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Izvleček 
 
Ljudje na delovnem mestu preživimo velik del svojega življenja, zato je še kako pomembno, da si z 
delom zdravstvenega stanja ne slabšamo. Po statističnih podatkih je zdravje med vrednotami 
Slovencev zanesljivo na prvem mestu, žal pa se prepogosto dogaja, da se ljudje te vrednote zavedo 
šele takrat, ko zdravje v nekem trenutku izgubijo. Odgovornost za zdravje, že dolgo ni več domena 
posameznika in zdravstvenih institucij, ampak je porazdeljena veliko širše na več delov družbe, tudi na 
delodajalce. Promocijo zdravja na delovnem mestu, lahko opišemo kot skupek preventivnih aktivnosti, 
ki skrbijo za ohranjanje in krepitev dobrega zdravja zaposlenih ter posledično njihove konkurenčnosti 
na trgu delovne sile.  
 
Diplomska naloga je vsebinsko razdeljena na dva dela.  
 
Prvi del naloge se nanaša na predstavitev pojma in pomena promocije zdravja, torej kaj promocija 
zdravja na delovnem mestu (v nadaljevanju PZD) sploh je ter kakšne pozitivne učinke lahko prinašajo 
dobro načrtovani in izpeljani PZD.  Opisano in predstavljeno je teoretično ozadje PZD, njene politike 
in strategije skozi čas ter razvoj Evropske mreže za promocijo zdravja na delovnem mestu z 
pomembnimi mejniki v njenem delovanju. Predstavljena je tudi pravna ureditev tega področja v 
Sloveniji.  
 
Drugi del naloge je namenjen izdelavi konkretnega programa PZD za izbrano ciljno skupino. Za ciljno 
skupino so bila izbrana delovna mesta, kjer delavci večino ali cel delovni čas delajo z računalnikom 
oziroma s slikovnimi zasloni. Preko analize rezultatov ankete, smo pridobili posamezna prioritetna 
področja, katerim je prilagojen tudi poseben del programa PZD. Poseben del je usmerjen v 
identificirana prioritetna področja razbremenitve oči, uvedbe aktivnih odmorov, boljše ergonomije 
dela z računalnikom, uporabe podstavka za noge in izobraževanja za varno delo s slikovnimi zasloni. 
Za ta področja so v posebnem delu, ki nadgrajuje splošni del programa PZD, oblikovani in predlagani 
konkretni predlogi PZD, kot so na primer dinamični odmori, vaje za razbremenitev oči in telesa, 
priporočila za ergonomsko oblikovanje delovnega mesta z računalnikom, promocijska gradiva ipd. 
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Abstract 
 
We spend a large part of our life at work; therefore, it is very important that our health condition does 
not deteriorate due to work. Health is for Slovenians, according to statistical data, certainly in the first 
place among all the values. However, it is unfortunately often the case that people become aware of 
this value only when they in one moment lose it. Responsibility for health is for a long time no longer 
the domain of the individual and health care institutions. In contrast, it is divided much wider, into 
several parts of society, including employers. Workplace health promotion (WHP) can be described as 
a combination of preventive activities that are in charge of preserving and strengthening the positive 
employee health and, consequently, his competitiveness in the labor market.  
 
This term paper is divided into two parts.  
 
The first part presents the concept and meaning of the workplace health promotion, in other words, 
what workplace health promotion really is and which positive effects well-designed and implemented 
workplace-health-promotion programs can bring. I describe the theoretical background of WHP, its 
development and strategies over time, and the development of European network for workplace health 
promotion with its important milestones. Moreover, the legal framework of WHP in Slovenia is 
presented. 
 
The second part of the term paper is dedicated to writing a concrete WHP program for the selected 
target group. Selected have been workplaces where employees work with a computer or computer 
monitors most of the time. Through the analysis of survey results, particular priority areas have been 
determined, to which the special part of WHP is adjusted. This part is focused on the identified 
priority areas of the eye relief, implementation of active breaks, better ergonomic work with the 
computer, use of the ergonomic footrest and education for safe work with computer monitors. In the 
special part, which complements the general part of WHP, concrete suggestions have been designed 
for these areas, such as dynamic brakes, exercises for relieving eyes and body, recommendations for 
the ergonomic design of computer workstation, promotional material etc. 

. 
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1 UVOD 

1.1 Opis obravnavane teme 
 
Enostavnega odgovora na navidez povsem preprosto vprašanje »Kaj je zdravje?« ni. Ljudje si pojem 
zdravje predstavljajo  in ga opisujejo različno, odvisno  od posameznika, situacije v kateri se trenutno 
nahaja, počutja in še vrste drugih dejavnikov, ki vplivajo na raven doživljanja zdravja.  Zanimivo je 
tudi dejstvo, da se ljudje, kljub temu, da ne vedo natančno kaj zdravje točno je,  hote ali nehote poleg 
vremena najpogosteje pogovarjajo  prav o zdravju (Toth, 2003).  Ljudje se morda ne zavedajo, da s 
tem, ko sogovorniku zastavljajo povsem vljudnostno vprašanje,  »Kako si!«, ob vzpostavitvi 
medsebojne komunikacije, sogovornika sprašujejo prav o njegovem zdravju (Toth, 2003). Zdravje 
predstavlja za vsakega posameznika  nekakšno željo oziroma cilj blagostanja na fizični in  duševni 
ravni, kakor tudi na drugih nivojih, katere želimo doseči ter to stanje vzdrževati in ohranjati. Kljub 
temu, da se vsi zavedamo kako pomembno je zdravje za vsakega izmed nas, se (pre)pogosto dogaja, 
da se posamezniki tega resnično zavejo šele takrat, ko zdravje v nekem trenutku izgubijo, ker so ga v 
preteklosti zanemarjali v takšnem ali drugačnem pogledu.   
 
Ljudje na delovnem mestu preživijo velik del svojega življenja, zato je pomembno, da si z delom, 
delovnim mestom in drugimi vplivi ali dejavniki, ki se pojavljajo v delovnem okolju zdravja  ne 
poslabšujejo. Pojem promocija zdravja na delovnem mestu predstavlja proces vlaganja skupnih 
naporov, delodajalcev, delavcev in družbe, ki omogoča zaposlenim, da povečajo nadzor nad svojim 
zdravjem in ga s tem čim dlje ohranjajo ali celo krepijo. Zdravje delavcev je ključni element 
dolgoročne uspešnosti podjetja (Sparling, 2010). Povsem na mestu je tudi vprašanje, kateri narod 
oziroma država, bi lahko živela ali obstajala brez zdrave delovne sile. Primarni fokus promocije 
zdravja je zato vplivati na posameznikovo vedenje in notranje osebne dejavnike, kot so odnosi, stališča 
in prepričanja z namenom izboljšanja ravni zdravja. Programi lahko v svoji osnovni vsebini 
zasledujejo splošne cilje krepitve zdravja. Le nadgradnja programov z usmeritvijo v specificirane 
ciljne skupine in namenom preventivnega preprečevanja konkretnih problemov je zagotovilo, da bodo 
programi promocije zdravja zares uspešni.  
 

1.2 Namen in cilji  
 
Namen naloge je podrobneje predstaviti in približati promocijo zdravja na delovnem mestu strokovni 
javnosti in širši slovenski družbi, ker je le ta v slovenskem prostoru relativno nepoznana in nesprejeta. 
Promocija zdravja na delovnem mestu ni modna muha zadnjih let, ampak ima relativno dolgo 
zgodovino in se je prvič pojavila v ameriškem prostoru, že ob koncu druge svetovne vojne. Izvira iz 
enostavnih fitnes programov, ki so jih ustanovili na pobudo vodstev posameznih podjetij, saj so že 
takrat poznali prednosti zdravega življenjskega sloga, ne samo za posameznike, ampak tudi za podjetja 
in družbo kot celoto (Sparling, 2010). Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je PZD v Evropi, katere 
del je tudi Slovenija, veliko slabše razvita kot v Združenih državah Amerike, vendar lahko zaostajanje 
v razvitosti na tem področju, dopušča drugačne in morda celo bolj inovativne oblike intervencij 
(Bennett, 1998). Prvi del naloge se nanaša na predstavitev pojma in pomena PZD, kaj PZD sploh je ter 
kakšne pozitivne učinke lahko prinašajo dobro zastavljeni in izpeljani programi promocije zdravja na 
delovnih mestih. Predstavljene so ključne vrednote in prednostna področja delovanja PZD, pravna 
ureditev tega področja v Sloveniji ter kratka zgodovina in mejniki razvoja promocije zdravja na 
delovnih mestih v Evropi in svetu. Teoretične osnove, so podprte s posameznimi primeri dobrih praks 
in ugotovitvami raziskav na področju PZD v tujini. Predstavljeni so tudi bistveni elementi učinkovitih 
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programov ter politik za izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih v Združenih državah 
Amerike, ki jih je izdala priznana ameriška institucija (NIOSH) s tega področja. Drugi del naloge, se 
nanaša na pripravo konkretnega programa PZD. Program je pripravljen na osnovi izvedene ankete v 
ciljni skupini, s katero smo želeli identificirati področja, kamor bomo posebej usmerili aktivnosti 
posebnega dela PZD. Glede na določeno ciljno skupino so oblikovani predlogi splošnega in posebnega 
dela PZD z namenom zmanjševanja tveganj in krepitve zdravja zaposlenih. 
 
Cilji naloge so neločljivo povezani s problemom proučevanja in predstavljajo razliko med trenutnim in 
želenim stanjem na področju PZD. Med cilji naloge in tudi samih programov PZD, bi izpostavil 
ustvarjanje in spodbujanje zavesti pri ljudeh, ki so zaposleni v delovnih organizacijah, da povečajo 
nadzor nad svojim zdravjem, ga vzdržujejo in si ga po možnosti tudi krepijo. Eden izmed ciljev je tudi 
predstavitev promocije zdravja na delovnem mestu v širšem smislu ter prednosti, ki jih prinašajo 
kvalitetni in dobri programi v praksi, tako na strani delavcev, delodajalcev, kakor tudi širše družbe, saj 
so  pozitivni učinki vidni prav na vseh področjih. Z nalogo želim tudi dvigniti raven osveščenosti o 
pomembnosti sodelovanja v programih PZD ter predstaviti kako veliki pozitivni učinki se lahko 
dosežejo že z malimi vložki in napori na posameznih področjih, vendar se je potrebno zavedati, da je 
nujno aktivno sodelovanje prav vseh udeleženih strani, torej lastnikov/vodstva, delavcev in 
strokovnjakov na področju medicine dela, varnosti pri delu, promocije zdravja in drugih.   
 
 
2 ZDRAVJE 
 
»Zdrav berač je srečnejši od bolnega kralja.« 

(A. Shopenhauer) 
 
Beseda zdravje ima zelo širok pomen, zato njenega pomena oziroma vsebine, ne moremo opredeliti 
zgolj v enem stavku. Zdravje je temeljna človeška pravica in predstavlja enega izmed globalnih 
socialnih ciljev. Pravičnost v smislu zagotavljanja enakih možnosti vsem ljudem, tako za ohranjanje in 
krepitev zdravja, kot tudi preprečevanja obolelosti ali zdravljenja bolezni, je temeljni cilj vsake 
aktivnosti na tem področju (Bilban, 2013). Sama definicija in pojmovanje zdravja se je spreminjala in 
dopolnjevala skozi različna obdobja vse do danes.  
 
V preteklosti je strah pred boleznijo in smrtjo povzročil pri ljudeh skrb za ohranitev zdravja. V 
literaturi (Toth, 2003) lahko zasledimo posamezne trditve, da je zdravje največja dobrina in je skrb za 
ohranitev le tega prisotna že od samega obstoja človeštva. To dejstvo potrjujejo tudi številni zapisi iz 
različnih zgodovinskih obdobij, ki navajajo, kako so si že prvobitna ljudstva in plemena s številnimi 
običaji, daritvami ali žrtvovanji želela pridobiti naklonjenost bogov in nadnaravnih sil, da bi od njih 
odgnali nesreče in bolezni. Razvoj človeštva je skozi stoletja in tisočletja napredoval, prav tako se je z 
njim razvijala tudi medicina, ki jo v širšem pomenu lahko opredelimo kot vedo, ki se ukvarja s 
proučevanjem nastanka in povzročiteljev bolezni, identificiranja vzrokov ter posledično tudi 
preprečevanja in zdravljenja, s ciljem povrniti zdravje. Pojma »zdravje« ni mogoče povsem jasno 
določiti, prav tako ga ni mogoče nepristransko in objektivno kvalitativno opredeliti ali kvantitativno 
izmeriti (Toth, 2003). V letu 1948 je bil storjen pomemben korak k pojmovanju zdravja. Tega leta je 
Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization - WHO) v svoji ustanovni listini 
sprejela sodobno definicijo zdravja. V njej je zdravje opredelila kot stanje popolnega fizičnega, 
psihičnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali oslabelosti (Svetovna zdravstvena 
organizacija, 2013). S to opredelitvijo je prvič v zgodovini preusmerila pozornost človeštva od bolezni 
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k samemu zdravju. Zdravje ni le stanje odsotnosti bolezni, ampak na zdravje vpliva splet dejavnikov, 
ki jih človek nosi v sebi ali  jim je izpostavljen v okolju, v katerem živi (Toth, 2003).  
 
