kolesom ter *54avtomobilom. Od 3 do 5 psihologov za pomoč ob 

stresnih situacijah, 11 izvajalcev za razgibavanje telesa, dva specializanta medicine za predavanje o 

zdravem načinu prehranjevanja, itd.  

Opomba: tukaj izračun ne bo izveden, kajti ob vsakem posameznem ukrepu v nadaljnjih točkah 

bodo zunanji strokovni sodelavci še predstavljeni ter izračunani bodo njihovi stroški sodelovanja.  

Predstavitev programa predstavnikom varnosti in zdravja pri delu: ki se opravi v enem od 

prostorov Pošte Slovenije, d.o.o. v času delovnega dne. Prisotnih mora biti vseh 10 predstavnikov 

varnosti in zdravja pri delu. Pri predstavitvi se vsakemu sodelujočemu da na razpolago gradivo ter 

vodo. Vožnja do mesta predavanja je omogočena s službenimi avtomobili. 

Strošek št. 5 = število udeležencev × (cena ene brošure + cena ene vode) + (število udeležencev × 

število kilometrov × cena enega kilometra) 

Strošek št. 5 = 10 × ((2,3 € + 0,4 €) + (10 × 200 km × 0,15 €)) = 327 € 

Animacijska predavanja za delavce: ki potekajo po skupinah glede na poslovne enote. V vsaki od 

poslovnih enot, poštno logističnih centrih ter upravi Pošte Slovenije se določi datum predavanja ter 

število poimensko imenovanih delavcev na predavanju. Pri predavanju ima vsak od udeležencev na 

razpolago animacijske prospekte (zloženke, predavanja) ter vodo. Predavanja bi potekala izven časa 

dela ali pred koncem delovnega dne, zaradi nemotečega ali neprekinjajočega poteka dela. Vsak od 

sodelujočih bi dobil plačane potne stroške.   
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*Strošek št. 6 = število udeležencev × (cena animacijskega gradiva + cena ene vode) + (število 

udeležencev × število kilometrov × cena enega kilometra)   

*strošek št. 6 se izračunava po vsaki posamezni PE, PLC in UP, zaradi lažjega pregleda stroškov ter 

lažjega pregleda števila udeležencev po posamezni poslovni enoti. 

Strošek št. 6.1 (PE Celje) = 120 × ((1,5 € + 0,4 €) + (200 km × 0,15 €)) = 3.828 €  

Strošek št. 6.2 (PE Koper) = 60 × ((1,5 € + 0,4 €) + (200 km × 0,15 €)) = 1.914 € 

Strošek št. 6.3 (PE Kranj) = 60 × ((1,5 € + 0,4 €) + (200 km × 0,15 €)) = 1.914 €  

Strošek št. 6.4 (PE Ljubljana) = 150 × ((1,5 € + 0,4 €) + (200 km × 0,15 €)) = 4.785 €  

Strošek št. 6.5 (PE Maribor) = 130 × ((1,5 € + 0,4 €) + (200 km × 0,15 €)) = 4.147 €   

Strošek št. 6.6 (PE Murska Sobota) = 50 × ((1,5 € + 0,4 €) + (200 km × 0,15 €)) = 1.595 €  

Strošek št. 6.7 (PE Nova Gorica) = 40 × ((1,5 € + 0,4 €) + (200 km × 0,15 €)) = 1.276 €  

Strošek št. 6.8 (PE Novo mesto) = 70 × ((1,5 € + 0,4 €) + (200 km × 0,15 €)) = 2.233 €  

Strošek št. 6.9 (PLC Ljubljana) = 5 × ((1,5 € + 0,4 €) + (200 km × 0,15 €)) = 159,5 €  

Strošek št. 6.10 (PLC Maribor) = 5 × ((1,5 € + 0,4 €) + (200 km × 0,15 €)) = 159,5 € 

Strošek št. 6.11 (UP Maribor) = 10 × ((1,5 € + 0,4 €) + (200 km × 0,15 €)) = 319 €  

Strošek št. 6 = strošek št.(6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 6.10 + 6.11) =  

Strošek št. 6 = 22.330€ 

Individualno ukvarjanje s posamezniki: kot so invalidi, zelo bolni posamezniki ter bolniki z 

neozdravljivimi boleznimi. Večkratno srečanje za spoznavanje osebnega značaja skupine ljudi. 

Skupina ljudi se določi glede na vsako posamezno poslovno enoto ter poštno logistični center. 

Nuditi jim je potrebno dodatno osebje ter posebne zdravnike. Število ljudi določi vodstvo na 

posameznih sestankih ter ob pomoči pooblaščenega zdravnika medicine dela. Na vsako poslovno 

enoto oziroma poštno logističen center se lahko predvideva nekje 10 do 15 ljudi, odvisno od števila 

zaposlenih in velikosti PE, PLC-ja. Skupina ljudi bi se sestajala 2 krat tedensko, in sicer ob torkih 

ter četrtkih, na razpolago bi imeli vodo. Sestanki oziroma delavnice bi trajale eno uro in pol, en 

mesec skupaj s zunanjimi strokovnjaki. 

Strošek št. 7 = število udeležencev × število delavnic × (cena enega gradiva + cena ene vode) + 

stroški posameznega zunanjega izvajalca  

Strošek št. 7 = (3 × 15 + 7 × 10) × 8 × (0,7 € + 0,4 €) + (2 × 900 €) = 2.812 € 

Število udeležencev: vse poslovne enote ter poštno logistična centra imajo predvideno število 

udeležencev 10, razen za PE Ljubljana, PE Maribor ter PE Celje je predvideno število udeležencev 

15, zaradi večjega števila zaposlenih. 

Zunanja izvajalca bi morala biti vsaj dva, in sicer specialist medicine dela ter psiholog.  

Opomba: upravna enota ni zajeta zraven zaradi premajhnega števila zaposlenih oziroma obolelih.  

Izvajanje posameznih ukrepov: prikazana bodo posamezna finančna ter materialna sredstva za vsak 

posamezni navedeni ukrep. 

 Stres ali vedenjske in duševne motnje 

Redni letni razgovori z zaposlenimi: pogovori, ki bi bili v naprej organizirani brez nevarnosti 

oziroma strahu za zaposlene. Ob pogovoru ne bi bilo nobenih finančnih odhodkov, saj gre le za 
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boljšo povezanost z zaposlenimi ter dajanje vodilnih delavcev preostalim delavcem nekega 

zaupanja. 

Strošek št. 8 = 0,0 € 

Izobraževanje vodilnih delavcev: za lažje komuniciranje s podrejenimi delavci. Ta ukrep bi moral 

biti uveden v letni finančni plan podjetja in zato ne bi bilo potrebno imeti dodatnih stroškov. Ukrep 

je namenjen dolgoročnemu delovanju podjetja in ne kot pomoč pri programu promocije zdravja na 

delovnem mestu. 

Strošek št. 9 = 0,0 €    

Psihološko svetovanje preko telefona: ki je že vključeno in deluje v družbi, vendar pa je potrebno 

vključevanje psihologa v program promocije zdravja ter možnost osebnega posvetovanja z njim. 

Stroški so odvisni od števila ljudi, ki bi želeli pogovor preko telefona ali osebno pri svetovalcu ter 

od števila sodelujočih ur pri izvajanju programa. 

Strošek št. 10 = mesečni stroški posvetovanja preko telefona + mesečni stroški osebnega obiska pri 

psihologu + (število psihologov × cena sodelovanja v programu) 

Strošek št. 10 = 5.000 € + 5.000 € + (8 × 1.100 €) = 18.800 € 

Mesečni stroški osebnega svetovanja so izračunani tako, da se je za vsako od poslovnih enot 

predpostavilo, da bi želelo opraviti posvetovanje, 10 ljudi po poslovni enoti in upravi ter 10 ljudi iz 

obeh poštno logističnih centrov. En posvet bi stal 50 €. 

Pogovor po končani bolniški odsotnosti: ki bi potekal z upravnikom pošte ali z direktorjem 

poslovne enote pri kateri dela. Stroškov zaradi tega ukrepa ni. 

Strošek št. 11 = 0,0 € 

Merjenje socialne klime: po posamezni poslovni enoti, upravi ter poštno logističnem centru. 

Potrebno je pripraviti ankete, jih skopirati ter izdati za vsakega posameznega delavca. Število kopij 

je odvisno od trenutnega stanja zaposlenih v času anketiranja. Stroški pošiljanja se ne obračunavajo, 

saj gre za poštne storitve. 

Strošek št. 12 = stroški kopiranja × število sodelujočih ljudi 

Strošek št. 12 = 0,3 € × 6.600 (število zaposlenih) = 1.980 € 

Sproščanje ob stresnih situacijah: kjer zraven sodelujejo učitelji. Vaje bi potekale enkrat tedensko z 

učiteljem in bi potekale en mesec, kasneje bi lahko vajo opravljali delavci sami. Na razpolago bi 

lahko bil en učitelj po posamezni poslovni enoti.  

Strošek št. 13 = število učiteljev × mesečni strošek učitelja 

Strošek št. 13 = 8 × 1.500 € = 12.000 € 

Organizacija vodstva: za katero skrbijo vodstveni delavci in jo morajo vedeti tudi nadzorovati, 

spremljati. Sestanki se opravljajo v času delovnega dne in po letnih planih, tako da ni predvidenih 

dodatnih izdatkov zaradi tedenskih in mesečnih sestankov. 

Strošek št. 14 = 0,0 € 

Strateško svetovanje oziroma nasvet E.A.: ki je predstavljeno kot nasvet pri organiziranju in 

delovanju družbe glede razporeditve delovnega časa, delovnih nalog ter drugih dejavnosti. Gre za 

organiziranost in ne za strošek družbe. 

Strošek št. 15 = 0,0 € 
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 Splošno zdravstveno stanje  

Zdravstveno svetovanje: vsem zaposlenim je omogočeno brezplačno svetovanje ter pregled v 

zdravstveni službi Natur Haus, kjer se opravi pregled zdravstvenega stanja (telesna masa, odstotek 

telesne maščobe itd.) ter se jim nato izda jedilnik za cel teden, kjer je pripisana tudi sestava jedi. 

Vsak pregled opravlja podjetje brezplačno, plača se le dodatne prehranjevalne dodatke, ki jih tam 

priporočajo. Stroškov za podjetje tukaj ni, saj si vitaminske dodatke k jedem morajo kupiti 

zaposleni sami. 

Strošek št. 16 = 0,0 € 

Delavnice ter predavanja na temo zdrava prehrana: kjer sodeluje zdravnik specialist. Predavanja bi 

potekala enkrat letno v vsaki od poslovnih enot, poštno logističnem centru ter upravi, in sicer v 

vsakem večjem kraju, saj je preveč zaposlenih ljudi, da bi lahko prišli na  predavanje v en prostor. 

Izvajalec bi bil eden, ki bi sam hodil do različnih krajev. 

Strošek št. 17 = število izvajalcev × strošek posameznega predavanja × število predavanj 

Strošek št. 17 = 1 × 1.900 € × 23 = 43.700 €     

Zelen ponedeljek: ali kateri koli drugi dan, za katerega bi se odločila družba. Pošta Slovenije bi tako 

delavcem dala sadje ali zelenjavo ter naravno izvirsko vodo in jim tisti dan ne bi plačala malice. 

Tako bi družba prihranila denar, zaposleni pa bi spoznavali zdrav način prehranjevanja.  

Strošek št. 18 = 0,0 € 

Zdrava malica: kjer je potrebno zaposlene motivirati, da si kljub neorganizirani topli malici 

podjetja, kupijo zdravo prehrano v trgovini ali si jo prinesejo od doma. Gre samo za spodbujanje 

delavcev in tukaj ni potrebno dodatnega vlaganja v izvajanje teh ukrepov. V poštnem glasilu in na 

internetni strani pošte se ljudem prikažejo zanimivi slikovni prikazi prehrane. 

Strošek št. 19 = 0,0 €  

Brezplačno cepljenje proti gripi: ki se ga velikokrat udeležijo le nekateri zaposleni (raziskave iz 

drugih podjetij). Torej je za izračun pomembno število udeležencev ter strošek posameznega 

cepljenja. Število udeležencev: se predpostavlja nekje 2/3 zaposlenih.  

Strošek št. 20 = število cepljenj × cena posameznega cepljenja 

Strošek št. 20 = 4.100 × 12 € = 49.200 €   

Redno izvajanje predhodnega, obdobnega in kontrolnega zdravstvenega pregleda: za hitrejše in 

lažje prepoznavanje določenih bolezni ter telesnih okvar. Stroški zaradi pregledov se ne štejejo kot 

dodatni, saj je to všteto že v osnovi delovanja Pošte Slovenije (v letnem finančnem planu).   

Stroški št. 21 = 0,0 € 

 Kostno-mišična obolenja 

Splošna načela za preprečevanje kostno- mišičnih obolenj: gre le za način izvajanja posameznega 

dela. Za ta ukrep niso potrebna dodatna sredstva, kajti podjetje mora zaposlene le opozarjati ter jim 

na usposabljanjih za varnost in zdravje pri delu še dodatno poudarjati splošna načela za pravilno 

opravljanje dela. Tale splošna načela bi morali imeti vedno »ob sebi« vsi zaposleni, tako da bi lahko 

vedno opominjali sebe na svoje napake. 

Strošek št. 22 = 0,0 €    

Brezplačni rekreativni programi: kjer zaposleni lahko skrbijo za svojo telesno kondicijo ter za 

boljše razpoloženje. Možnost po večjem druženju zaposlenih. Vsem, ki bi redno obiskovali fitnes,
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 jogo, plavanje, aerobiko in podobno, bi se jim pomagalo delno sofinancirati določeno dejavnost, in 

sicer bi vsakemu bila delno povrnjena mesečna karta.  

Strošek št. 23 = število ljudi × cena delne mesečne karte 

Strošek št. 23 = 1500 × 20 € = 30.000 € 

Število ljudi: predpostavlja se, da bi v večjih poslovnih enotah, kjer je večje število zaposlenih, 

sodelovalo pri vajah nekje 150 ljudi, v manjših poslovnih enotah pa 80 ljudi. V obeh poštno 

logističnih centrih skupaj pa 110 ljudi. Strokovna služba družbe se šteje zaradi manjšega števila 

ljudi k PE Maribor.   

Kratki rekreativni odmori: ki potekajo izven časa malice. Stroški so potrebni zaradi usposabljanja 

posameznih ljudi, da se lahko vaje kasneje nadaljujejo brez zunanjega telovadnega učitelja. Odvisno 

je predvsem od števila ljudi, ki bi se usposabljali. 

Strošek št. 24 = število ljudi × cena usposabljanja 

Strošek št. 24 = 60 × 150 € = 9.000 €  

Število ljudi: predpostavi se en zaposlen s PE, PLC-ja, strokovne službe družbe in po en zaposlen z 

vseh večjih pošt, ti kasneje učijo vse upravnike pošte.  

Usposabljanje za pravilno uporabo delovnih pripomočkov: lahko opravlja predstavnik za varnost in 

zdravje pri delu za vse tiste, ki dela opravljajo pretežni delovni čas sede ali v prostoru. Za vse 

pismonoše ter zaposlene, ki opravljajo dela s prevoznimi sredstvi pa se opravi pred prvim nastopom 

na delovnem mestu ali po daljši odsotnosti praktično usposabljanje s pomočjo inštruktorja varne 

vožnje. Na vsaki poslovni enoti je predviden en inštruktor. 

Strošek št. 25 = število inštruktorjev × število usposabljanj na leto × cena enega usposabljanja 

Strošek št. 25 = 8 × 400 × 15 € = 48.000 €  

Ergonomsko oblikovanje delovnega mesta: za kar poskrbi delavec zaposlen na pošti Slovenije, in 

sicer mizar. Vsa dela, kjer so potrebne spremembe, mora zato opraviti on in ni dodatnih stroškov 

dela. Razen nabave novih stolov, mišk in tipkovnic, ki so vključene v letni finančni plan poslovnih 

enot, uprave ter poštno logističnega centra, ni potrebno imeti drugih izdatkov. Vsa popravila 

avtomobilov, kolesa z motorjem ter koles opravlja mehanik, ki je prav tako zaposlen pri družbi.  