Zdravje je del kakovostnega življenja in tako želja vsakega izmed nas. Odgovornost za zdravje, že 
dolgo ni več domena samo zdravstvenih institucij, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, ampak  je 
razdeljena veliko širše na več delov družbe katere del smo. Največji vpliv na zdravje ima vsak 
posameznik preko samokontrole in odgovornosti, ki s svojimi življenjskimi navadami in življenjskim 
slogom, v največji meri vpliva na raven svojega zdravja. Preostali del se formalno in neformalno glede 
na življenjsko okolje in druge dejavnike, ki vplivajo na razmerja preostale odgovornosti za zdravje, 
porazdeli med družino, ki predstavlja osnovno enoto človeške družbe, zdravstvene institucije, 
življenjski prostor oziroma okolje v katerem živijo, delodajalce, lokalno skupnost in druge dele 
družbe, ki imajo bistven vpliv na zdravje posameznika oziroma prebivalstva, torej tudi državo in 
Evropsko unijo. 
 

2.1 Biopsihosocialni model zdravja 
 
Kot je bilo uvodoma že omenjeno, lahko zdravje opisujemo preko različnih definicij in modelov, ki  
jih definirajo številne determinante, ki so ali pa ne vključene v posamezen model zdravja. Odgovor na 
vprašanje, kaj je zdravje, še vedno ni natančno določen. Med iskanjem odgovorov je potrebno omeniti 
dva diametralna pristopa k varovanju zdravja, ki sta se skozi zgodovino izmenjevala v prevladi. 
Biomedicinski model zdravja, je usmerjen v povrnitev zdravja in zmanjševanje posledic bolezni. 
Človeško telo, je bilo v preteklosti pojmovano kot »stroj«, zdravje oziroma bolezen pa posledično kot 
rezultat, dobrega ali slabega delovanja človeškega telesa oziroma »stroja«. Omenjena tradicionalna 
filozofija pojmovanja zdravja se je usmerjala predvsem v biološki vidik in je bolezenska stanja 
razlagala izključno v smislu odklona od normalnega delovanja, kot so patogene, genske ali razvojne 
anomalije ter poškodbe (Engel, 1977).  
 
Na drugi strani se nahaja, v današnjem času vse bolj uveljavljen biopsihosocialni model zdravja, z 
usmeritvijo v ohranjanje in krepitev zdravja, ki ga je definiral ameriški psihiater George Libman 
Engel. Njegova definicija biopsihosocialnega modela je: » … da bi priskrbel osnovo za razumevanje 
determinant bolezni in prišel k racionalni obravnavi in oblikam zdravstvene dejavnosti, mora 
medicinski model vzeti v obzir tudi bolnika, njegov socialni kontekst v katerem živi in komplementarni 
sistem, ki ga je razvila družba za zmanjševanje negativnih efektov bolezni, to je vloga zdravnika in 
zdravstvenega sistema. Vse to zahteva vzpostavitev biopsihosocialnega modela« (Enova, 2008). Na 
zdravstveno stanje vplivajo biološki, psihološki in socialni dejavniki, ki celostno določajo človeka. To 
celoto lahko razdelimo tudi na notranje (telesne in duševne) in zunanje (naravno in družbeno okolje) 
vire zdravja. Biopsihosocialni model zdravja, predstavlja dinamično ravnotežje, med človekom in 
njegovim okoljem ter zdravje postavlja kot osnovo za kakovostno vsakdanje življenje. 
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Slika 2: Basen o kobilici in mravljah (Fairy Tales …, 2011) 

 

Naši skupni napori, usmerjeni k preprečevanju bolezni ali bolje rečeno k ohranjanju zdravja, bi morali 
biti kot napori mravelj v omenjeni basni, kjer si mravlje, že pred prihodom težkih časov (zimski 
meseci), pripravijo hrano in zatočišče v poletnih mesecih vsesplošnega izobilja, ko še ni pomanjkanja, 
niti hrane in ne mraza. Kljub sodobni fantastični tehnologiji in modernim pristopom zdravljenja, 
ravnanje družbe po reku »Zdravnik, ozdravi me!« ali kot pravijo Američani »Fix me-up, Doc!«, ni 
pravilno in ne prinaša koristi, ne na kratek, kaj šele na dolgi rok. Svoj del odgovornosti za sedanje 
stanje, mora prevzeti tudi današnja medicina, ki je kot navajajo v raziskavi skoraj izključno usmerjena 
k zdravljenju in ne k preprečevanju kroničnih bolezni oziroma preventivnem delovanju. Spremembe 
se dogajajo, so nujne in so realnost. V prihodnosti, bo morala sodobna medicina sprejeti podobno 
filozofijo, kot jo zagovarjata  na primer dentalna medicina in predvsem zelo močna dentalna industrija, 
ki delujeta po načelu »Najprej preprečuj, ter šele nato zdravi, ko je potrebno« oziroma »Prevent first, 
then treat when necessary« (WELCOA, 2006).  
 
Tako je namen promocije zdravja prav izvajanje načela, ki ga že vrsto let uporabljajo v dentalni 
medicini in še v mnogih drugih vejah znanosti, ki se ukvarjajo predvsem s preventivnim delovanjem.   
     
Uspešne strategije, za spodbujanje zdravega življenjskega sloga vključno s telesno aktivnostjo in 
zdravo prehrano, imajo velik potencial na področju PZD. Dejansko se mnogi programi PZD, 
obravnavajo kot zelo dober način za dosego številnih posameznikov v družbi, prav tako pa so merljivi 
rezultati pokazali pozitivne vplive na zdravje in povečanje produktivnosti zaposlenih (Healthcare 
workers` …, 2011). Največje koristi in učinki so najpogosteje doseženi, če v programih sodelujejo tudi 
posamezniki katerih zdravstveno stanje ni najboljše, ker se le ti podobnih aktivnosti najraje izognejo 
(Healthcare workers` …, 2011). Sodelovanje v programih promocije zdravja, je v prvi vrsti odvisno od 
skupine, ki ji ta program namenjen ter od vsebine in vrste samega programa. Raziskave kažejo, da 
bodo zelo debeli ljudje redkeje sodelovali v programih razgibavanja in fizične aktivnosti na delovnih 
mestih, kot posamezniki z nizkim tveganjem za zdravstvene okvare (Healthcare workers` …, 2011).  
  
Ljudje na delovnem mestu preživijo skoraj tretjino svojega aktivnega življenja, zato je zelo 
pomembno, da si v obdobju delovne aktivnosti zdravja aktivno ali pasivno ne kvarijo, ampak 
nasprotno, torej da ga ohranjajo in po možnosti celo krepijo. Vse preventivne aktivnosti za ohranjanje 
in krepitev zdravja, lahko povežemo v programe promocije zdravja na delovnih mestih. Programi PZD 
se ob koncu delovnega časa ne zaključijo, ampak se v splošnem delu, nadaljujejo tudi izven delovnega 
časa preko zdravega življenjskega sloga, zdrave in uravnotežene prehrane, športne aktivnosti ipd. 
Zdravje mora vsak posameznik vzeti za svoje, ga vzdrževati ter ohranjati, ker zdravje predstavlja vir in 
cilj življenja ljudi ter je tudi podlaga za posameznikove telesne zmogljivosti, njegov osebni in 
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družbeni razvoj (Cvahtetovi dnevi …, 2006). Promocija zdravja, se ne more izvajati zgolj preko 
zdravstvenega sektorja, ampak je potrebno sodelovanje celotne družbe.  
 
Kot prikazuje spodnja slika sta družba in posameznik pri zmanjševanju zdravstvenih tveganj 
neločljivo povezana. Na posamezniku leži odgovornost, kaj ter kakšne individualne ukrepe za 
zmanjšanje zdravstvenih tveganj bo izvajal, skupnost oziroma družba pa mu posredno preko svojih v 
skupnost usmerjenih preventivnih ukrepov določa, kako strma oziroma težka pot ga čaka, torej 
posameznikov trud minimaliziranja zdravstvenih tveganj, družba dodatno zavira ali pospešuje.  
 

 
 
Slika 3: Zdravje, individualni in v skupnost usmerjeni preventivni ukrepi (Intersectoral …, 1986) 

                                                                                                                  
Statistični podatki in številne izvedene ankete v zadnjih letih ugotavljajo, da je zdravje med 
vrednotami  Slovencev zanesljivo na prvem mestu. V raziskavi častnika Delo, je zdravje kot 
najpomembnejšo vrednoto, opredelilo  93 % anketirancev (Delo, 2012).  Vendar statistični podatki in 
raziskave za Slovenijo kažejo, da le nismo tako zdravi kot bi lahko bili.  Prav tako medicina, kljub 
izjemnemu napredku v zadnjih letih, ne more reševati in ozdraviti vseh zdravstvenih težav. Žal se 
prepogosto dogaja, da se šele ob bolezni zavedamo o tej vrednoti, ki je bila do tega trenutka, čeprav 
najpomembnejša vrednota, pri mnogo posameznikih, le mrtva črka na papirju. 
 
4 DEFINICIJA PROMOCIJE ZDRAVJA  
 
Različni avtorji in svetovna literatura, navajajo različne definicije promocije zdravja. Najpogosteje je 
definicija PZD povzeta po Ottawski listini, ki jo je v letu 1986 sprejela Svetovna zdravstvena 
organizacija na mednarodni konferenci v Kanadi. Promocija zdravja je bila opredeljena kot proces, ki 
omogoča ljudem, da povečajo nadzor nad lastnim zdravjem in ga čim dlje ohranjajo ali celo krepijo 
(Ottawa Charter, 1986). Omenjen dokument je začrtal današnjo vlogo promocije zdravja in še posebej 
izpostavil pomen krepitve nadzora posameznika nad svojim zdravjem.  
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Slika 4: Emblem promocije zdravja predstavljen v Ottawski listini 

 
V listini so kot navaja literatura prepoznana tri temeljna vodila:  
 

- » Da bi ljudje ustvarili bistvene pogoje za zdravje, je le tega potrebno zagovarjati; 
- da bi ljudje dosegli poln potencial svojega zdravja, jim je to potrebno omogočiti; 
- da bi posamezniki in skupnosti prišli do zdravja, je potrebno posredovati med različnimi 

(osebnimi, socialnimi, ekonomskimi …) interesi v skupnosti, različni sektorji (javni, zasebni) 
pa se morajo sprijazniti z izbirami, ki krepijo in ohranjajo zdravje « (Bilban, 2013).  

 
Omenjena vodila podpira v pet prednostnih področij razdeljeno delovanje promocije zdravja: 
 

- » Zdravju naklonjena oziroma v zdravje usmerjena javna politika in politika zdravja; 
- zdravje ljudi je potrebno dojemati v povezavi z družbenim in naravnim okoljem, v katerem 

ljudje živijo in v interesu zdravja nanju tudi vplivati; 
- krepiti je potrebno aktivno sodelovanje in vpliv javnosti (lokalnih 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; 

- potrebno je spodbuditi zdravstveno službo, da razvija dejavnosti, ki bi tudi krepile zdravje in 
ne zgolj preprečevale in zdravile bolezni ter na ta način sledile dejanskim potrebam 
prebivalstva « (Bilban, 2013).  
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S sprejetjem novega Zakona o varstvu in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. l. RS št. 43/2011), ki je 
podrobneje predstavljen v enem izmed naslednjih poglavjih, je Slovenija pridobila tudi uradno 
zakonsko opredeljen pomen izraza PZD. Zakon opredeljuje pomen  izraza promocije zdravja na 
delovnem mestu na naslednji način: »Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane 
aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega 
zdravja delavcev« (Zakon o varnosti …, 2011). 

4.1 Ključne vrednote promocije zdravja 
 
Promocija zdravja se razlikuje od drugih orodij v medicini po tem, da je usmerjena k ohranjanju 
zdravja in ne v bolezen. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj  ključnih vrednot PZD, kot so 
opolnomočenje, socialna pravičnost, socialna vključenost in spoštovanje različnosti kot jih navaja 
literatura (Bilban, 2013). 
 
Opolnomočenje predstavlja proces preko katerega lahko ljudje dosežejo večji nadzor nad svojim 
ravnanjem, odločitvami in dejanji, ki posredno ali neposredno vplivajo na raven zdravja. Socialna 
pravičnost predstavlja enakovreden in pravičen dostop do naravnih in družbenih dobrin, kot so na 
primer hrana, zaposlitev oziroma zaslužek, bivališče, izobrazba ter drugih dejavnikov, ki predstavljajo 
temeljne predpogoje za družbeno pravičnost in zdravje. V najslabšem položaju so najbolj ranljive 
družbene skupine, predvsem tiste s slabim socialnim ali ekonomskim položajem, vključno z revščino, 
ki predstavlja najhujšo grožnjo zdravju. Tudi socialna vključenost je opredeljena kot  močan dejavnik 
za krepitev dobrega zdravja. Dostopnost do virov, ki so potrebni za ohranjaje dobrega zdravja, mora 
biti omogočena vsakomur, vključno z možnostjo sodelovanja pri odločitvah, ki zadevajo in vplivajo na 
posameznikovo zdravje. Kot zadnja vrednota je izpostavljeno spoštovanje različnosti, ki spoštuje 
kulturno pluralnost, torej različne poglede, pristope ter obravnavanje zdravja glede kulturne 
pripadnosti posameznikov v družbi.  
  
 
5 POLITIKE IN STRATEGIJE PROMOCIJE ZDRAVJA SKOZI ČAS 
 
Proces formuliranja politike PZ se je začel v 70. letih prejšnjega stoletja, z deklaracijo Alma Ata o 
primarnem zdravstvenem varstvu. Projekt zdravje za vse (Health for All) je bil ustanovljen kot sinteza 
internacionalnih zdravstvenih politik in je vzpostavil nov koncept javnega zdravstva. Cilje mu je 
določila SZO z namenom prispevati k razvoju nacionalnih zdravstvenih politik (Workplace Health …, 
2007). Koncept promocije zdravja je leta 1975 prvi predstavil Kanadčan Marc Lalonde, ki je 
domneval, da je vse vzroke smrti in bolezni mogoče pripisati naslednjim štirim diskretnim in 
razlikujočim elementom:  
 

- pomanjkljivostim v zdravstvenih storitvah;  
- življenjskemu slogu in vedenjskim dejavnikom; 
- onesnaženosti okolja oziroma nezdravemu življenjskemu okolju; 
- biofizikalnim interakcijam.  

 
Promocijo zdravja skupaj tvorijo posamezniki, okolje, organizacije in njihove interakcije. Z namenom 
doseganja stanja popolne telesne, duševne in socialne blaginje, mora biti posameznik ali skupina 
sposobna identificirati in realizirati aspiracije, da bi zadovoljila potrebe ter spremenila ali se 
prilagodila okolju. Posledično promocija zdravja ni samo domena in odgovornost zdravstvenega 
sektorja, ampak gre še veliko dlje od zdravega življenjskega sloga posameznika, do vsesplošnega 
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dobrega počutja v družbi. Otavska listina poudarja nekatere predpogoje za zdravje kot so mir, ustrezni 
ekonomski viri, hrana in bivališče ter stabilen ekosistem z uporabo trajnostnih virov. Vsi ti pogoji so 
povezani z družbenimi in gospodarskimi razmerami, fizičnim okoljem, posameznikovim življenjem in 
zdravjem ter zagotavljanjem celostnega razumevanja zdravja. 
 
Otavska listina je vzpostavila temeljne koncepte in načela za številne inovacije na področju PZ v 
evropskih državah. Listini so sledile številne nove politike in dokumenti, sprejeti na kongresih in 
konferencah o PZ. Omeniti velja 4. konferenco promocije zdravja v Jakarti leta 1997, ki je potekala na 
temo novih akterjev, ki bodo promocijo zdravja popeljali v novo obdobje, torej v 21. stoletje. 
Deklaracija je imenovala naslednje prioritete: družbena odgovornost za zdravje, naložbe v razvoj 
zdravstva, razvoj partnerstva za promocijo zdravja, povečanje družbenih zmožnosti in opolnomočenje.    
 
Ena izmed pomembnejših konferenc je potekala v Nairobiju v Keniji, na temo nujnosti krepitve 
zdravja, saj je v današnjem času zdravje in razvoj še na večjem udaru ter potrebuje posebno pozornost, 
zaradi pojava finančne in gospodarske krize. Globalno segrevanje in klimatske spremembe, ki se 
odražajo preko naravnih katastrof, še posebej prizadenejo države z najnižjimi dohodki, prav tako so 
skrb vzbujajoče številne varnostne grožnje, ki ustvarjajo negotovost za skupnosti po vsem svetu.  V 
zvezi s tem PZD še nikoli ni bila tako potrebna kot ravno v teh časih gospodarske in finančne krize. 
Dolgo obdobje od prve konference v Ottawi do sedme v Nairobiju, je postreglo s številnimi dokazi in 
izkušnjami ter utrdilo pomen PZD kot povezovalne in tudi stroškovno učinkovite strategije, ki jo je 
potrebno z inovacijami dopolnjevati in nadgrajevati. Zato je tudi nujno, da ostane vpeta v zdravstvene 
politike in kot bistven sestavni del zdravstvenih sistemov deluje še naprej, vključno s široko podporo 
strokovnjakov tega področja.  
 
V juniju letošnjega leta je predvidena 8. konferenca na Finskem v Helsinkih, kjer bo glavna tema 
»Zdravje v vseh politikah«, kar pomeni, da je potrebno zdravje in enakost v zdravju upoštevati pri vseh 
političnih odločitvah in se bo osredotočila predvsem na izvajanje tega, kako te rešitve implementirati v 
prakso. Konferenca bo strukturirana na šest tematskih področij. Izkušnje posameznih držav, bodo 
predstavljene z raznimi modeli in metodami preko različnih plenarnih zasedanj, ki bodo razporejena 
med pet dni konference. Eden izmed petih dni konference bo namenjen Evropi, ki bo predstavila 
nacionalne in podnacionalne (deželne) rešitve in izkušnje na tem področju v zadnjih letih.  
 
Finska ministrica za zdravje in socialo Maria Guzenina-Richardson v vabilu na prihajajočo konferenco 
v Helsinkih pravi: »Enakost v zdravju je ključen sestavni del pravične družbe. Dobro počutje ne 
omogoča le vsakemu posamezniku doseganje svojih ciljev in želja, temveč omogoča tudi družbi 
doseganje prenekaterih skupnih ciljev. Okolje, v katerem smo se rodili, odraščali, živeli, se šolali, 
delali in starali, bi moralo biti tako zdravo kot je le mogoče. Zdrava populacija je dobra za vse, dobra 
za ljudi, dobra za družbo in dobra tudi za podjetja.« (Ministry of Social …, 2013). 
 

 
Slika 5: Emblem 8. Globalne konference promocije zdravja (WHO, 2013) 
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Preglednica 1: Pomembnejši mejniki in faze promocije zdravja (Hämäläinen, 2006, str. 33,                  
prevod T. Vošner) 

Faza primarnega zdravstva 
1978 Alma Ata Primarno zdravstveno varstvo 
1979 Globalna strategija 

 
Faza življenjskega sloga 
1984  Nov koncept zdravstvenega področja 
1985 Svetovna zdravstvena organizacija – »Zdravi za življenje« – ciljni  program za 

Evropo 
 

Faza novega javnega zdravja 
1984 Promocija, koncepti in načela zdravja 
1986 Ottawa Ottawska listina promocije zdravja (1. prva konferenca PZ) 

 
Ekološka faza javnega zdravja 
1987 Svetovna komisija za okolje in zdravje 
1988 Adelaide Priporočila zdrave javne politike (2. konferenca PZ) 
1991 Sundvall Vzpodbudno okolje za zdravje (3. konferenca PZ) 

 
Faza partnerstva za javno zdravje – zdravje kot vir 
1997 Jakarta Izjava o vodenju promocije zdravja v 21. stoletje (4. konferenca PZ) 
1997 »Zdravje za vse – 21. stoletje« politika Svetovne zdravstvene organizacije  
2000 Mexico  Promocija zdravja: Premostitev primanjkljaja v kapitalu (5. konferenca PZ) 

 
Faza globalnega javnega zdravja 
2005 Bangkok Politika in partnerstvo za obravnavo dejavnikov zdravja, listina za promocijo 

zdravja v globaliziranem svetu (6. konferenca PZ) 
2009 Nairobi Deklaracija – Poziv k ukrepanju (7. konferenca PZ) 
2013 Helsinki Zdravje v vseh politikah (8. konferenca PZ) – 10.-14. junij 2013 
 

              

5.1 Evropska mreža za promocijo zdravja na delovnem mestu (ENWHP) 
 
Evropska mreža za promocijo zdravja na delovnem mestu, (The European Network for Workplace 
Health Promotion - ENWHP) je bila ustanovljena leta 1996. Vanjo so vključeni predstavniki 
nacionalnih institucij s področja promocije zdravja, javnega zdravja ter varnosti in zdravja pri delu iz 
31 evropskih držav (države Evropske unije, Švica in države Evropskega gospodarskega prostora). Z 
namenom poenotenja pristopa in osnovnih načel PZD v državah EU, je bila leta 1997 v Luksemburgu, 
sprejeta Luksemburška deklaracija o PZD. Promocijo zdravja v delovnem okolju opredeljuje kot 
rezultat skupnih naporov delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in vsesplošnega 
dobrega počutja delavcev. Omenjena deklaracija je bila dopolnjena v letu 2005. Evropsko mrežo, ki 
ima vlogo koordinatorja, na nacionalnih ravneh realizirajo ustanovljene neformalne mreže PZD ter s 
tem prispevajo k dosegu tega cilja in tudi promoviranja primerov dobrih praks s področja promocije 
zdravja.  Namen neformalne mreže s področja PZD je izboljšanje zdravja in dobrega počutja delavcev, 
vključno z zmanjšanjem z delom povezanih bolezni in poškodb evropske delovne sile (ENWHP, 
2013). Mreža na evropskem nivoju predstavlja neko izhodišče za vse zainteresirane posameznike in 
družbene akterje, ki želijo tako ali drugače sovplivati na raven zdravja evropskih delavcev ter delovati 
v smeri vizij in poslanstva Evropske mreže za promocijo zdravja na delovnem mestu pod geslom 
»Zdravi delavci v zdravih organizacijah!«.  
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V času delovanja Evropske mreže za PZD je bilo izvedenih že 9 kampanij oziroma skupnih pobud, ki 
jih je organizacija izpeljala samostojno ali s pomočjo partnerjev, ki podpirajo njena prizadevanja. 
Evropska komisija predstavlja stalnega partnerja, ki je prisoten pri vseh večjih projektih ENWHP, 
medtem ko se ostali partnerji, kot so na primer Svetovna zdravstvena organizacija, Evropska fundacija 
za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer ter Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 
pridružujejo le posameznim projektom in pobudam. Evropska mreža za promocijo zdravja je s 
podporo Evropske komisije, Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov in drugih 
partnerjev v zadnjem desetletju izvedla številne pomembne ciljno usmerjene vseevropske pobude, ki 
so vzpostavile promocijo zdravja na delovnih mestih kot področje ukrepanja za izboljšanje javnega 
zdravja na evropski in nacionalnih ravneh. V nadaljevanju so navedeni in na kratko predstavljeni 
ključni mejniki v delovanju ENWHP, pobude in konference v obdobju od ustanovitve vse do danes. 
 

5.1.1 Pomembni mejniki v delovanju ENWHP 
 
Evropska mreža ENWHP je od svoje ustanovitve pa vse do danes aktivno soudeležena tako v 
evropskih, kakor tudi nacionalnih projektih promocije zdravja na delovnih mestih. V posameznih 
obdobjih je glede na trenutne razmere na trgu delovne sile in probleme v Evropi, uspešno izvedla 
številne kampanje in organizirala več konferenc, ki so pripomogle k izboljšanju ravni zdravja in 
dobrobiti številnih evropskih delavcev. Na spletnih straneh ENWHP so prosto dostopni številni 
dokumenti o že izpeljanih projektih, konferencah, skupnih pobudah in sprejetih deklaracijah oziroma 
memorandumih, ki jih je pripravila omenjena mreža. Pomembnejši mejniki delovanja ENWHP so 
povzeti z njihove spletne strani (ENWHP, 2013) in na kratko predstavljeni v spodnji preglednici.   
 
Preglednica 2: Pomembnejši mejniki delovanja ENWHP (ENWHP, 2013, prevod T. Vošner). 
 

1996    Ustanovitev mreže ENWHP, v katero je vključenih 31 evropskih držav. 
 

1997    V Luksemburgu sprejeta Luksemburška deklaracija, z namenom poenotenja pristopov 
in osnovnih načel promocije zdravja v državah Evropske unije. V deklaraciji je 
navedena definicija PZD, ki promocijo zdravja na delovnem mestu opredeljuje kot, 
rezultat skupnih naporov delodajalcev, delavcev in družbe v izboljšanju zdravja in 
dobrobiti delavcev. 
 

1998 Sprejem Cardiffskega memoranduma o izzivih promocije zdravja na delovnem mestu v 
malih in srednje velikih podjetjih. 
 

1997-1999 1. konferenca ENWHP  v Bonnu – »Zdravi zaposleni v zdravih organizacijah« je 
začela s  1. skupno pobudo »Merila kakovosti in dejavniki uspeha za promocijo 
zdravja na delovnih mestih«. 
 

1999-2000 Na 2. konferenci ENWHP v Lizboni, je bila sprejeta Lizbonska izjava o zdravju pri 
delu v malih in srednje velikih podjetjih in izpostavljena 2. skupna pobuda pod 
geslom »Promocija zdravja na delovnem mestu v majhnih in srednje velikih podjetjih«, 
saj je več kot dve tretjini evropske delovne sile zaposlenih v malih in srednje velikih 
podjetjih. 
 

2001-2002 3. konferenca ENWHP v Barceloni – Barcelonska izjava o razvoju dobre prakse na 
področju zdravja pri delu v Evropi in nova 3. skupna pobuda »Promocija zdravja na 
delovnih mestih v javnih upravah«, saj je bila javna uprava na področju Evrope, ravno v 
tem času predmet številnih analiz za potrebe procesov modernizacije ter reform javnega 
sektorja. 
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2001 ENWHP je ugotovil, da se na področju promocije zdravja na delovnem mestu, 
pojavljajo precejšnje razlike med državami iz severa in juga Evrope. Z namenom 
zmanjšanja ugotovljenih razlik, je EWHP pripravil poseben projekt s strategijo in 
akcijskim načrtom pod naslovom »Implementacija promocije zdravja na delovnih 
mestih za države južne Evrope«. 
 

2002-2004 Na 4. konferenci ENWHP v Dublinu so bili predstavljeni rezultati treh obsežnih med 
seboj neodvisnih projektov (Razvoj podpornih mehanizmov promocije zdravja na 
delovnem mestu z uvedbo nacionalnih forumov; Izboljšanje metodološkega znanja 
promocije zdravja na delovnem mestu z razvojem skupne evropske baze pristopov, 
programov in ukrepov; Razvoj argumentov, ki upravičujejo vlaganje v promocijo 
zdravja na delovnih mestih), ki so bili tudi podlaga za 4. skupno pobudo »Izgradnja 
infrastrukture promocije zdravja na delovnem mestu«.  
 

2004-2006 5. konferenca ENWHP v Linzu se je ukvarjala s staranjem evropske delovne sile in 
iskanjem načinov, ki bi omogočili starejšim delati dlje. V prihajajočih desetletjih se bo 
v evropskem prostoru izrazito povečeval delež starejših delavcev, med tem ko se bo 
delež mladih zaposlenih, tudi iz razlogov stalno nižjih stopenj rodnosti bistveno 
zmanjšal. S tem namenom je bila ustvarjena 5. skupna pobuda pod geslom »Zdravo 
delo v starajoči se Evropi«. 
 