Strošek št. 26 = 0,0 € 

Ročno premeščanje bremen: kjer se zaposlene vsako leto usposablja na predavanjih za varno 

izvajanje dela, ki ga izvajajo predstavniki za varnost in zdravje pri delu (varnostni inženirji). 

Dodatnega usposabljanja ni potrebno izvajati s strani zunanjih izvajalcev, zato finančnih odhodkov 

tukaj ni. 

Strošek št. 27 = 0,0 € 

 Bolezni dihal 

Strokovno izvajanje nadzora: ki ga opravljajo zdravniki oziroma predstavniki medicine dela. 

Dodatni stroški niso potrebni, saj gre za preglede pri pooblaščenem zdravniku, ki ga ima družba.  

Strošek št. 28 = 0,0 € 

Predavanja o bolezni dihal: ki jih opravljajo le zdravniki specialisti. Cena je torej odvisna od števila 

predavanj, števila zdravnikov pulmologov ter od cene enega predavanja ali zdravnika, ki opravlja 

predavanja. 

Strošek št. 29 = število zdravnikov × cena na enega zdravnika ali predavanja × število predavanj na 

enega zdravnika  
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Strošek št. 29 = 8 × 900 € × 4 = 28.800 € 

Seminarji na temo odvajanja kajenja oziroma psihoaktivnih snovi: kjer se zaposlenim prikažejo 

slabosti, ki jih predstavljajo psihoaktivne snovi, prednosti neuporabe ter načini opuščanja kajenja 

oziroma uporabe psihoaktivnih snovi. 

Strošek št. 30 = strošek posameznega predavanja × število predavanj 

ali  

Strošek št. 30 = »fiksna« cena zdravnika oziroma izvajalca/mesec  

Strošek št. 30 = 1.500 € × 10 = 15.000 €  

Reklamni panoji, zloženke, plakati: s katerimi bi se zaposlene ves čas opominjalo na število obolenj 

ter nevarnost za nastanek tudi pri njih, ki še niso oboleli. Strošek predstavlja vsak reklamni pano, 

zloženka, plakat odvisno od števila vsakega materiala. 

Strošek št. 31 = cena enega prospekta × število prospektov 

Strošek št. 31 = (1,5 € × 700) + (5 € × 50) + (0,4 € × 6.500) = 3.900 € 

Opomba: 700 je število različnih zloženk, ki bi bile izobešene na posameznih poštah (na manjših 

poštah po 2, in sicer eden v manipulativnem prostoru in eden v prostorih dostave za pismonoše), 50 

bi bilo večjih plakatov, ki bi bili izobešeni na vseh večjih poštah po Sloveniji, zraven pa še v 

prostorih za pismonoše po ena zloženka.  

 Drugi ukrepi 

Varstvo otrok v poletnih mesecih: ki bi se izvajalo v vseh večjih poštah oziroma krajih. Delo bi 

lahko opravljale študentke vzgojiteljske šole, kot obvezno prakso. Stroški so odvisni od števila ljudi 

ter od cene varstva. 

Strošek št. 32 = število ljudi, ki bi opravljali varstvo × cena mesečnega obroka 

Strošek št. 32 = 50 × 230 € = 11.500 €      

Število ljudi: predvideva se po ena oseba v vseh večjih krajih. 

Cena mesečnega obroka: v primeru obvezne prakse znašajo stroški za en mesec skupaj s stroški 

malice 230 €.  

Čestitke ob rojstnem dnevu: kjer bi se pošiljale le tiste čestitke, ki niso bile prodane in se ne morejo 

vrniti. Stroški pošiljanja se ne zaračunavajo, ker gre za poštno storitev oziroma za storitev te družbe. 

Strošek št. 33 = 0,0 € 

Prost delovni dan staršem šoloobveznih otrok: na prvi dan pričetka šole. Starši bi imeli možnost 

izkoristiti letni dopust brez kakršnih koli omejitev, kar ne privede do nikakršnega upada denarja 

družbi. 

Strošek št. 34 = 0,0 € 

Dopusti: v času želje zaposlenega, bi morali biti vedno izvedljivi, saj bi se s tem zmanjšalo število 

ljudi v bolniškem staležu. Stroški za tak ukrep niso potrebni, saj bi se moralo izvajati samo 

usklajevalne sestanke, kjer bi se zaposlenim pomagalo ugoditi njihovim željam. 

Strošek št. 35 = 0,0 € 

Materialno nagrajevanje in pohvale: za zaposlene, ki se trudijo in veliko prispevajo k uspehu 

podjetja. Materialno nagrajevanje se pojmuje roža ali sobni copati ter vse tisto, kar se ne more 

prodati na pošti in je zastarelo, ker se ne more vrniti.   
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Strošek št. 36 = cena enih copat ali rože × število ljudi, ki dobijo nagrade 

Strošek št. 36 = 2 € × 1000 = 2.000 €  

Število ljudi: ki se ni poškodovalo ali bilo v bolniškem staležu. 

Družini prijazno podjetje: kjer poskušajo vodilni delavci uskladiti družinsko in poslovno življenje 

zaposlenih. Veliko je predvidenih ukrepov, vendar je  le nekaj takih, da bi nastali stroški za družbo. 

Ker se izmed teh ukrepov lahko vodstvo samo odloči, kateri bi bili primerni in kateri ne, se 

predvideva, da stroškov tukaj ne bi bilo. 

Strošek št. 37 = 0,0 € 

Evalvacija programa: kjer se spremlja in poroča vodstvu o učinkovitosti programa ter o uresničitvi 

zastavljenih ciljev. Vsa spremljanja opravljajo le zaposlene osebe in ni dodatnega finančnega 

izdatka zaradi tega dela programa. 

Strošek št. 38 = 0,0 €    

7.1.1 Možnost sprememb 

Finančni plan lahko zaradi različnih dejavnikov postane nekoliko spremenjen. Predvsem veliko 

tveganje za nerealnost so velike spremembe pri dvigovanju cen na trgu ter zaradi spremembe števila 

ljudi, ki bi v programu sodelovali. Število zunanjih predstavnikov se lahko hitro spreminja, 

predvsem zaradi nevarnosti za ne uresničitev postavljenega cilja programa ter spoznanja ob že 

izvajanju programa, da posamezni delavci rabijo še dodatno strokovno pomoč.    

Tabela 12: Finančni plan programa 

Zp. 

št. 
 Obrazložitev  Strošek 

Čas 

izvajanja 

1 
Usposabljanje za vodilne 

delavce programa 

Usposabljanje za enega 

delavca 

1.100 € 3 mesece 

2 
Uvodno predavanje za 

vodilne delavce 

Prospekti oziroma brošure, 

voda, stroški prevoza 

954 € 1 teden 

3 
Poročilo o zdravju Sodelovanje predstavnika 

medicine dela 

1.500 € 1 mesec 

4 

Predstavitev poročila in 

akcijskega programa s 

predvidenimi kadrovskimi in 

finančnimi prispevki 

Cena prospektov, voda, potni 

stroški 

352 € 1 teden 

5 

Predstavitev programa 

predstavnikom varnosti in 

zdravja pri delu 

Cena prospektov oziroma 

gradiva, voda, potni stroški 

327 € 2 tedna 

6 
Animacijska predavanja za 

delavce 

Cena prospektov oziroma 

gradiva, voda, potni stroški 

22.330 € 3 tedni 

7 
Individualno ukvarjanje s 

posamezniki 

Cena prospekta, voda, zunanji 

izvajalec 

2.812 € 1 mesec 

8 
Redni letni razgovori z 

zaposlenimi 

/ 0,0 € 1 x letno 

9 Izobraževanje vodilnih / 0,0 € 1 x letno 



 

 

79 

delavcev 

10 

Psihološko svetovanje preko 

telefona 

Psiholog preko telefona ter 

osebno 

18.800€ 

×12 

Celo leto / 

12 

mesecev 

11 

Pogovor po končani 

bolniški odsotnosti 

/ 0,0 € Vedno oz. 

12 

mesecev 

12 Merjenje socialne klime Cena ene ankete 1.980 € 1 x letno 

13 
Sproščanje ob stresnih 

situacijah 

Zunanji izvajalec vaj  12.000€ 

×12 

1 mesec 

14 Organizacija vodstva / 0,0 € 12 

mesecev 

15 Strateško svetovanje 

oziroma nasvet E.A. 

/ 0,0 € 12 

mesecev 

16 Zdravstveno svetovanje / 0,0 € 12 

mesecev 

17 Delavnice ter predavanja 

na temo zdrava prehrana 

Zunanji izvajalec, cena 

predavanja 

43.700 € 3 meseci 

18 Zeleni  ponedeljek / 0,0 € 12 

mesecev 

19 Zdrava malica / 0,0 € 12 

mesecev 

20 Brezplačno cepljenje proti 

gripi 

Cena enega cepljenja 49.200 € 1 x letno 

21 Redno izvajanje 

predhodnega, obdobnega in 

kontrolnega zdravstvenega 

pregleda 

/ 0,0 € Določeno s 

predpisi /z 

zakonskimi 

akti 

22 Splošna načela za 

preprečevanje kostno- 

mišičnih obolenj 

/ 0,0 € 12 

mesecev 

23 Brezplačni rekreativni 

programi 

Delna mesečna prijavnina 30.000€ 

×12 

1 x na 

mesec 

24 Kratki rekreativni odmori Cena usposabljanja  9.000 € 1 mesec 

25 Usposabljanje za pravilno 

uporabo delovnih 

pripomočkov 

Cena predavanja, inštruktorji 48.000 € 1 x letno 

26 Ergonomsko oblikovanje 

delovnega mesta 

/ 0,0 € 12 

mesecev 

27 Ročno premeščanje bremen / 0,0 € 1 x letno 

28 Strokovno izvajanje nadzora / 0,0 € 1 x letno 
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29 Predavanja o bolezni dihal Cena predavanja, stroški 

zdravnikov 

28.800 € 1 x letno 

30 Seminarji na temo 

odvajanja kajenja oz. PAS 

 15.000 € 1 x letno 

31 Reklamni panoji, zloženke, 

plakati 

Cena posameznega prospekta 3.900 € ×12 12 

mesecev 

32 Varstvo otrok v poletnih 

mesecih 

Cena posameznega 

vzgojitelja na mesec 

11.500 € ×3 Poletni 

meseci 

33 Čestitke ob rojstnem dnevu / 0,0 € 12 

mesecev 

34 Prost delovni dan staršem 

šoloobveznih otrok 

/ 0,0 € 1 dan 

35 Dopusti / 0,0 € 12 

mesecev 

36 Materialno nagrajevanje in 

pohvale 

Roža, sobni copati 2.000 € 12 

mesecev 

37 Družini prijazno podjetje / 0,0 € 12 

mesecev 

38 Evalvacija programa 

 

/ 0,0 € 1 x na tri 

mesece ali 

1 x letno 

 Skupaj   1.084.755 €  

 

»Pošta Slovenije je leta 2010 imela v breme 55.414 delovnih dni zaradi bolniških odsotnosti. 

Povprečna bruto plača delavca je znašala 1.234,75 €. Z deljenjem povprečne bruto plače z 22 

delovnih dni  je znašala povprečna bruto plača odsotnega delavca za en delovni dan 56,12 €. Torej 

so skupni stroški v breme družbe znašali, za leto 2010, 3.109.833,68 € (55.414 dni × 56,12€). V 

primerjavi s stroški, ki jih predstavlja uvedba programa promocije zdravja, je to zanemarljiva vsota 

glede na stroške, ki jih predstavljajo bolniški izostanki ([17]).« 

Čeprav so stroški vlaganja v program zelo visoki,  je to najprimernejši način, da se stanje pri Pošti 

Slovenije izboljša. »Tuje raziskave namreč kažejo, da se vsak evro, ki ga podjetja vložijo v 

promocijo zdravja na delovnih mestih, obrestuje vsaj trikrat. V organizacijah, kjer potekajo dobro 

načrtovani projekti promocije zdravja v delovni organizaciji, lahko pričakujemo po eni strani 

manjšanje negativnih pojavov zaradi bolezni zaposlenih, po drugi strani pa porast pozitivnih 

(Stergar in Urdih, 2012, str. 5 [1]).«  
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8 ORGANIGRAM VPELJAVE PROGRAMA PROMOCIJE ZDRAVJA  

8.1 Hipoteza 1 

Po skupinah bolezni MKB -10 (Mednarodna klasifikacija bolezni) je bila opravljena primerjava 

med posameznimi najpogostejšimi boleznimi Pošte Slovenije z Republiko Slovenijo.  

Na podlagi izvedene analize po skupinah bolezni MKB – 10, kjer je iz grafov in tabel razvidno, da 

je največ ljudi v bolniški odsotnosti, zaradi BOLEZNI DIHAL, je pripravljen slednji program 

promocije zdravja za zaposlene: 

 

 

 

 vrste bolezni                                                                                            ukrepi na ravni zaposlenih             

                                                    vzrok za          nastanek  

                                  

                                  

                                  

 ukrepi na        ravni podjetja 

                                  

                                  

                                                                                                                                ukrep    izvaja                                                             

ukrepe                                  

                                  

                                  

                                  

ukrep    nadzoruje       ukrep   nadzoruje       ukrep   nadzoruje                                 

                                  

                                                                                                                            

                                  

                                  

                                  

                                                                                                                     ukrep   nadzoruje                               izvaja              

ukrep    izvaja              ukrep    izvaja              ukrep    izvaja    

                                  

                                  

                                  

                                          uuu                                                             ukrep      izvaja                                    

BOLEZNI DIHAL 

- kajenje, 

- slabo zdravstveno stanje, 

- premalo zaužitega svežega zraka 

- gripa, 

- pljučnica, 

- astma, 

- bronhitis,  

- izogibanje pasivnemu in 
aktivnemu kajenju, 

- posvečati več pozornosti 

zdravemu načinu 

življenja, 

- izvajanje sprehodov na 
prostem (več časa 

preživeti v naravi) 

Spremljanje 

zdravstvenega 

stanja obolelih 

ter drugih 
zaposlenih. 

- vodja 

programa, M. 

Lorenčič 
- varnostni 

delavec za 

VPD vsake PE 

- izvajalec 
medicine 

dela, 

- pooblaščeni 

zdravnik 

družbe 

Pomoč pri 

odvajanju od 

kajenja; 

seminarji, 
delavnice, … 

- vodja 

programa, M. 

Lorenčič 
- varnostni 

delavec za 

VPD vsake PE 

- pooblaščene 
ustanove za 

odvajanje od 

kajenja, 
- svetovalci  

- vodja 

programa, M. 

Lorenčič 
- varnostni 

delavec za 

VPD vsake PE 

- izvajalec 

medicine 

dela, 

- druge 
specializirane 

ustanove 

Seminarji na temo 

Bolezni dihal; 

seznanitev z 

nevarnostmi za 
nastanek obolenja 

- zaposleni morajo  sami 
poskrbeti za izvajanje teh 

predlogov, 

- podjetje jim lahko le 

svetuje in jih poskuša 

motivirati (zloženke, 

plakati, itd.) 

- varnostni 
delavec za VPD 

vsake PE 

- izvajalec 

medicine dela, 

 

Cepljenje proti 

gripi 
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Iz tabel je vidno, da po skupinah bolezni MKB – 10, odstotek ljudi obolelih za kostno-mišičnim 

sistemom in vezivnim tkivom iz leta 2009 naprej, vedno bolj narašča. Prav zaradi tega je potrebno 

ukrepe za zmanjšanje ali odpravljanje le tega problema načrtovati natančno in skrbno.  