2005-2007 Nove članice Evropske unije so bile z vstopom v EU, zelo privlačne za naložbe in 
vzpostavitev proizvodnje zaradi nižjih stroškov dela. Privlačnost, ni bila samo zaradi 
plač, ampak so bili nižji tudi standardi delovnih razmer, zlasti tisti glede varnosti in 
zdravja na delovnem mestu.  Raziskava med delavci »starih« in »novih« članic EU, ki 
jo je opravila Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, je 
prišla do naslednjih zaključkov. Fundacija meni, da je varnost in zdravje delavcev iz 
novih članic EU bolj ogroženo zaradi dela (40 %), pogosteje so izpostavljeni 
dejavnikom tveganja kot so na primer nevarne snovi, soočajo se z daljšimi in bolj 
asocialnimi delovnimi mesti (predvsem nočne izmene) in so manj zadovoljni s svojimi 
delovnimi razmerami. 
 
Z namenom zmanjšanja teh razlik, so bili pod okriljem 6. skupne pobude z naslovom 
»Širjenje dobre prakse zdravja pri delu v vzhodnoevropskih državah«, izvedeni trije 
ločeni projekti identificiranja in reševanja problemov, ki so tudi utrli pot boljšega 
razširjanja in uveljavljanja promocije zdravja na delovnih mestih v novih članicah EU, 
predvsem v vzhodnoevropski regiji. Projekt »Work Health II«, je ugotavljal specifične 
zahteve in izzive v zvezi s promocijo zdravja pri delu v novih članicah EU, med tem ko 
se je drugi projekt z naslovom »Dragon fly« ukvarjal z razvojem struktur za širjenje 
primerov dobrih praks na delovnem mestu v državah, ki so postale članice EU v letu 
2004 in državah pristopnicah. 
 

2006-2009 V letu 2006 se je začela 7. vseevropska skupna pobuda pod geslom »Premikamo 
Evropo – zdrav življenjski slog v delovnem okolju«. Pobuda je usmerjena v razširjanje 
dobrih praks na področju življenjskega sloga, kot so na primer fizična aktivnost, zdrave 
prehranske navade, duševno zdravje in preprečevanje kajenja. Usmeritev na področje 
zdravega življenjskega sloga, je pomembna in pravilna, saj po vsem svetu beležijo 
močno in povečano razširjenost kroničnih bolezni povezanih z življenjskim slogom, kot 
so bolezni srca in ožilja, možganske kapi, sladkorna bolezen, rakava obolenja, kronične 
bolezni dihal, nevrološke bolezni, depresija ipd. Prav tako je omenjena prizadevanja 
podprla Svetovna zdravstvena organizacija, ki ocenjuje, da se bo število smrtnih 
primerov zaradi kroničnih bolezni povezanimi z življenjskim slogom med letoma 2005 
in 2015 po vsem svetu povečalo za 15 odstotkov.    
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2009-2010 Svetovna zdravstvena organizacija definira duševno zdravje, kot stanje dobrega 
počutja, v katerem lahko vsak posameznik uresničuje svoje lastne potenciale, se 
spopada z običajnimi napori življenja, zmore produktivno in uspešno delati in je 
sposoben prispevati v svojo skupnost. Zaposleni z dobrim duševnim zdravjem so 
uspešnejši pri svojem delu, prav zato se 8. skupna pobuda z naslovom »Premikamo 
Evropo – Delo. Uglašeno z življenjem.« usmerja v promoviranje duševnega zdravja na 
delovnem mestu. Duševno zdravje in vsesplošno dobro počutje zaposlenih, je v 21. 
stoletju ključno za uspeh vsake delovne organizacije. Stroški revnega ali slabega 
duševnega zdravja so signifikantni za delodajalce kakor tudi za družbo. Vsak četrti 
Evropejec doživi v svojem življenjskem obdobju, probleme na področju duševnega 
zdravja. SZO ocenjuje, da bo depresija do leta 2020 postala drugi najpomembnejši 
vzrok nezmožnosti za delo. Absentizem, nezaposlenost in trajna invalidnost zaradi 
stresa ali mentalnih obremenitev v delovnem okolju se v Evropi povečuje. Duševne in 
čustvene motnje, predstavljajo 10 odstotkov vseh dolgotrajnih zdravstvenih težav 
zaposlenih. Stroški zaradi težav z duševnim zdravjem so v Evropi ocenjeni na 240 
bilijonov evrov letno,  od tega 136 bilijonov evrov na račun izgubljene produktivnosti 
zaradi bolniškega staleža.  
 

2010 ENWHP izdal Edinburško deklaracijo o spodbujanju duševnega zdravja in dobrega 
počutja na delovnem mestu. 
 

2011-2013 V današnji Evropi živimo v času demografskih sprememb, gospodarske recesije in z 
delovno populacijo, ki se hitro stara. Ti in tudi drugi negativni kazalci, lahko na dolgi 
rok povzročijo pomanjkanje kvalificirane delovne sile, saj med drugim kar do 24 % 
delovno aktivnega prebivalstva v 27 članicah Evropske unije, trpi za kroničnimi 
boleznimi. Kroničnih bolezni je veliko, med pogostejše sodijo diabetes, astma, 
epilepsija, rakava obolenja, srčno popuščanje, kostno-mišična obolenja, depresija, 
zlorabe alkohola, drog ipd. Zaradi predvidevanj dolgoročnih napovedi pomanjkanja 
delavcev na trgu dela in relativno visokega deleža tistih, ki trpijo za kroničnimi 
boleznimi, je pomembno povečanje trajnostne zaposlitve z namenom čim boljšega 
izkoristka potencialov vseh delavcev.  
 
Z namenom večje ozaveščenosti javnosti o pomenu ohranjanja in spodbujanja vrnitev 
na delo kronično bolnih delavcev, je bila v letu 2011 predstavljena nova skupna 
pobuda. Deveta skupna pobuda Evropske mreže za promocijo zdravja na delovnem 
mestu z geslom, »Premikamo Evropo – Delo. Prilagojeno vsem.«,  ima za cilj 
spodbujati zdravo in primerno okolje za tiste, ki trpijo za posledicami kroničnih 
bolezni. Skupni cilj omenjenih strategij je povečanje trajnostne zaposljivosti ter iskanje 
ali prilagoditev možnosti zaposlitve delavcev s kroničnimi boleznimi, vendar se ne 
osredotoča samo na trenutno, ampak predvsem na dolgotrajno zaposljivost oseb s 
takšnimi ali drugačnimi kroničnimi boleznimi.  
 
Zaključna konferenca, trenutno še aktualne že 9. skupne strategije, bo oktobra v 
Bruslju, kjer bodo med drugim predstavljeni tudi dosežki zanje vseevropske kampanje.  
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5.2 Bistveni elementi učinkovitih programov in politik za izboljšanje zdravja in dobrega 
počutja ameriških delavcev  

 
V Združenih državah Amerike za varnost in zdravje delavcev skrbi več agencij in inštitutov, ki so 
organizirani tako na državnem in zveznem nivoju, kot so na primer OSHA (Occupational Safety and 
Health Administration), WELCOA (Wellness Council Of America), NNWC (National  Network of 
Wellness Council), CDC (The Centers for Disease Control and Prevention) ipd. Eno izmed teh 
inštitucij predstavlja tudi Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu (The National Institute for 
Occupational Safety and Health – NIOSH), ki deluje na zveznem nivoju in je odgovoren za izvajanje 
raziskav ter izdajanje priporočil za preprečevanje z delom povezanih poškodb in bolezni. Poslanstvo 
NIOSH je predvsem pridobivanje novega znanja na področju varnosti in zdravja pri delu ter 
implementacija le tega v prakso (NIOSH, 2013). Organizacija v okviru svojega delovanja in 
poslanstva, ki ga ima, opravlja znanstvena raziskovanja, razvija in izdaja smernice oziroma priporočila 
na področju varnosti in zdravja pri delu.  
 
Inštitut NIOSH predstavlja enega izmed vodilnih akterjev ne samo na severno-ameriškem teritoriju, 
ampak v svetovnem merilu, na področju preprečevanja z delom povezanih poškodb, bolezni, 
invalidnosti in smrti. To zagotavljajo v prvi vrsti s sistematičnim zbiranjem in analiziranjem podatkov 
ter nato preko znanstvenega raziskovanja iščejo rešitve in ustvarjajo priporočila za dodatno izboljšanje 
varnosti in zdravja na delovnih mestih (NIOSH, 2013).  
 
Omenjeni inštitut se je v okviru ene izmed svojih pobud (WorkLife Initiative) ukvarjal tudi z vsebino 
programov promocije zdravja na delovnem mestu in je skupaj s pomočjo številnih strokovnjakov in 
zainteresiranih posameznikov tega področja v letu 2008 predstavil dokument, kjer je navedenih 20 
bistvenih elementov učinkovitih programov in politik promocije zdravja na delovnem mestu za 
izboljšanje zdravja in dobrega počutja delavcev (Essential Elements of Effective Workplace Programs 
and Policies for Improving Worker Health and Wellbeing). Dokument preko ključnih elementov 
programa PZD priporoča in svetuje, kako naj se organizira PZD, na kakšen način naj se oblikujejo 
programi in katera področja/tematike je nujno potrebno vključiti, opredeliti ali izvesti v dobrih 
programih PZD. Omenjen dokument je bil izdan za pomoč pri oblikovanju vsebine programov, z 
ključnimi načeli in praktičnimi smernicami za delodajalce in strokovnjake PZ, ki želijo vzpostaviti 
učinkovite programe promocije zdravja na delovnih mestih za ohranitev in krepitev zdravja zaposlenih 
v delovnih organizacijah (Essential Elements …, 2008). 
 
Smernic omenjenega inštituta ne moremo dobesedno preslikati iz ameriškega v evropski prostor, 
zaradi številnih razlik tako na ekonomskem, socialnem, pravnem, zdravstvenem, kulturnem, 
zgodovinskem in še kakšnem področju, ki se nanaša na promocijo zdravja na delovnem mestu. Izdana 
priporočila lahko obravnavamo kot dobrodošlo izkušnjo iz Amerike, možno osnovo ter kot pomoč pri 
iskanju in oblikovanju podobnih ključnih elementov, ki bi jih morali vsebovati programi PZ v 
evropskem prostoru. Omenjeni ključni elementi so predstavljeni v nadaljevanju z namenom 
spoznavanja in informiranja, kako se programov za promocijo zdravja lotevajo na severno ameriškem 
področju.  
 
Dokument (Essential Elements …, 2008) z dvajsetimi bistvenimi elementi je razdeljen na štiri 
tematska področja in sicer: organizacijska kultura in vodenje, oblikovanje programa, program 
implementacije in virov ter vrednotenje programa. V nadaljevanju so v štirih podpoglavjih z 
bistvenimi poudarki predstavljena vsa štiri področja, ki jih navaja omenjeni dokument Nacionalnega 
inštituta za varnost in zdravje pri delu. 
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5.2.1 Organizacijska kultura in vodenje 
 
Področje organizacijske kulture in vodenja obsega prve tri, izmed dvajsetih bistvenih elementov, kot 
jih navaja inštitut v dokumentu:   
 

1 »Razvoj v ''Človeka usmerjeno kulturo'' – Učinkoviti programi uspevajo v organizacijah s 
politiko vodenja in programi, ki podpirajo spoštovanje v celotni organizaciji in spodbujajo 
aktivno vključenost delavcev. V človeka usmerjena kultura temelji na zaupanju in ne na 
strahu. 

 
2 Prikaz vodstva – Zavzemanje za varnost in zdravje delavcev, ki se odraža v besedah in 

dejanjih, je ključnega pomena. Vodstvo mora upoštevati in ves čas ozaveščati povezanost 
varnosti in zdravja delavcev s  produkti, storitvami in vrednostjo podjetja. V nekaterih znanih 
primerih je združenje direktorjev (Boards of Directors) skrb za zdravje in dobro počutje 
delavcev vključilo v poslovni delovni načrt in jo opredelilo kot temeljno odgovornost vodečih 
v organizaciji. 

 
3 Vključitev upravljanja na nižjih ravneh – Nadzorniki in managerji na vseh ravneh bi morali 

sodelovati pri spodbujanju zdravstveno podpornih programov, saj ti predstavljajo neposredno 
povezavo med delavci in vodečimi ter določajo uspešnost programa. Nadzorniki nižjih ravni 
(npr. delovodje) so ključ do povezovanja, komuniciranja in motiviranja delavcev.«     

           
                         (Essential Elements …, 2008, str. 1, prevod T. Vošner). 

5.2.2 Oblikovanje programa 
 
Oblikovanje vsebine programov PZD, je najobsežnejša ter natančno razdelana in ji je namenjeno več 
kot polovica vseh smernic oziroma priporočil: 
 

4 »Opredelitev jasnih načel – Učinkoviti programi vsebujejo jasna načela za osredotočanje na 
prednostne naloge, vodenje za oblikovanje programa in neposredno dodelitev sredstev. 
Preprečevanje bolezni in poškodb podpira zdravje in dobro počutje delavcev. 

 
5 Integracija relevantnih sistemov – Oblikovanje programa vključuje začetni popis in 

vrednotenje obstoječih programov in politik, ki so pomembne za zdravje in dobro počutje 
delavcev ter opredelitev njihovih potencialnih povezav. Na splošno velja, da bolje integrirani 
sistemi delujejo bolj učinkovito. Programi naj bi odražali celovit pogled na zdravje, saj 
celotno zdravje skupaj sestavljajo vedenjsko, duševno in telesno zdravje. Nihče ne ponuja 
programov, ki v celoti obravnavajo vse dimenzije zdravja. Vključitev ločenih programov v 
sistem celotnega zdravja je potrebno koordinirati v skupnem sistemu varnosti in zdravja pri 
delu. Integracija različnih sistemov je lahko še posebej pomembna in zahtevna. 

 
6 Odprava prepoznanih dejavnikov tveganja – Spremembe v delovnem okolju (kot so 

zmanjšanje izpostavljenosti nevarnim snovem ali izboljšanje delovnega okolja in 
fleksibilnosti) koristijo vsem delavcem. Eliminacija prepoznanih nevarnosti na delovnem 
mestu je tudi temeljno načelo projekta »Worklife«. 
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7 Konsistentnost – Raven pripravljenosti sodelovanja delavcev v zdravje usmerjenih programih 
je odvisna od dojemanja ali delovno okolje zares podpira njihovo zdravje. Fizično in 
organizacijsko delovno okolje spremenimo v skladu z zdravstvenimi cilji. Na primer, za 
delavce, ki kadijo, obstaja večja verjetnost, da opustijo kajenje zaradi prepovedi kajenja na 
delovnih mestih, če so prah, dim in razni hlapi v delovnem okolju pod nadzorom.   

 
8 Promoviranje vključenosti delavcev – Potrebno je zagotoviti, da delavci niso le prejemniki 

storitev, ampak aktivno prepoznavajo relevantna zdravstvena in varnostna vprašanja ter s tem 
prispevajo k oblikovanju in izvajanju programov. Ovire so pogosto najlažje odpravljive, če 
rešitve iščejo in predlagajo udeleženci programov. Sodelovanje v razvijanju, izvajanju in 
evalvaciji programov je pogosto najuspešnejša strategija za spreminjanje kulture, obnašanja in 
sistema. 

 
9 Programi, prilagojeni specifičnemu delovnemu mestu in raznolikim potrebam delavcev. 

Delovna mesta se razlikujejo po velikosti, sektorju, proizvodnji, obliki, lokaciji, zdravstvenih 
in varnostnih izkušnjah, virih in značilnostih zaposlenih, kot so starost, izobrazba, telesne in 
duševne sposobnosti, prilagodljivost, kulturno ozadje in navade povezane z zdravjem. Uspešni 
programi to raznolikost prepoznavajo in so namenjeni zagotavljanju potreb tako 
posameznikov kot celotnega podjetja. Učinkoviti programi so odzivni in privlačni za raznoliko 
delovno silo. En in isti pristop ne ustreza vsem – nujna je fleksibilnost in prilagodljivost. 

 
10 Razmislek o spodbudah in nagradah –  Spodbude in nagrade, kot so finančne stimulacije, 

dopust in priznanja za udeležbo na programih lahko spodbudijo sodelovanje, čeprav lahko 
slabo zasnovane spodbude ustvarjajo občutke »zmagovalcev« in »poražencev« ter s tem 
nenamensko povzročijo negativen vpliv. Dogovori ponudnikov bi morali spodbujati in 
nagrajevati v skladu z uresničevanjem programskih ciljev.   

 
11 Iskanje in uporaba pravega pristopa –  Če želimo spremljati napredek, je potrebno oceniti 

stopnjo tveganja v delovnem okolju in izhodiščni nivo zdravja. Instrument za merjenje tveganj 
za zdravje, ki vključuje posameznikove in v delovnem okolju  prisotne dejavnike tveganja za 
zdravje, lahko poda informacije o izhodiščni ravni zdravja, identificira potrebne spremembe v 
okolju in pri posamezniku ter meri napredek skozi čas. Optimalna ocena učinkovitosti 
programov je dosežena z uporabo ustreznih in potrjenih merilnih instrumentov.   

 
12 Prilagoditev programa potrebam – V uspešnih programih vlada razumevanje, da so 

povezave med delom in zdravjem kompleksne. Novi programi in politike na delovnem mestu 
spreminjajo kompleksne sisteme. Negotovost je neizogibna – posledice sprememb so lahko 
nepredvidljive. Poseganje v posamezen del kompleksnega sistema ima pogosto predvidljive in 
pogosto tudi nepredvidljive učinke. Programi morajo biti ocenjeni z namenom odkrivanja 
nepričakovanih učinkov in prilagajanja glede na analizo izkušenj.    

 
13 Prepričajte se o trajnosti programa – Oblikovanje programov z dolgoročnim 

predvidevanjem je zagotovilo za njihovo trajnost. Kratkoročni pristopi prinašajo kratkoročne 
koristi. Programi morajo zagotavljati določeno mero fleksibilnosti za spreminjajoče se 
delovno silo in razmere na trgu. 
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14 Zagotavljanje zaupnosti – Prepričajte se, da so programi skladni z zakonskimi predpisi. Če 
delavci dvomijo o zaupnosti informacij, je verjetnost uspeha nekega programa manjša.«  

 
                     (Essential Elements …, 2008, str. 2-3, prevod T. Vošner). 
 

5.2.3 Programske izvedbe in viri 
 

15 Pripravljenost začeti z malimi koraki – Čeprav je načrtovanje programa obsežen proces, je 
pogosto bolje začeti s skromnejšimi cilji, ki predstavljajo prve korake v širšem programu. 
Potreben je razmislek o postopni izvedbi projekta. Pred večjimi projekti je priporočena 
uporaba pilotnih študij. Bodite pripravljeni opustiti pilotne projekte, ki so se izkazali za 
neuspešne. 
 

16 Zagotovitev ustreznih sredstev – V programu je potrebno opredeliti in vanj vključiti  
ustrezno usposobljene in motivirane sodelavce. Da bi dosegli zaželene rezultate, dodelite 
programu zadostna sredstva, vključno z osebjem, prostorom in časom.   

 
17 Strateško komuniciranje –  Učinkovita komunikacija je ključ do uspeha. Vsakdo (delavci, 

njihove družine, vodstvo …) , ki ima interes na področju izboljšanja zdravja, mora vedeti kaj 
in zakaj to počne. Sporočila in pristopi morajo biti prilagojeni in ciljno usmerjeni v skupine ali 
posameznika ter dosledno izražati vrednote in usmeritve programov. 

 
18 Izgradnja odgovornosti skozi izvajanje programa – V izvedbo programa je potrebno 

vključiti odgovornost. Odgovornost, ki odraža predanost vodečih k izboljšanju programov in 
rezultatov, bi naj bila prisotna v organizaciji, začenši z vodilnimi položaji. Nagradite uspeh.« 
 

           (Essential Elements …, 2008, str. 3, prevod T. Vošner). 
 

5.2.4 Vrednotenje programa  
 

19 »Izmeri in analiziraj – Razvijte  cilje napredovanja in selektiven nabor relevantnih meritev. 
Potrebno je vedeti, da določene vrste programov, posebej tisti, usmerjeni v preprečevanje 
kroničnih bolezni, nimajo določljivih kratkotrajnih učinkov. Integrirani podatkovni sistemi 
poenostavljajo sistem ocenjevanja in omogočajo tako sledenje rezultatov kot nenehno 
izboljševanje programov. 
 

20 Učenje na podlagi izkušenj – Prilagodite in spremenite programe glede na rezultate meritev 
in analiz že izvedenih programov.« 

                           (Essential Elements …, 2008, str. 3, prevod T. Vošner). 
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6 PRAVNA UREDITEV PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V 
SLOVENIJI 

 
Poleg delovno pravne zakonodaje je za delavce, kakor tudi delodajalce, zelo pomembna dobra ter 
kvalitetna ureditev področja varnosti in zdravja pri delu. Skupaj z razvojem tehnologije, novih 
delovnih procesov in napredovanja tehnike, je potrebno tudi na področju pravnih predpisov s področja 
VZD, konstantno dopolnjevati oziroma nadgrajevati obstoječe pravne norme z novimi. Področje VZD 
je bilo s pravnimi normami, prepisi in pravilniki urejeno že pred ZVZD (Ur. l. RS št. 56/1999), ki ga 
omenjam kot izhodišče.  Omenjen zakon je prvi, ki posredno posega na segment PZD, zato ga 
opredeljujem kot nekakšno izhodišče oziroma začetek zakonskega urejanja tega področja v Sloveniji. 
Zakon sam, pojma promocije zdravja ne pozna in ga ne definira ali opredeljuje, vendar predstavlja 
pravno podlago za sprejem nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu, v kateri je PZD v 
slovenskem prostoru s strani zakonodajalca prvič opredeljena. Promocija zdravja na delovnem mestu 
je bila prvič eksplicitno zakonsko opredeljena v novem, sedaj veljavnem ZVZD-1 (Ur. l. RS št. 
43/2011), ki je natančneje predstavljen v enem izmed naslednjih poglavij.  
 

6.1 Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) 
 

V Sloveniji je bil v letu 1999, sprejet nov zakon na področju varnosti in zdravja pri delu (v 
nadaljevanju ZVZD), ki je nadomestil in hkrati razveljavil v letu 1974 sprejet Zakon o varnosti pri 
delu (v nadaljevanju ZVD), torej še iz obdobja nekdanje skupne države Jugoslavije. Zakon o varnosti 
in zdravju pri delu je v enem izmed svojih členov (4. člen) določal, da mora Državni zbor Republike 
Slovenije, sprejeti nacionalni program varnosti in zdravja pri delu, kjer bo določena strategija razvoja 
področja VZD v prihodnje, z namenom varovanja življenj in zdravja delavcev ter preprečevanja 
poškodb pri delu in poklicnih bolezni (ZVZD, 1999). 
 
Državni zbor Republike Slovenije je tako na seji dne 26. novembra 2003, na podlagi 4. člena ZVZD, 
sprejel Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu. Omenjena resolucija je nastala 
kot posledica družbenih sprememb v zadnjih letih in zaradi potrebe posodobitve sistema VZD ter 
prilagoditve sodobnim razmeram tržnega gospodarstva (ReNPVZD, 2003). 
 
Resolucija namenja promociji zdravja na delovnem mestu precej pozornosti v številnih poglavjih, od 
samega izobraževanja na tem področju, pristojnosti, vloge in odgovornosti ministrstva za zdravje, 
možnih finančnih vzpodbud delodajalcem ipd. V resoluciji je posebno poglavje namenjeno prav 
področju promocije zdravja na delovnem mestu, ki v uvodu opredeli promocijo zdravja na delovnem 
mestu, predstavi program, metode dela, bistvene cilje in usmeritve.  Ministrstvo za zdravje se je v 
resoluciji zavezalo, da bo v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa in 
drugimi institucijami v letu 2003 začelo z izvajanjem projekta »Fit for work« oziroma Čili za delo, ki 
bo potekal vse do leta 2006 z naslednjimi glavnimi cilji: 
 

 delavcem omogočiti zdravo in varno delo; 

 preprečevati poklicne in nepoklicne bolezni pri delu; 

 varovati (splošno) zdravje delavca; 

 promovirati dobro delovno kulturo (ReNPVZD, 2003). 
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V resoluciji je izpostavljen tudi problem, da so skoraj vse zgoraj navedene aktivnosti PZD zunaj 
zakonskih obveznosti ter temeljijo le na informiranosti, osveščenosti delavcev in predvsem 
delodajalcev ter vseh vpletenih v politiko zdravja in varnosti pri delu (ReNPVZD, 2003). »Razgledani 
podjetniki vitalnost in zdravje svojih delavcev povezujejo z njihovo delazmožnostjo, zato področje 
športne rekreacije, zdravega načina življenja in zdrave prehrane postaja sestavni del vodenja nekega 
podjetja« (ReNPVZD, 2003). 
 

6.2 Zakon o varnosti in zdravju pri delu  
 
Področje varnosti in zdravja pri delu je v Sloveniji pravno urejeno z Zakonom o varnosti in zdravju pri 
delu, ki pokriva to področje in s številni podzakonski akti, ki imajo osnovo v tem zakonu. Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu ( v nadaljevanju ZVZD-1) je bil sprejet v državnem zboru 24. maja 2011. 
V veljavo je stopil pol leta po objavi v Uradnem listu RS, to je 3. decembra 2011 in s tem razveljavil 
in istočasno nadomestil prejšnji zakon, ZVZD iz leta 1999. 
 
Prenovljen zakon o varnosti in zdravju pri delu ne spreminja temeljne zasnove sistema varnosti in 
zdravja pri delu, ki je bila vzpostavljena in realizirana z ZVZD ter ne pomeni reforme pravne ureditve 
tega področja, temveč le dopolnjuje, posodablja, usklajuje in odpravlja nedoslednosti, ki so se pojavile 
oziroma pokazale kot slabe v obdobju izvajanja in veljavnosti prejšnjega zakona ZVZD (Zakon o 
varnosti …, 2011). Nov zakon poskuša te pomanjkljivosti odpraviti z uzakonitvijo boljših rešitev in 
slediti cilju spodbujanja varnostne kulture, ki mora biti usmerjena v preprečevanje tveganj pri delu in 
učinkovite ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Neposreden razlog za pristop k prenovi 
zakonodaje so bile tudi ugotovitve Evropske komisije iz leta 2004, ko je bila Slovenija v fazi 
ugotavljanja skladnosti svoje zakonodaje z evropsko. Komisija je ugotovila posamezna odstopanja in 
neskladnosti zlasti z Direktivo št. 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in 
zdravja delavcev (Zakon o varnosti …, 2011). Potrebna je bila dodatna uskladitev z evropsko pravno 
ureditvijo na več področjih, med drugim tudi z uvedbo promocije zdravja v delovnem okolju. Prav 
tako sta bili med temeljnimi vzroki po posodobitvi zakonodaje tudi odprava administrativnih ovir in 
poenostavitve na področju samozaposlenih delavcev. 
 
V nadaljevanju so na kratko predstavljeni le posamezni deli ZVZD-1, ki se nanašajo na PZD, ki je tudi 
tema diplomskega dela. Zavedati se je potrebno, da je pojem zdravja zelo širok in je omenjen v 
številnih členih tega zakona. Nadaljnje besedilo je osredotočeno predvsem na področja omenjenega 
zakona, ki zadevajo PZD in ne zdravja na splošno.  
 