             

             

             

             

                                  

    bolečine                           ukrepi na ravni zaposlenih

               vzrok za       nastanek     

             

             

             

             

            ukrepi na         ravni družbe          

             

             

                ukrep     izvaja 

             

             

             

           ukrep       nadzoruje    ukrep      nadzoruje   

                                                                                     

ukrep      nadzoruje          

             

             

             

                       

         ukrep          ukrep      izvaja        ukrep     izvaja    

                  ukrep    nadzoruje                                                                                          

ukrep        izvaja           

             

             

             

             

                 ukrep      izvaja 

             

             

             

             

             

       ukrep    nadzoruje        

               ukrep      nadzoruje    

             

             

             

             

                         ukrep      izvaja    

                ukrep      izvaja       

- prevelike nenadne obremenitve, 

- neergonomski položaj telesa, 

- ponavljajoči se gibi telesa, 

- prisiljen položaj telesa, … 

- v predelu 

hrbtenice, 

- zapestje, 

- kolena, 

- medenica, …,  

- redno tedensko izvajanje 

telesnih aktivnosti: hoja, 

tek, kolesarjenje, … 

- vsakodnevno izvajanje vaj 

za hrbtenico, vrat, zapestje, 

- izvajanje skupinskih 

športnih iger: košarka, 

nogomet, rokomet, …   

Športne igre, kjer 

zaposleni med 

sabo tekmujejo. 

Po posameznih 

PE in PLC-ju. 

- kadrovsko-
pravni oddelek, 

- direktor 

posamezne 

PE/PLC-ja 

- organizator 

športnih iger, 

vsake 

PE/PLC 

- vodja 

programa, M. 

Lorenčič 

- pristojni 

inšpektorati 

- varnostni 
delavec za 

VPD vsake 

PE, 

- izvajalci 

medicine dela  

- vodja 

programa, M. 

Lorenčič 

- kadrovsko-

pravni oddelek 

- posamezne 
športne 

ustanove, 

- telovadnice 

Delno sofinanciranje 

k mesečnim kartam za 

športne aktivnosti. - zaposleni morajo  sami 
poskrbeti za izvajanje teh 

predlogov, 

- podjetje jih lahko le 

motivira in spodbuja; 

izposojanje športnih 

rekvizitov, …  

- upravniki pošt 
- varnostni 

delavec za VPD 

vsake PE 

- športni učitelj, 

- usposobljene osebe 

zaposlene pri družbi 

 

5-minutni rekreativni 

programi 

KOSTNO-MIŠIČNA 

OBOLENJA 

- vodja 

programa, M. 

Lorenčič 
- varnostni 

delavec za VPD 

- učitelj varne 

vožnje, 

- varnostni 
delavec za VPD 

Usposabljanje o 

pravilni uporabi 

delovne opreme 

ter delovnih 

sredstev. 

- vodja 

programa, M. 

Lorenčič 

- varnostni delavec za 
VPD, 

- izvajalec medicine dela, 

- ergonomski oblikovalci 

Poučevanje o 

pravilnem 

ergonomskem 

nameščanju 

delovne opreme 

ter pripomočkov. 

Prikaz načina 

premeščanja 

bremen. 
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Po skupinah bolezni MKB – 10 predstavljajo duševne in vedenjske motnje, pri Pošti Slovenije, 

d.o.o., tretje najpogostejše obravnavane bolezni družbe. Prav zaradi naraščanja števila obolelih ljudi 

je nevarnost, za vse večje izostanke zaradi te bolezni, precejšnja.   

 

 

 

                  

simptomi obolenja               ukrepi na ravni zaposlenih

     vzrok za       nastanek  

 

 

             ukrepi na        ravni družbe     

             

              ukrep izvaja

             

 

 

  ukrep     nadzoruje   ukrep      nadzoruje ukrep     nadzoruje    

             

             

             

             

                                                  

      ukrep     izvaja           ukrep    izvaja        

                                                                ukrep      izvaja     

                 ukrep     nadzoruje

             

             

             

             

                 ukrep     izvaja 

             

             

             

             

                ukrep     nadzoruje    

             

             

             

             

                 ukrep   izvaja  

- prevelik obseg dela, 

- konflikti med zaposlenimi, 

- delo s strankami, 

- slaba organizacija vodstva podjetja, 

- itd. 

- nervoznost, 

- glavoboli, 

- težave z 
želodcem,  

- itd. 

- sproščanje s pomočjo 

telesne rekreacije, 

- pogovori z družinskimi 
člani, 

- reševanje težav že v 

začetku nastajanja, …   

Psihološko 

svetovanje preko 

telefona. 

- vodja 

programa, M. 

Lorenčič 

- kadrovsko-

pravni oddelek, 

 

- strokovno 

usposobljene 

ustanove, 

- psihologi, 

psihiatri 

- vodja 

programa, M. 

Lorenčič 

- direktorji 

posameznih PE 

- kadrovsko-

pravni sektor, 

- strokovno 

usposobljene 

osebe izven 

družbe  

- vodja 

programa, M. 

Lorenčič 

- direktorji 

posameznih PE 

- ustanove z 
usposobljenim 

kadrom ljudi, 

- psihologi, … 

Delavnice na temo 

prepoznavanja in 

obvladovanja stresa. 

- zaposleni morajo  sami 
poskrbeti za izvajanje teh 

predlogov, 

- podjetje jih lahko le 

motivira in spodbuja; 

programi in navodila s 

sprostitvenimi tehnikami 

na spletnih straneh, …  

- varnostni 
delavec za VPD 

vsake PE 

- upravniki pošt, 

- usposobljene osebe 

zaposlene pri družbi 

 

Izvajanje 

sprostitvenih vaj. 

DUŠEVNE IN 

VEDENJSKE MOTNJE 

- direktor družbe;  

- vodja programa, 

M. Lorenčič 

- direktorji posameznih 

PE in PLC-ja, 

- upravniki pošt, 

Redni letni razgovori z 
zaposlenimi ter razgovori 

z zaposlenimi po končani 

bolniški odsotnosti. 

Merjenje socialne 

klime, s pomočjo 

izvajanja anket. 
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Program promocije zdravja mora biti načrtovan tako, da se na podlagi zdravstvenih analiz 

ugotavlja, katere bolezni predstavljajo največje finančno breme za podjetje. Analiza je pokazala, da 

so predvsem v porastu bolezni dihal, bolezni kostno-mišičnega sistema ter duševne in vedenjske 

motnje. Pri načrtovanju programa morajo sodelovati tudi delavci, ki predlagajo svoje ukrepe.  

Predlagane ukrepe mora najprej sprejeti in jih potrditi glavni načrtovalec in izvajalec programa, g. 

Milan Lorenčič. Te ukrepe se nato predstavi delavcem oziroma delavskim sindikalistom, kjer ti 

predlagajo še dodatne rešitve in predloge. Z dobro načrtovanim programom skupaj s finančnim 

planom se nato seznani vodilne delavce, in sicer vse direktorje poslovnih enot in poštno 

logističnega centra ter generalnega direktorja družbe, mag. Borisa Novaka. 

V primeru sprejetja programa o promociji zdravja se pred samim pričetkom izvajanja le-tega, 

predstavi plan še vsem preostalim sodelujočim zaposlenim. Ves čas izvajanja se mora program 

spremljati s strani predvidenih oseb, ki bodo ukrepe nadzorovale (osebe, ki so zapisane v 

organigramu »ukrep nadzoruje«), o vsem pa mora biti seznanjen vodja programa, g. Milan 

Lorenčič, le-ta pa nadalje obvešča in seznanja o poteku direktorja družbe. Ob trimesečnih in letnih 

spremljanjih in evalvacijah je potrebno, da predvideni delavci, ki so zadolženi za spremljanje 

programa, natančno in nazorno predstavijo poročilo vseh dobro izvedenih ukrepov ter vseh tistih 

pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno dodelati ali v celoti zamenjati.  

8.2 Hipoteza 2 

Organizacija vodstva je preslabo organizirana in zaradi tega je nevarnost za povišanje bolniškega 

staleža še večja.  

S pomočjo ankete, ki je bila izvedena na območju PE Maribor pri 16-ih poštah občine Maribor, je 

bilo ugotovljeno, da zaposleni: 

 trpijo za bolečinami v predelu hrbtenice, zapestja, ramen, vratu, … 

 občutijo delo tako psihično kot fizično precej naporno; 

 morajo pogosto hiteti pri opravljanju svojih delovnih nalog; 

 redko zaužijejo 5-obrokov dnevno; 

 občutijo stres pri delu; 

 še v družbi niso slišali za promocijo zdravja na delovnem mestu, vendar pa imajo željo po 

sodelovanju pri programu. 

Anketa je pokazala tudi, da zaposleni imajo željo po izboljšanju delovnih pogojev, da je 

obremenitev s strani nadrejenih na delavce prevelika, da je premalo zaposlenih ljudi za opravljanje 

dela na terenu ter da naj bo delo organizirano tako, da bo delavec manj časa obremenjen in 

izpostavljen tveganjem. 

Iz odgovorov anketirancev je torej razvidno, da je organizacija vodstva dokaj »skromna« in ne 

izpopolnjena, zato je potrebno:   

                 

             

  

 

 

                             

             

             

                       vzrok za nastanek        neorganiziranosti   

ORGANIZACIJA VODSTVA 

- premalo dobro načrtovanih seminarjev, 
- slabo poznavanje zaposlenih ter njihovega dela, 
- nesodelovanje in ne komuniciranje posameznih kadrov, 
- neupoštevanje državnih predpisov in aktov družbe,  
- neustrezna organizacijska struktura, kultura in klima, 
- nespoštovanje vodstva do podrejenih, 

- nespoštovanje in neopravljanje določenih načrtovanih 

delovnih nalog, itd. 
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                ukrepi za        izboljšave     

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              ukrep     nadzoruje     

             

             

             

             

             

              ukrep     izvaja      

             

             

             

             

              

Prav zaradi neorganiziranosti družbe se zaposleni velikokrat počutijo nezadovoljni in nepripadni 

podjetju. Ob boljši organiziranosti podjetja bi se to lahko izboljšalo. 

Vse predvidene ukrepe mora najprej sprejeti in jih dodelati generalni direktor, mag. Boris Novak. Ti 

ukrepi se kasneje predstavijo vsem direktorjem PE in PLC-ja ter njihovim namestnikom na 

mesečnem sestanku. Seznani se tudi vodjo programa promocije zdravja za zaposlene pri Pošti 

Slovenije, in sicer g. Milana Lorenčiča, ta pa skliče seminar s predstavniki delavcev ter drugimi 

varnostnimi delavci za varnost in zdravje pri delu, vseh PE. Delavski svet pa nato vse ukrepe 

predstavi upravnikom pošt, le-ti pa kasneje vsem zaposlenim delavcem pri posameznih poštah. 

Vsi ukrepi morajo biti jasno opredeljeni ter predstavljeni na spletni strani Pošte Slovenije in na vseh 

oglasnih deskah, glasilih pošte, itd. Ukrepe je potrebno sprotno nadzorovati in spremljati, in sicer 

vsi predvideni zaposleni, ki so prikazani v organigramu; organizacija vodstva – ukrep nadzoruje.       

Vsakršne pomanjkljivosti se javijo vodji projekta, ta pa kasneje direktorju družbe. V primeru, da se 

ob trimesečni evalvaciji sklene, da ukrep ni primeren,  se ga nadomesti s primernejšim. 

ORGANIZACIJA VODSTVA 

- organiziranje mesečnih sestankov vodstva, vseh PE in PLC-ja, z direktorjem družbe; 

- organiziranje rednih mesečnih srečanj vodstva s predstavniki delavskega sveta; 

- redni letni razgovori vseh zaposlenih z direktorjem PE ali PLC-ja; 

- redni organizirani pogovori zaposlenih z upravnikom pošte ali direktorjem, po končani 

bolniški odsotnosti; 

- motiviranje zaposlenih s pomočjo pohval (možnost tudi nagrad); 

- predstavljanje zaposlenih kot zelo pomemben del podjetja, ki pripomore k učinkovitemu 

poslovanju; 
- predstavljanje zaposlenim vseh načrtovanih ukrepov na tak način, da bodo zaposleni te 

ukrepe sprejeli za svoje; 

- organizacija mora biti načrtovana tako, da se vsem zaposlenim omogoči, da vsak dan 

izrabijo odmor za malico; 

- določanje in sprejemanje aktov na ravni družbe, kjer bo točno določeno delovanje 

poštnih uslužbencev ter oblike sprejemanja paketov, pošte in predvsem reklamnih 

gradiv, zaradi katerih se delavci počutijo ogroženi na cesti (nič ne vidijo čez velike 

reklamne panoje, ki jih vozijo spredaj); 

- poslušanje mnenja zaposlenih; 

- organiziranje poteka izrabljanja letnega dopusta; 

- generalni direktor  Pošte Slovenije, mag. B. Novak; 

- direktorji posameznih PE in PLC-ja; 

- vodja programa promocija zdravja, g. M. Lorenčič; 

- varnostni delavci za VPD (občasno)  

- direktorji posameznih PE in PLC-ja; 

- upravniki pošt; 

- predstavniki delavskega sveta; 

- vodja projekta, g. M. Lorenčič 
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9 ZAKLJUČEK 

Evropska unija že leta poskuša državam članicam predstaviti, kako pomembno je, da se podjetje 

ukvarja predvsem z zaposlenimi, kajti le zdravi in produktivni delavci lahko podjetje »obdržijo na 

nogah«. Njihov cilj je predvsem zdrava in aktivna populacija, kar pa je verjetno cilj vsake družbe in 

vsakega delodajalca. Tudi v Pošti Slovenije, d.o.o. bi z ustreznim sodelovanjem med delavci in 

nadrejenimi, dobrimi medsebojnimi odnosi, manjšo tekmovalnostjo, boljšo organizacijo dela ter 

manj strahu pred izgubo zaposlitve, lahko pripomogli k zmanjšanju bolniške odsotnosti.  

»Dokazano je, da v podjetju, kjer delavci čutijo interes delodajalcev, da bi jim zagotovili ugodne 

delovne pogoje in predvsem tam, kjer jim vodilni delavci znajo vnesti občutek njihove 

pomembnosti za delovanje in razvoj celotnega podjetja, delavci bistveno manj odhajajo v bolniški 

stalež in ostajajo doma krajši čas. Predvsem se poudarja pomen komunikacije v vseh smereh zato, 

da delavci ne bi imeli občutka, da so za vodilne delavce manj pomembni kot »stroji v podjetju«. Za 

vsako, še tako preprosto delovno mesto, se mora delavec nekaj časa prilagajati in uvajati v delo, 

njegova glavna vrednost pa ni v njegovi fizični prisotnosti, ampak v njegovem občutku 

pomembnosti in pripadnosti v izvajanju delovnega procesa (Bilban, 2009, str. 20 [2]).«  

Pošta Slovenije, d.o.o. mora zaradi nove zakonodaje, Zakon o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, 

št. 43/2011) ter zaradi lastne želje, vpeljati v družbo program Promocija zdravja za zaposlene. 

Program je predvsem pomemben za družbo, zaradi zmanjšanja števila ljudi v bolniškem staležu ter 

zaradi večje produktivnosti zaposlenih. Vendar pa je program Promocija zdravja za zaposlene v 

družbi Pošte Slovenije, d.o.o. zelo slabo predstavljen zaposlenim, torej bi moralo podjetje najprej 

poskrbeti predvsem za to področje. Veliko lažje je delavcem predstaviti program in na tak način 

pridobivati le te na stran vodstva, kot pa ljudem vsiljevati nov način sistema delovanja podjetja. V 

primeru neosveščanja vseh delavcev, lahko privede do neželenega neodobravanja med sodelavci ter 

s tem izgube zaupanja v podjetje.  