Promocija zdravja je pojem, ki se v prejšnjih zakonih varnosti in zdravja pri delu ni pojavljal, zato je 
bilo smiselno, da se pomen PZD v prvem delu novega zakona nedvoumno opredeli in definira. Pojem 
PZD se v ZVZD-1 prvič pojavi v prvem poglavju v splošnih določbah zakona in sicer v 3. členu 
zakona, ki razlaga pomene posameznih izrazov in med drugim tudi pojasni pojem promocije zdravja. 
»Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec 
izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.« (Zakon o varnosti …, 
2011). Promocija zdravja je v nadaljevanju, v drugem poglavju (6. člen), opredeljena tudi kot ena 
izmed dvanajstih temeljnih načel  zakona, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev 
pri delu, pravice oziroma dolžnosti delavcev in delodajalcev, ukrepe za zagotavljanje varnosti in 
zdravja ipd. V 6. členu ZVZD-1 opredeljuje promocijo zdravja kot načelo, ki določa delodajalcu 
načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. Prav tako je potrebno poudariti, da so 
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delavci dolžni in imajo obveznost, da glede svoje varnosti in zdravja pri delu sodelujejo z 
delodajalcem, tudi z aktivnim sodelovanjem in udeležbo v programih PZD.  
 
Zakon v 32. členu podrobneje opredeljuje načrtovanje PZD. V prvem delu narekuje, da mora 
delodajalec PZD načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva in tudi način spremljanja njenega 
izvajanja. Omenjen 32. člen s tem nalaga delodajalcem neke vrste »novo dolžnost«, ki je do sedaj v 
slovenskem pravnem redu še ni bilo. Novo obveznost na strani delodajalca pisci zakonodaje 
utemeljujejo ob dejstvu, da je najpomembnejši segment zagotavljanja zdravja na delovnem mestu, 
nedvoumno preventivno ravnanje delodajalca in delavca v delovnem okolju oziroma na delovnem 
mestu (Zakon o varnosti …, 2011). Nova obveznost delodajalcev je dodatno utemeljena tudi z 
razvojem celovite politike na področju preventive, med katero spada tudi zdravstvena preventiva, torej 
programi PZD. Programi PZD pozitivno vplivajo ne samo na izboljšanje posameznikovega zdravja in 
počutja ter psihofizičnih sposobnosti, ampak tudi na večjo konkurenčnost in produktivnost podjetja. 
Pozitivni učinki so utemeljeni in potrjeni tudi z izboljšanjem kazalnikov negativnega zdravja, kot so 
denimo poškodbe pri delu, bolniški stalež, bolezni, utrujenost in invalidnosti. Programi PZD so v 
svojem osnovnem delu skladni s splošno začrtanimi cilji krepitve zdravja populacije, vendar če 
želimo, da bodo programi res uspešni in dobri morajo biti usmerjeni v konkretne probleme in 
obremenitve v delovnem okolju, ki se pojavljajo pri specifičnih ciljnih skupinah – delavcih, ki jim je 
program tudi namenjen.  Drugi odstavek 32. člena zakona narekuje, da je minister pristojen za zdravje, 
dolžan izdati smernice za določitev in pripravo PZD najkasneje do uveljavitve tega zakona, to je do 3. 
decembra leta 2011. V tretjem oziroma zadnjem odstavku tega člena je dodatno opredeljeno, da se 
smernice za določitev in pripravo PZD po obravnavi na Ekonomsko-socialnem svetu, objavijo na 
spletnih straneh ministrstva pristojnega za zdravje in ministrstva pristojnega za delo.  
 
Ob koncu zakon v posebnem poglavju ureja tudi kazenske sankcije za delodajalce, ki ne načrtujejo in 
ne izvajajo promocije zdravja na delovnem mestu, ali zanjo ne zagotovijo potrebnih sredstev ali načina 
spremljanja njenega izvajanja. Zakon za to in ostale kršitve, ki so opredeljene v 76. členu zakona 
predvideva za prekrške delodajalca globe v višini od 2.000 do 40.000 evrov. 
 
Smernice za določitev in pripravo PZD, kot narekuje zakon, je dolžan na spletnih straneh pristojnega 
ministrstva objaviti minister za zdravje, vendar najkasneje do uveljavitve zakona. Po podatkih 
ministrstva za zdravje, omenjene smernice še danes, čeprav je od uveljavitve zakona minilo že skoraj 
dve leti, niso pripravljene (Vošner, 2013). Njihova priprava naj bi bila v zaključni fazi. Pripravljenim 
smernicam, naj bi sledila še obravnava na Socialno ekonomskem svetu Vlade Republike Slovenije in 
šele potem bodo objavljene na spletnih straneh, tako Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve. Okvirnega roka, kdaj bodo smernice pripravljene, sprejete in končno tudi 
objavljene na spletnih straneh, ministrstvo še nima, si pa želi, da bi bilo to čim prej. 
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7 EKONOMSKI UČINKI PROMOCIJE ZDRAVJA – DILEMA  KORISTI 
 
Z namenom potrditve upravičenosti vlaganja sredstev v programe PZD, so bile tako v Evropi kakor v 
Združenih državah Amerike izvedene številne raziskave, ki so želele potrditi ali ovreči to domnevo. 
Študije so se osredotočale na iskanje vzročno posledične povezave med vlaganji v PZD in pozitivnimi 
učinki, ki naj bi iz programov sledili. Omenjenih raziskav je bilo zelo veliko, predvsem zaradi 
velikega interesa delodajalcev, ki so želeli trdna zagotovila in dokaze o upravičenosti vlaganja 
finančnih sredstev v omenjene programe.   
 
Kot navaja (Peršolja Černe, 2010) so v bile v mnogih raziskavah potrjene številne domneve o 
pozitivnem vplivu promocije zdravja na delovnem mestu. Ugotovljene so bile naslednje koristi, ki jih 
prinašajo omenjeni programi PZD: 
 

 »Izboljšano zadovoljstvo z delom, boljše vzdušje, povečana lojalnost, povezanost zaposlenih, 
izboljšani medsebojni odnosi pri delu; 

 boljša samopodoba, večja energičnost, ustvarjalnost, produktivnost zaposlenih; 

 izboljšan ugled delovne organizacije, manjša fluktuacija, lažje pridobivanje novih kadrov; 

 izboljšano zdravje zaposlenih, zmanjšan absentizem, manj poškodb pri in ob delu, manjša 
poraba zdravstvenih storitev, manjši stroški zdravljenja in nadomeščanja zaposlenih«. 

(Peršolja Černe, 2010)  
 
Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da med nekaterimi raziskavami prihaja do kontradiktornih in 
nasprotujočih si ugotovitev. Tekom pregleda literature obstoječih raziskav na posameznih področjih, 
kot je na primer  vprašanje povezave med stroški zdravstvene oskrbe in promocije zdravja ni mogoče 
vedno opredeliti jasne korelacije. V raziskovalnem delu (Peršolja Černe, 2010) sta izpostavljeni dve 
raziskavi v smislu  nasprotujočih si ugotovitev. V prvi triletni raziskavi v katero je bilo vključenih 
okoli 2000 oseb, so ugotovili, da so stroški zdravstvenega varstva višji za sodelujoče v programu PZD 
in da imajo sodelujoči več težav z duševnim zdravjem, obolenj sečil, spolovil in kože. »Avtorji 
raziskave trdijo, da se za prostovoljno udeležbo v programih promocije zdravja odločajo predvsem 
zaposleni z aktualnimi zdravstvenimi težavami« (Peršolja Černe, 2010). Nasprotno je Musicheva 
(2000) tekom šestletne raziskave potrdila, da PZD zmanjšuje tveganja za zdravje in s tem niža stroške 
zdravljenja (Peršolja Černe, 2010). 
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Slika 6: Dilema koristi vlaganj v promocijo zdravja na delovnem mestu    
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Delodajalce in lastnike zanima predvsem finančna upravičenost vlaganj v programe PZD. V spodnji 
preglednici so prikazani izsledki nekaj raziskav različnih avtorjev na tem področju v Evropi in 
Ameriki: 
 

Preglednica 3: Ugotovitve raziskav upravičenosti vlaganj v promocijo zdravja 

1 : 2,5 - 4,8 € prihranek zaradi zmanjšanja absentizma (ENWHP, 2009) 

1 : 2,3 – 5,9 $ prihranek zdravstvenih stroškov (ENWHP, 2012) 

1 : 4,85 – 10,1 $ prihranek zaradi zmanjšanja absentizma (ENWHP, 2012) 

1 : 3,27 $ prihranek zdravstvenih stroškov   [povprečje 32 raziskav] (Baicker, 2010) 

1 : 2,73 $ prihranek zaradi zmanjšanja absentizma  
[povprečje 32 raziskav] 

(Baicker, 2010) 

1 : 2,3 – 5,9 $ 
(povprečje 3,48 $) 

prihranek zdravstvenih stroškov  
[povprečje 13 raziskav] 

(Bauer, 2007) 
 

1 : 2,5 – 10,1 $ 
(povprečje 5,82 $) 

prihranek zaradi zmanjšanja absentizma  
[povprečje 13 raziskav] 

(Bauer, 2007) 
 

1 : 3,4 – 6 $ 
(povprečje 4,3 $) 

skupni prihranek zaradi zmanjšanja zdravstvenih stroškov 
in absentizma [povprečje 3 raziskav] 

(Bauer, 2007) 
 

 
Glede na zgoraj predstavljene izsledke številnih uglednih avtorjev tako iz evropskega kot ameriškega 
prostora, lahko sklepamo, da vsekakor poleg zdravstvenih, obstajajo tudi številne ekonomske 
prednosti vlaganja v kvalitetne in uspešne programe PZD. Vsekakor se je potrebno zavedati, da na 
učinkovitost vlaganja v programe PZD vplivajo številni predvidljivi in nepredvidljivi dejavniki, 
okoliščine in vplivi, ki se razlikujejo od konkretnega primera do primera. To so na primer, vsebina in 
obseg programa PZD, finančna sredstva, ciljne skupine katerim je program namenjen, stopnja 
motiviranosti, socialni in ekonomski položaj zaposlenih, vrsta komunikacij, stopnja usposobljenosti 
oseb, ki izvajajo programe PZD ipd. Cilj prav vsakega programa PZD mora biti ohranjanje in krepitev 
zdravja oseb, katerim je le ta namenjen, saj je zdravje vrednota, želja in cilj vsakega posameznika in 
družbe katere del je. 
 
Pomemben je tudi podatek, da lahko delodajalec stroške zaradi PZD prišteva med davčno priznane 
odhodke. Davčna uprava pojasnjuje, da se odhodki delodajalca zaradi promocije zdravja na delovnem 
mestu, ki je načrtovana in določena v izjavi o varnosti z oceno tveganja,  lahko štejejo kot davčno 
priznani odhodki (DURS – Pojasnilo …, 2012). Torej, če je iz izjave o varnosti z oceno tveganja na 
delovnem mestu z vključeno PZD določeno, da je treba določenemu delojemalcu z namenom 
obvladovanja tveganj in nevarnosti pri delu zagotoviti na primer obisk bazena v predvidenem obsegu, 
so ti odhodki lahko tudi davčno priznani (DURS – Pojasnilo …, 2012). V dodatnem pojasnilu  o 
stroških PZD, ki nimajo podlage v izjavi o varnosti z oceno tveganja, Generalni davčni urad 
pojasnjuje, da se: »Odhodki delodajalca iz naslova izvajanja promocije zdravja (npr. odhodki za 
fitnes, bazen, aerobiko, seminarje in podobno), za katere ni pripravljene izjave o varnosti z oceno 
tveganja ne štejejo kot davčno priznan odhodek, če od navedenih stroškov ni obračunana dohodnina« 
(DURS – Stroški …, 2012).   
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8 PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
 
V dosedanjih poglavjih je bilo na kratko predstavljeno ozadje PZ začenši z definicijami, 
opredelitvami, razvojem PZD skozi čas, smernicami PZD evropskega in ameriškega prostora, 
ekonomske upravičenosti vlaganj v programe PZD, pravne ureditve PZD v Sloveniji ipd.  Skrb za 
zdravje vse bolj poleg zdravstvenih delavcev prevzemajo tudi delodajalci, širša družba (lokalne 
skupnosti, država) in ne nazadnje tudi posamezniki.  V interesu vseh je ohranjanje zdravja, da bi bili 
sposobni brez zdravstvenih težav delati čim dlje in bi v tretje življenjsko obdobje lahko vstopili zdravi 
ter s čim manj z zdravjem povezanimi težavami. 
 
Z namenom ohranjanja in krepitve zdravja na delovnem mestu se je izoblikovala ideja PZD. Delovno 
mesto predstavlja neke vrste bivalno okolje aktivne populacije, saj v okviru vsakodnevnega dela na 
delovnem mestu preživimo tretjino dneva. Promocija zdravja na delovnem mestu vpliva na skoraj vsa 
področja človekovega življenja kot so na primer: fizično in psihično dobro počutje, obnašanje, navade 
ter posredno tudi socialno-ekonomski status posameznika (Bilban, 2013). 
 
Delo, še posebej škodljivi vplivi, kot so hrup, trdni delci, vibracije, nevarne snovi, neergonomska 
delovna mesta ipd. imajo neposreden vpliv na zdravje, saj ljudje na delovnem mestu preživijo veliko 
časa, prav tako lahko delovno mesto predstavlja odlično okolje, za spodbujanje zdravega načina 
življenja in za izvajanje različnih ukrepov, ki lahko prispevajo k izboljšanju zdravja delavcev 
(Promocija zdravega dela …, 2012). Programi promocije zdravja na delovnem mestu imajo številne 
prednosti kot navaja različna literatura (ENWHP, OSHA, NIOSH, Bilban, Peršolja Černe itn.). V 
programih PZD je stopnja sodelovanja ciljne skupine iz več različnih razlogov višja kot kjerkoli 
drugje; delavci dosegajo določene cilje lažje skupaj, kot bi če bi jih moral dosegati vsak sam; enake 
možnosti in enakopravnost sodelovanja v programih PZD med vsemi socialnimi kategorijami 
delavcev, podjetja pozitivne učinke PZD ne vidijo le skozi prizmo povečane produktivnosti ampak 
tudi z zvišanjem ugleda v javnosti; na ugledu pridobivajo tudi sindikati, saj je zdravje in dobro počutje 
delavcev eden glavnih ciljev v strategijah sindikatov itn. (Bilban, 2013). 
 

8.1 Priprava programa promocije zdravja na delovnem mestu 
 
Projekt PZD je obsežen projekt, ki se ga je potrebno lotiti postopoma in po korakih. V osnovi lahko 
tudi tukaj, kot pri vsakem drugem projektu, projekt PZD razdelimo v vsaj štiri ključne korake, kot so 
priprava, analiza problema, načrt izvajanja in spremljanje. Potrebno se je tudi zavedati, da ne obstaja 
enotna »formula« ali načrt, kako pripraviti oziroma narediti dober program PZD. Programe je 
potrebno prilagoditi konkretnim okoliščinam in dejavnikom. Kot se razlikujejo delovne organizacije 
po svojih lastnostih npr. velikosti (mikro, mala, srednja in velika podjetja), dejavnosti, delovnih 
mestih, škodljivostih, nevarnostih, zdravstvenih problemih ipd. se med seboj razlikujejo in se tudi 
morajo razlikovati tudi dobri in kvalitetni programi PZD. Če želimo, da je konkretno pripravljen 
program promocije zdravja uspešen, mora biti poleg osnovnih in splošnih ciljev PZD, usmerjen tudi v 
konkretne probleme obravnavane ciljne skupine, ki ji je program PZD tudi namenjen.  
 
V literaturi (Bilban, 2013) je orisan splošen proces priprave programov promocije zdravja, ki je povzet 
v nadaljevanju.  
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1. Na nacionalnem nivoju, torej na ravni države se zbirajo številni podatki med katerimi so tudi 
kazalniki negativnega zdravja. Med podatke negativnega zdravja, ki jih za različne programe PZD 
pridobimo od institucij, ki jih zbirajo, sodijo: 

 podatki o dejavnosti medicine dela (vloga Inštituta za varovanje zdravja RS); 

 podatki o začasni odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, absentizma, prezentizma 
in drugih zdravstvenih vzrokih; 

 podatki o poškodbah pri delu (tudi smrtne); 

 podatki o poklicnih boleznih; 

 podatki o invalidnosti. 
1.1.  Nacionalne podatke, ki nam prikažejo splošno sliko v določenem časovnem obdobju za 

celotno državo, dopolnimo z različnimi podatki in poročili, ki jih zbirajo strokovne službe na 
ravni podjetja. Na nivoju podjetja dopolnimo podatke z: 

 poročili o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih; 

 podatki in analizami ocen tveganja (obremenitve, škodljivosti, tveganja v delovnem 
okolju); 

 podatki o absentizmu, invalidnosti, nezgodah pri delu; 

 podatki ekološkega, biološkega in epidemiološkega monitoringa; 

 ostalimi statistikami, ki se vodijo na ravni podjetja. 
1.2. Zgoraj navedene in ostale pridobljene podatke analiziramo ter identificiramo specifični 

zdravstveni problem ali probleme oziroma njihovo povezanost in vpliv na zdravje. 
Izpostavimo tudi razloge, zakaj smo se za omenjen problem odločili in katere cilje v zvezi s 
problemom želimo doseči v programu PZD. 

2. Po zbiranju in analiziranju podatkov je potrebno opredeliti oziroma izbrati ciljno skupino, kateri 
bomo poskušali spremeniti vedenje in zmanjšati identificirane negativne vplive na njihovo 
zdravje. Poleg same skupine je potrebno v tej fazi opredeliti tudi časovno komponento trajanja 
programa (začetek in trajanje programa PZD). 

3. V enem izmed predhodnih korakov (1.2.) smo že opredelili cilje, ki jih želimo doseči. Zavedati se 
je potrebno, da je sprememba vedenja in obnašanja v ciljni skupini stopenjski proces in sprememb 
ni mogoče pričakovati čez noč. Potrebno je kompleksno razumevanje problema in potrebnega časa 
za spremembe stališč, namer in obnašanja udeležencev. Tukaj ciljem pripišemo časovno 
komponento, kar pomeni, da jih razdelimo med kratkotrajne in dolgotrajne cilje. Sama sprememba 
vedenja in obnašanja je le eden izmed majhnih korakov, saj je spremembe potrebno stabilizirati ter 
ohraniti kot konstantne  skozi daljše časovno obdobje. 

4. Poleg naštetih korakov mora posamezen program PZD vsebovati tudi: 

 metode dela; 

 pripravo izvajalcev (izobraževanje); 

 organizacijo programa (nosilci, prostor, čas); 

 finančno oceno (izvajalcev programa PZD, materialnih stroškov, pričakovanih 
koristi) ipd. 

 

8.2 Faze projekta promocije zdravja v delovnem okolju 
 
Priprava programa PZD, ki je opisan v prejšnjem poglavju, predstavlja le en segment v celotnem 
projektu PZD. Projekt PZD je zato smiselno razdeliti na več manjših faz. Podobno kot pri vsebinski 
pripravi programa, tudi na organizacijski prihaja do nekaterih sprememb med številnimi programi 
PZD, ki so odvisni od delovne organizacije, nosilcev programov PZD, obsežnosti programa PZD ipd., 
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vendar lahko kljub temu projekt promocije zdravja v grobem razdelimo na posamezne faze (Bilban, 
2013). 
 
Uvodoma je potrebno poudariti, da obstajajo majhne možnosti za izvedbo projekta, če projekt PZD ni 
vključen v strateške projekte in opredeljen kot eden izmed ključnih delov politike vodenja podjetja. 
Zelo pomembno je tudi, da pred začetkom izvajanja projekta zasnujemo delovno skupino za PZD, ki 
jo nekateri poimenujejo tudi skupina za zdravje in je odvisno od potreb, sestavljena iz naslednjih 
članov:  

 osebe, ki v podjetju sprejema glavne odločitve;  

 izvajalca medicine dela;  

 strokovnjaka za varnost pri delu;  

 svetovalca za kadre;  

 psihologa;  

 drugih strokovnjakov s področja specifičnih problemov, ki jih v programih PZD 
obravnavamo.   

 
V sklopu prve faze se izvede ocena stanja in potreb, kjer se ugotovijo in ocenijo potrebe 
posameznikov – ciljnih skupin v zvezi z zdravjem ter viri, ki so nam na voljo (financiranje, 
sponzorstvo, čas, ljudje, oprema, gradiva …). Oceno obstoječega stanja v podjetju opravimo s 
pomočjo podatkov, ki se vodijo na ravni podjetja (točka 1.1 v prejšnjem poglavju) in/ali z namenskimi 
anketami, ki so pripravljene z namenom ocenitve obremenitev povezanih z delom, oceno 
zdravstvenega stanja zaposlenih, življenjskega sloga ipd.  
Sledi priprava načrta, ki je podrobneje opisana v prejšnjem poglavju. Pred izdelavo načrta je potrebno 
pridobiti široko soglasje vodstva in zaposlenih ter si zagotoviti aktivno sodelovanje vseh. Za 
zagotovitev sodelovanja in pridobitev zaupanja v projekt PZD, je potrebno podrobno predstaviti 
vsebino PZD, njene koristi, metode evaluacije, ciljne skupine ipd. Sam program PZD naj bi vseboval 
in opredelil: 

 

 cilje PZD; 

 aktivnosti, ki se bodo izvajale; 

 določitev ciljne skupine za posamezen del programa PZD; 

 vire sredstev za izvedbo programa PZD; 

 odgovorne osebe programa PZD; 

 časovno strukturiranost. 
 

V programu je potrebno zagotoviti sodelovanje, ne samo zaposlenih in vodstva, ampak tudi 
predstavnikov managementa predvsem na srednji in nižji ravni, saj so le ti, kot navaja literatura ključ 
do povezovanja, komuniciranja in motiviranja delavcev (Essential Elements …, 2008). Vlogo 
svetovalca in podpornika morata v programih PZD prevzeti tudi strokovna služba za področje varnosti 
in zdravja pri delu ter izvajalec medicine dela. 
 
Implementacija programa PZD mora k aktivnemu sodelovanju prepričati in pritegniti čim večje število 
posameznikov iz ciljne skupine, ki ji je program namenjen. Tekom izvajanja projekta PZD mora biti  
zagotovljeno usklajeno sodelovanje vseh sodelujočih ter predvsem dobra in stalna koordinacija tekom 
izvajanja projekta.  
 
Zaključni del večine, kakor tudi tega projekta, predstavlja evalvacija programskih ciljev in 
učinkovitosti, torej v kakšni meri so bili doseženi zastavljeni cilji (zmanjšanje števila poškodb, 
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absentizma, spremembe vedenja …) ter kako uspešno je bilo izvajanje programa PZD v ciljnih 
skupinah.  Na osnovi pridobljenih podatkov analize uspešnosti programa, sledi izvajanje modifikacij 
programa, kjer sodelujejo vsi pripravljavci programa, še posebno težo imajo pripombe in mnenja 
udeležencev oziroma članov ciljne skupine. Namen, v uvodu omenjene skupine za zdravje ni samo 
implementacija PZD v strateške plane podjetij, ampak tudi v vodenju, periodičnem ocenjevanju in 
modifikaciji programov PZD. V posameznih ciljnih skupinah, še posebej tam, z najbolj kritičnimi 
kazalniki negativnega zdravja in visoko stopnjo tveganja za zdravje smiselno ustanoviti t.i. 
zdravstvene krožke oziroma klube za zdravje, ki jih sestavljajo manjše skupine delavcev, član 
sindikata, vodstva oddelka, strokovnjak medicine dela in strokovni sodelavec za področje varnosti in 
zdravja pri delu (Bilban, 2013). Skupine so prehodnega, začasnega značaja ustanovljene z namenom 
ugotavljanja morebitnih vzrokov zdravstvenih težav zaposlenih in sprejemanja predlogov za njihovo  
odpravljanje ter izboljševanje zdravja in zadovoljstva zaposlenih. Na drugi strani je smiselna uvedba 
tudi t.i. rehabilitacijskih pogovorov z delavci, ki so pogosto ali dlje časa odsotni z dela zaradi bolezni 
ali poškodb (Bilban, 2013). Namen ustanovitve teh skupin in pogovorov je v prvi vrsti ugotovitev 
morebitne korelacije med boleznimi in okoliščinami v delovnem okolju ter na pozitiven in 
konstruktiven način delavca ponovno uspešno vpeljati v delovni proces.   
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9 EMPIRIČNI DEL  
 
Z namenom analiziranja realnih problemov, iskanja rešitev in predlaganja konkretnih predlogov je 
drugi del diplomske naloge namenjen obravnavi praktičnega primera. Predhodna poglavja naloge 
predstavljajo vpogled v PZD skozi pregled literature in teorije, ki obravnava razvoj PZD skozi čas, 
njene definicije, politike in strategije, pravno ureditev PZD v Sloveniji, postopek priprave programa 
PZD itn.  ter skupaj predstavlja tudi potrebno teoretično podlago za reševanje praktičnih problemov.  
 

9.1 Delovna mesta s slikovnim zaslonom 
 
Priprava celovitega programa promocije zdravja, bi bila v okviru diplomskega dela obsežna, zato so 
bila za analizo ter nato oblikovanje predlogov PZD izbrana delovna mesta, kjer delavci večino 
oziroma cel delovni čas delajo z računalnikom. Ciljni skupini in obravnavanemu delu smo prilagodili 
vprašalnik o obremenitvah in tveganjih na delovnem mestu, s poudarkom na oceni obremenitev pri 
delu z računalnikom.  
 
Delo v pisarni se pogosto obravnava kot delo z nizkim tveganjem, vendar tudi tukaj obstajajo številna 
tveganja, ki so jim izpostavljeni pisarniški delavci.  Pojavljajo se težave zaradi daljše statične drže, 
dolgotrajnega dela s slikovnimi zasloni in računalniško opremo, psihosocialnih tveganj in 
neprimernega delovnega okolja. Med glavne zdravstvene težave, ki so posledica pisarniškega dela 
sodijo kostno – mišična obolenja, stres in senzorna utrujenost (Ergonomsko …, 2013).   
 

9.2 Oblikovanje hipotez 
 
Spodaj navedene domneve oziroma hipoteze so oblikovane na podlagi literature in z namenom 
potrditve ali zavrnitve vzročno posledičnih povezav med posameznimi dejavniki v izbrani ciljni 
skupini.  
 
H1: Predpostavljamo, da z računalnikom delajo več mlajši kot starejši.  
 
H2: Predpostavljamo, da so težave z očmi pogostejše pri starejših delavcih. 
  
H3: Predpostavljamo, da podstavek za noge povečuje delež pravilnega položaja sedenja. 
 
H4: Predpostavljamo, da je pri delu z računalnikom ob uporabi ergonomske podloge za miško    
       manj bolečin v zapestju. 
 