Število ljudi, ki so v bolniškem staležu, je zelo visoko in zaradi tega je število izgubljenih delovnih 

dni iz leta v leto več. Da se lahko stanje izboljša, je potrebno najprej poskrbeti za boljšo 

organiziranost podjetja, kajti najprimernejši način, da se zaposleni počutijo pripadni podjetju, je 

komuniciranje in sodelovanje vodstva z njimi. Glede na stanje bolniškega staleža Republike 

Slovenije v primerjavi s Pošto Slovenije, državi uspeva počasi zmanjševati delež bolezni, med tem 

ko družba svoje stanje še poslabšuje.  

Anketa, namenjena za izdelavo strokovne naloge, prikazuje nevarnost za povišanje števila ljudi 

obolelih za mišično-kostnimi boleznimi, saj povprečno zaposlene ne boli le en predel telesa, ampak 

več. V želji za izboljšanje stanja je potrebno ljudi prepričevati v telesno razgibavanje ter zdravo 

prehranjevanje.  

Veliko oziroma največje število obolelih nastane zaradi dihal. Velikokrat se človek ne zaveda 

nevarnosti na delovnih mestih zaradi te bolezni. Verjetno prav zaradi tega, ker o tem veliko premalo 

vedo. V primeru, da bi predstavniki varnosti in zdravja pri delu poskušali enkrat letno predstaviti 

zaposlenim vsa tveganja, zaradi katerih lahko pride do obolenja, bi se število morda zmanjšalo. 

Družba bi morala poskrbeti, da bi delavci redno opravljali zdravstvene preglede, saj bi s tem lažje 

spremljali širjenje ter število ljudi, obolelih zaradi dihal. 

Finančni stroški za izpeljavo programa so sicer zelo visoki, ampak v primerjavi s stroški, ki 

nastanejo prav zaradi velikega števila obolelih ljudi in posledično velikega števila izgubljenih 

delovnih dni, so ti stroški v dolgem roku veliko bolj zanemarljivi in obetavnejši. Pomembno je, da 

se program dobro načrtuje, ter da se s časom cilj sistema pokaže kot učinkovit.  

Glavni cilj programa promocije zdravja v delovnem okolju, kot je bilo že velikokrat omenjeno v 

strokovni nalogi, je ohraniti tako zdravstveno stanje delavcev, da lahko delo opravlja celotno 



 

 

87 

delovno dobo zaposlitve. »Najpomembneje za delodajalca je torej ohranjanje optimalnega zdravja 

delavcev, ki pa ga lahko doseže vsakdo, vendar: 

 si mora zdravja želeti; 

 verjeti, da je lahko zdrav; 

 biti sposoben in voljen izvesti spremembe ter odpovedovanja za namen boljšega zdravja 

(Bilban, 2002, str. 19 [4]).«  

»Skrb za varnost in zdravje pri delu je v uspešnih podjetjih eno od prvih načel politike vodenja 

podjetja. Žal je v slovenskih podjetjih še vedno precej prisotna »stara ekonomija«, ki poudarja le 

ekonomsko rast in dvig produktivnosti za (ekonomsko) preživetje, premalo pa investira v 

izboljšanje delovnih pogojev in v ustvarjanje kvalitetnejšega delovnega okolja za izboljšanje ali 

ohranjanje zdravja zaposlenih (Bilban, 2009, str. 22 [2]).«  

Upanje, kot pravijo, umre zadnje in  verjeti je potrebno, da bo Pošti Slovenije, d.o.o. skupaj z vsemi 

zaposlenimi uspelo uresničiti cilj, in sicer zmanjšati odstotek bolniškega staleža ter s tem pridobiti 

zdravega, motiviranega in zadovoljnega delavca. 
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11 PRILOGE 

11.1 Anketa    

   

SPOŠTOVANI!  

Vprašalnik je namenjen raziskovalnim namenom, in sicer analizi v strokovni nalogi, ki bo izdelana za družbo 
Pošta Slovenije, d.o.o. Z anketo bo strokovna naloga z naslovom Promocija zdravja za delavce, zaposlene pri 
Pošti Slovenije, d.o.o., bolj dopolnjena in natančna. Vaši podatki bodo namenjeni izključno izdelavi naloge.  

Prosim vas, da odgovorite na vsa vprašanja in da so odgovori čim bolj iskreni, saj bo na podlagi pridobljenih 
rezultatov narejena analiza, ki bo vplivala tudi na možnost izboljšave, hkrati bodo na podlagi opravljene 

analize opredeljeni problemi, ki vplivajo na zdravje in zadovoljstvo zaposlenih, predlagani pa bodo ukrepi za 
njihovo ureditev ali izboljšanje. Anketa je anonimna.  

  

1. OSEBNI PODATKI (OP)  

OP1.  Spol:   

a. moški  

b. ženski  

OP2. Starost:               let  

OP3.   Končana izobrazba:  

a. osnovna šola  

b. poklicna šola   

c. srednja šola  

d. višja/visoka strokovna šola  

e. univerza  

f. nobeno   

OP4. Delovno mesto:  

a. manipulant/upravnik  

b. pismonoša  

c. drugo:  

 
  

2. DELOVNO MESTO IN DELOVNO OKOLJE (D)  

D1.   Medsebojno razumevanje sodelavcev na delovnem mestu:  

a. zelo dobro  

b. dobro  

c. ne dobro ne slabo  



 

 

91 

d. je nekaj težav  

e. slabo (odnosi so pogosto napeti)  

f. nimam sodelavcev  

  
D2. Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na delavčevo odsotnost z dela (bolniški stalež zaradi bolezni, 

povezanih z delom)?  

a. stres oz. psiho-fizično stanje  

b. kostno-mišična obolenja  

c. bolezni dihal  

d. splošno zdravstveno stanje (sladkorna, povišan krvni tlak …)  

e. drugo:  

 

  

D3.   Je vaše delo pretežko in morate pri njem hiteti?  

  

a. nikoli  

b. redko  

c. tu in tam  

d. pogosto  

e. nenehno  

  

D4.   Je vaše delo psihično naporno?  

  

a. sploh ne  

b. manj naporno  

c. naporno  

d. precej naporno  

e. zelo naporno  

  

D5.   Je vaše delo fizično naporno?  

  

a. sploh ne  

b. manj naporno  

c. naporno  

d. precej naporno  

e. zelo naporno  

  

3. SPLOŠNO  ZDRAVSTVENO  STANJE (ZS)   

ZS1.  Kakšno je vaše zdravstveno stanje v primerjavi z vašimi vrstniki? a. zelo dobro  

b. dobro  
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c. povprečno  

d. slabo  

e. zelo slabo  

  
ZS2. Imate katero od spodaj naštetih bolezni oz. zdravstvenih težav (obkrožite lahko več odgovorov)?   

a. povišan holesterol          

b. sladkorna bolezen  

c. povišana telesna teža  

d. srčni bolnik  

e. bolezni gibal  

f. duševne motnje  

g. bolezni prebavil  

h. bolezni oči  

i. drugo:  

 

  

ZS3.  Se zdravite zaradi katere od zgoraj navedenih bolezni?  

a. da  

b. ne  

  

4. KOSTNO-MIŠIČNA OBOLENJA (O)  

O1.  Pri opravljanju dela na mojem običajnem delovnem mestu me pogosto oz. skoraj vsak dan boli (možnih 

je več odgovorov; v primeru, da vas ne boli NIČ, to tudi ustrezno obkrožite):  

a. hrbtenica ali vrat  

b. zapestje  

c. noge, vključno s kolenom  

d. kolki  

e. ramena  

f. mišice  

g. spodnje/zgornje okončine  

h. drugo:  

 

i. nič   

  

O2.  Ali lahko *sami vplivate na zmanjšanje vsakodnevnih ali občasnih bolečin, nastalih pri opravljanju 

dela?  

  

a. zelo  

b. precej  
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c. do neke mere  

d. zelo malo  

e. sploh ne  

* sam vplivati na zmanjšanje bolečin: Ob vsakodnevnih 5-minutnih vajah za razgibavanje dela telesa, ki 

povzroča bolečino, lahko celotno ali delno bolečino odpravimo ali zmanjšamo.  

O3. Občutite zaradi kostno-mišičnih obolenj slabšo zbranost pri delu in slabše zmožnosti za delo?  

a. nikoli   

b. redko  

c. tu in tam  

d. pogosto  

e. nenehno  

O4.  Ali se zaradi bolečin počutite nezmožni za opravljanje svojega dela na določenem delovnem mestu 

in bi zato morali biti razporejeni na drugo, primernejše delovno mesto? a. da  

b. ne  

  

5. TELESNA VADBA, REKREACIJA (T)  

  

T1.  Kako pomembna je za vas telesna rekreacija oz. sproščanje? a. zelo   

b. precej  

c. do neke mere  

d. zelo malo  

e. sploh ni  

T2.  Po službenih obveznostih telovadim, se telesno sproščam, plešem … a. nikoli  

b. redko  

c. tu in tam  

d. pogosto  

e. vsak dan  

  

V primeru, da ste na prejšnje vprašanje odgovorili PRITRDILNO, nadaljujte z naslednjimi vprašanji. V 

primeru, da ste odgovorili NIKALNO, jih izpustite in nadaljujte s vprašanjem T6.  

  

ODGOVORIL PRITRDILNO:  

T3.  S katero telesno dejavnostjo se ukvarjate (možnih je več odgovorov)? a. fitnes  

b. tek  

c. sprehod  

d. kolesarjenje  
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e. rolanje  

f. plavanje  

g. aerobika  

h. joga  

i. domača telesna vadba   

j. drugo:  

  

T4.   Kolikokrat na teden telovadite oz. se rekreirate?  

a. 1-krat na teden  

b. 2-krat na teden  

c. 3-krat na teden  

d. 4-krat ali več  

  

T5.  Koliko časa traja ena telesna vadba (v enem dnevu)?  

a. 15 min ali manj  

b. 30 min  

c. 45 min  

d. 60 min ali več  

  

NA NASLEDNJA VPRAŠANJA ODGOVARJAJTE VSI, TUDI TISTI, KI STE NA VPRAŠANJE T2.  ODGOVORIL 

NIKALNO:   

T6. V primeru, da bi imeli na voljo brezplačne *telesne vaje, ki bi jih financirala vaša družba, in bi te 

potekale po službi ali ob vikendih, bi se jih udeležili?  

a. mogoče  

b. da, vsekakor  

c. ne, v nobenem primeru  

  

*telesne vaje: fitnes, skupinski pohodi, kolesarjenje, odbojka, nogomet, plavanje, aerobika, košarka  

  

T7. Bi bili pripravljeni sodelovati v 5-minutnih vajah za razgibavanje svojega telesa in sklepov vsak delovni 

dan v času dela, če bi bile vaje vključene v vaš uradni delovni čas, vendar izven časa za malico?  

a. da  

b. ne  

c. odvisno, kako bi vaje potekale  

  

6. NAČIN PREHRANJEVANJA – PREHRANA (PR)  
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PR1. Ali v večini primerov na dan zaužijete 5 obrokov na dan (zajtrk, malica, kosilo, malica, večerja), med 

katerimi je tudi topel obrok?  

a. vedno  

b. nikoli  

c. občasno  

PR2. V primeru, da bi podjetje, pri katerem ste zaposleni, organiziralo predavanje na temo ZDRAVA 

PREHRANA in bi to predavanje vodil specialni zdravnik zdrave prehrane, bi se bili pripravljeni udeležiti tega 

predavanja?  

a. da  

b. ne  

  

PR3. Kako po vašem mnenju vplivajo prehranski dodatki na vaše zdravje?  

a. škodujejo zdravju  

b. slabo vplivajo na zdravje  

c. dobro vplivajo na zdravje  

d. izboljšajo zdravje  

PR4. V kolikor bi prehranski dodatki pomagali vašemu zdravju, bi jih bili pripravljeni uživati ob zdravi 

prehrani (s pomočjo zdravnikovih napotkov in primerno predhodno seznanitvijo o samem izdelku)?  

a. da  

b. morda  

c. ne  

  

7. PSIHO-FIZIČNO STANJE OZ. STRES (S) S1. Ali ste zadnje dni pod *stresom?  

a. sploh ne  

b. malo  

c. do neke mere  

d. precej   

e. zelo  

  

*Stres pomeni razmere, ko oseba občuti napetost, nemir, nervozo, zaskrbljenost ali ponoči ne more spati, 
ker se ji kar naprej nekaj plete po glavi.  

  

S2.  Kaj oz. katera dejavnost je tista, ki bi vam pomagala, da do stresa ne bi prišlo, oz.  

bi v težjih situacijah pomagala, da bi se hitreje in lažje pomirili?  

a. pogovor s prijateljem, družino, partnerjem  

b. pogovor s specialistom za duševne bolezni  
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c. razne sprostitvene vaje (joga, sprehodi v naravi …)  

d. drugo:  

 

  

S3.  Kako zadovoljni ste s svojim zdajšnjim življenjem?  

a. zelo zadovoljen  

b. zadovoljen  

c. niti zadovoljen niti nezadovoljen  

d. nezadovoljen  

e. zelo nezadovoljen  

  

S4.  Kako zadovoljni ste s svojim zdajšnjim delom?  

a. zelo zadovoljen  

b. zadovoljen  

c. niti zadovoljen niti nezadovoljen  

d. nezadovoljen  

e. zelo nezadovoljen  

S5. V podjetju imate možnost, da lahko v primeru stresne situacije vi ali vaši ožji družinski člani pokličete 

družbo, ki vam bo poskušala takoj, v tistem trenutku pomagati rešiti težave. Ste to pomoč že uporabili?  

a. da  

b. ne  

S6.  Se vam ta način pomoči zdi primeren/uporaben?  

a. vsekakor  

b. ne, v nobenem primeru  

c. morda včasih, odvisno od situacije  

  

8. BOLEZNI DIHAL (BD)  

  

BD1. Kaj po vašem mnenju povzroča težave z dihali na delovnem mestu, kjer delate? a. prah  

b. čistilna sredstva  

c. izpušni delci zaradi tovarn in transporta  

d. poštne pošiljke  

e. drugo:  
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BD2. V primeru, da bi vas nadrejeni za varnost pri delu in požarno varnost dovolj poučili o boleznih dihal 

(zakaj do tega pride, katere snovi so povzročitelji, kako ravnati s takimi snovmi in stvarmi), vam o tem 

predavali vsaj 3–4-krat na leto, zraven pa bi priložili še zloženko s kratko vsebino o vašem delovanju oz. 

ukrepanju v težjih primerih, bi to zmanjšalo število obolelih in znižalo nevarnost za nastanek tveganja? a. da  

b. ne  

c. morda  

  

BD3. Na bolezni dihal zelo vpliva tudi kajenje, ali kadite tudi sami?  

  

a. ne  

b. da, vsak dan  

c. morda občasno (nekajkrat na leto)  

  

9. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNIH MESTIH (PZ)  

  

PZ1. Ali ste v družbi Pošta Slovenije že kdaj slišali za PROMOCIJO ZDRAVJA NA DELOVNIH MESTIH?  

a. da  

b. ne  

  

PZ2. Kaj za vas pomeni »promocija zdravja na delovnih mestih«? (odgovorite z 1–3  stavki; v primeru, da ne 
odgovorite, je vaša anketa neuporabna)  

  

 

  

 
  

  

 

  

PZ3. Kaj bi lahko po vašem mnenju naredil delodajalec za delavce, da bi se ti počutili na delovnem mestu 

zadovoljni in bi se število izgubljenih dni zaradi bolezni, nastalih na delovnem mestu, zmanjšalo na 

minimalno raven?  

(odgovorite lahko v obliki naštevanja, alinej; odgovor NIČ ali / ne velja)  
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PZ4. Če bi se v vaši družbi pričel izvajati program PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNIH MESTIH, bi bili 

pripravljeni pri tem sodelovati?  

a. da  

b. ne  

Pri tem bi morali spremeniti nekaj delovnih in življenjskih navad ter se uskladiti z nekaterimi delavci, ki bi 

želeli skupaj z vami izvajati ta program.  

   

ZAHVALJUJEM SE VAM ZA VAŠE SODELOVANJE!  

  

  

  

  

  
     