9.3 Vprašalnik o obremenitvah in tveganjih na delovnem mestu  
 
Spletni vprašalniki so postali z razvojem interneta ena izmed najbolj uporabnih in enostavnih metod 
zbiranja informacij. Sestavlja jih niz vprašanj na katera mora anketiranec odgovoriti in so lahko 
različnih tipov (izbirno vprašanje, ocenjevalna lestvica, odprto vprašanje ipd.). Enostavnejša je tudi 
obdelava rezultatov, ki jo lahko opravimo v številnih programskih okoljih s pomočjo že vgrajenih 
statističnih funkcij. 
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Vprašalnik o obremenitvah in tveganjih na delovnem mestu s poudarkom na oceni obremenitev pri 
delu z računalnikom je namensko oblikovan in vsebuje ciljno usmerjena vprašanja, ki se nanašajo 
predvsem na ugotavljanje telesnih položajev delavca na delovnem mestu in identificiranja 
zdravstvenih težav in obremenitev na strani zaposlenega, ki se pojavljajo pri stalnem, večurnem delu z 
računalnikom.  Strukturiran vprašalnik je anonimen in vsebuje največ 60 vprašanj, saj se posamezna 
vprašanja nanašajo druga na drugo in jih anketiranec glede na predhodni odgovor izpolnjuje oziroma 
preskoči. Vprašanja so odprtega (5) in zaprtega (55) tipa in so notranje strukturirana v 9 tematskih 
področij: 

 osnovne informacije o anketirancu; 

 zdravstveno stanje in zdravstvene težave povezane z delom; 

 stol in način sedenja; 

 miza in druge površine; 

 tipkovnica; 

 zaslon; 

 osvetlitev delovnega mesta; 

 mikroklimatski in ostali pogoji dela; 

 poznavanje in izvajanje vaj za samopomoč in preprečevanje težav. 
 
Vprašalnik je priložen na koncu v PRILOGI A: Anketni vprašalnik – Vprašalnik o obremenitvah in 
tveganjih na delovnem mestu (poudarek na oceni obremenitev pri delu z računalnikom).  
 

9.4 Opis vzorca 
 
Strukturiran anketni vprašalnik služi za ugotavljanje in oceno obremenitev na delovnem mestu ter za 
eno izmed možnih osnov oblikovanja predlogov promocije zdravja na delovnem mestu.  V uvodu so 
predstavljene osnovne značilnosti proučevane ciljne skupine s strukturnimi deleži po spolu, starosti, 
delovno dobo za računalnikom in vrsto dela, ki ga opravljajo. 
 
V anketo je bilo vključenih 56 zaposlenih predvsem iz podjetja METAL RAVNE d.o.o., nekaj pa jih 
je zaposlenih v ostalih družbah, ki imajo prostore v upravni zgradbi METALA RAVNE in delujejo v 
zaokroženem gospodarskem območju Ravne na Koroškem. Raziskava je potekala dva tedna v sredini 
meseca maja.   
 
Vzorec je sestavljalo 21 (37 %) moških in 35 žensk (63 %).   
 
Numerične predstavitve vzorcev so mere pričakovane vrednosti (imenujemo jih tudi mere centralne 
tendence, mere srednje vrednosti ali mere matematičnega upanja), mere razpršenosti oziroma 
variabilnosti, mere asimetričnosti in mere sploščenosti. 
 
Najbolj običajna mera pričakovane vrednosti je aritmetična sredina ali povprečje X, ki jo izračunamo 
po enačbi:  
 

∑                                                                                                                       (1) 

 
Druga možna mera srednje vrednosti  je mediana XM ali MeX, ki predstavlja tisto vrednost količine X, 
da je 50 % elementov vzorca manjših od nje.  
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Grafikon 3: Težave med ali po delu z računalnikom 

 

Pri naslednjem vprašanju so udeleženci na podoben način, torej od rednega pojavljanja do stanja brez 
težav, ocenjevali pojav težav z gibali. Največje težave so bile pričakovane v vratnem in ledvenem delu 
hrbtenice, ki jih lahko zaradi stalnega sedečega dela povezujemo s nepravilnimi oziroma 
neergonomskimi telesnimi položaji med delom, ki lahko izvirajo iz nepravilnega položaja sedenja, 
nepravilnega položaja nog, slabega delovnega stola, napačne višine delovne površine ipd. Najmanj 
bolečin z gibali anketiranci čutijo v komolcih in prstih na rokah. Pomemben je tudi podatek, da več 
kot polovica anketirancev, težav z gibali nima le pri delu z  računalnikom, ampak tudi v prostem času, 
zato je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da te težave niso nujno vzročno posledično povezane z 
vsakodnevnim delom pred računalnikom. 

 
Grafikon 4: Težave z gibali 
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Poleg pogostosti težav z gibali je eno izmed vprašanj spraševalo tudi, v kakšnem času po začetku dela 
se te težave pojavijo. Rezultati so prikazani v spodnjem grafikonu, kjer je potrebno omeniti, da so 
osebe, ki nimajo težav z gibali, označene s časom 0. 
 

 
Grafikon 5: Čas do pojava težav z gibali 

 
Poleg statičnih obremenitev gibal so pri delu z računalnikom zelo obremenjene predvsem oči. Več kot 
dve tretjini anketiranih oseb ocenjuje, da ima težave z očmi, zato so te osebe podobno kot pri težavah z 
gibali tudi tukaj s pomočjo ocenjevalne lestvice, rangirali pogostost pojava posameznih težav.  Že na 
prvi pogled lahko opazimo, da prevladujeta rdeča odtenka, ki ne pomenita nič dobrega, saj 
predstavljata redne ali pogoste težave anketirancev s očmi. Skoraj 70 odstotkov anketirancev ima 
redno ali pogosto utrujene oči, več kot dve tretjini jih ocenjuje, da se jim je zaradi dela z računalnikom 
poslabšal vid in je le ta moten (ni oster). Velik delež jih tudi ocenjuje, da se jim redno oziroma 
pogosto oči solzijo ali jih pečejo oziroma oboje hkrati.    

 
Grafikon 6: Težave z očmi 
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izmed težav z očmi (npr. utrujenost, solzenje, moten vid). Iz analize podatkov je tudi razvidno, da le 
majhen delež oseb redno upošteva priporočila za razbremenitev oči in hrbtenice.  Rezultati ankete so 
pokazali tudi večinsko pripravljenost ciljne skupine pri sodelovanju v različnih programih promocije 
zdravja, kot so lahko preventivna predavanja različnih tematik  in predvsem obnovitev zdravega dela z 
računalnikom.  
 

9.6 Analiza odvisnosti spremenljivk in preizkušanje domnev 
 
Predhodno postavljene hipoteze želimo v nadaljevanju s pomočjo statističnih testov med 
spremenljivkami potrditi ali zavrniti.  
 

1. HIPOTEZA  
 
V prvi hipotezi smo predpostavili trditev, da z računalnikom dela več mlajših kot starejših delavcev. 
Sedeča delovna mesta,  kjer zaposleni večino delovnega časa uporabljajo računalnik oziroma delajo s 
slikovnimi zasloni, so vedno pogostejša. Spremenljivka X predstavlja starost, spremenljivka Y pa 
povprečni dnevni čas dela z računalnikom.  
 
Statistično sklepanje o linearni povezanosti 
 
Postavimo ničelno in alternativno hipotezo. 
 
H0: Spremenljivki sta linearno nepovezani, 
H1: Spremenljivki sta linearno povezani. 
 
Statistika T se porazdeljuje po Studentovi porazdelitvi t z ν = n – 2 prostostnimi stopnjami.  
 

	 	 	√  = – 3,17                                                                                                                      (2) 

	
∑

∑ 	∑
 = – 0,40                                                              (3) 

(n-velikost vzorca,	  – povprečna starost,	 - povprečen čas dela z računalnikom) 
 
Kritično območje oziroma območje zavrnitve je (–∞,–t1-α/2] , [ t1-α/2, ∞), pri α= 0,05 je kritično območje 
(–∞,–1,673] , [ 1,673, ∞). 
 
Vrednost statistike T pade v kritično območje (T [–3,17]< –t1-α/2[–1,673]), zato lahko s tveganjem α 
zaključimo, da sta spremenljivki statistično značilno linearno povezani. Ker je korelacijski koeficient 
RXY negativen, to pomeni, da s starostjo čas dela z računalnikom pada oziroma, da več delajo z 
računalnikom mlajši zaposleni.  
 
Potrebno je tudi omeniti, da so vzroki za identificiran manjši obseg dela z računalnikom med 
starejšimi  kot med mlajšimi različni. V analizo so bila zajeta raznovrstna delovna mesta, ki zahtevajo 
različen obseg dela z računalnikom. Pri starejših delavcih je pogosto med vzroki za krajši čas dela z 
računalnikom tudi skromnejše računalniško znanje (omejeno na ozka strokovna področja), saj so se 
zaradi razvoja računalniško – informacijske tehnologije v širšem obsegu, z računalniki srečali šele na 
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delovnem mestu.  Nasprotno so mlajši delavci svoje znanje računalništva, začeli razvijati že v osnovni 
šoli ter ga nato redno dopolnjevali in nadgrajevali tekom izobraževalnega procesa, kar je tudi eden 
izmed razlogov, za večji čas dela mlajših delavcev z računalnikom. Razloge za to lahko poiščemo tudi 
drugje, na primer starejši delavci zavzemajo več vodilnih položajev (manj dela z računalnikom) kot 
mlajši, novo zaposleni delavci nimajo izkušenj in določene strokovne naloge opravljajo dlje kot 
starejši, ki jih poznajo do potankosti ipd. 

 
Grafikon 11: Število ur dela z računalnikom 

 
Grafikon 12: Linearna povezanost starosti in ur uporabe računalnika 

 
2. HIPOTEZA 

 
V drugi hipotezi smo preverjali povezavo med starostjo in težavami z očmi. Dolgotrajno delo s 
slikovnimi zasloni lahko predstavlja enega izmed vzrokov neudobja pri delu in se lahko odraža v  
težavah z očmi. Med gledanjem v zaslon so oči še posebej obremenjene, saj se morajo preko izostritev 
(akomodacije), svetlosti (adaptacije) in usmerjanja pogleda nenehno prilagajati spremenjenim 
svetlobnim razmeram na delovnem mestu.  Delo s slikovnim zaslonom še posebej obremenjuje 
izostritev in usmeritev pogleda, katere posledica je povečana splošna utrujenost in povečana utrujenost 
malih mišic očesne leče (KIMDPŠ, 2006). Med dolgotrajnim delom s slikovnim zaslonom se zaradi 
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konstantne visoke koncentracije in obremenjenosti oči, zmanjša tudi frekvenca mežikanja, kar lahko 
ima za posledico tudi razdražene in rdeče oči.  
 
Da bi preveril omenjeno hipotezo, smo delovno dobo za računalnikom primerjali z odgovori na 
vprašanje »Ali imate težave z očmi?«. Za preizkušanje domneve o statistični povezanosti med dvema 
slučajnima spremenljivkama X (starost) in Y (težave z očmi) na osnovi vzorčnih podatkov smo 
uporabili test χ2. Test temelji na primerjavi empiričnih (dejanskih) frekvenc s teoretičnimi 
frekvencami. V izogib številom izmerjenih frekvenc, ki bi bile manjše od 5 (kar je pogoj za izvedbo 
testa) smo anketirance razdelili na 3 enako velike razrede. 
 
Na začetku postavimo ničelno in alternativno domnevo: 
 
H0: Starost in težave z očmi sta neodvisni spremenljivki, 
H1: Starost in težave z očmi nista neodvisni spremenljivki. 
 
Preglednica 5: Izmerjene frekvence f 'ij    (starost – težave z očmi) 

 

fij DA  NE  Σ 

22 - 34 7 9 16 

35 - 47 13 7 20 

48 - 60 19 1 20 

Σ 39 17 56 

 
Ob predpostavki neodvisnosti spremenljivk izračunamo teoretične frekvence 
 

                                                                              
	′ ∙	 	 ∙

                                                                                       (4) 

 

Preglednica 6: Teoretične frekvence f 'ij    (starost – težave z očmi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nato primerjamo teoretične frekvence s podanimi frekvencami fij ter izračunamo statistiko χ2  po 
spodnji formuli 
 

                                                             χ ∑ ∑ 	  = 11,36                                                       (5) 

 

Izračunano vrednost χ2 (=11,36) nato primerjamo s kritično vrednostjo χ2, ki jo pridobimo iz 
statističnih preglednic glede na izračunano prostostno stopnjo ν = (i–1) (j–1) = 2 in izbrano stopnjo 

f 
'
ij DA  NE  Σ 

22 - 34 11,14 4,86 16 

35 - 47 13,93 6,07 20 

48 - 60 13,93 6,07 20 

Σ 39 17 56 
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značilnosti α = 0,05. Ker velja χ , 5,99 	 χ 11,36 , ničelno hipotezo zavrnemo in trdimo, da sta 

spremenljivki statistično značilno odvisni, torej da so težave z očmi odvisne od starosti. 
 
Povezanost težav z očmi pri vsakodnevnem delu z računalnikom in starostjo je lepo vidna tudi na 
spodnjem grafu, kjer so z zeleno barvo prikazani deleži ljudi, ki nimajo težav z očmi in z rdečo tisti, ki 
imajo težave z očmi.  
 
Omeniti je potrebno, da vidna funkcija, kakor tudi druge življenjske funkcije, v splošnem dosežejo 
svoj maksimum okrog  30.  leta starosti. Po tem obdobju življenjske funkcije z različno hitrostjo, 
vključno z vidnimi sposobnostmi začenjajo upadati. Pomanjkljivost zgoraj analizirane hipoteze je, da 
ni upoštevana korekcija poslabšanja vida zaradi naravnega fiziološkega procesa staranja,  tako kot to 
upoštevajo zdravniki s pomočjo posameznih tabel ali funkcij pri podrobnejši analizi upada vidne 
sposobnosti.  
 

 
Grafikon 13: Delež oseb z težavami oči 

 
3. HIPOTEZA 

 
V tretji hipotezi smo predpostavili trditev, da podstavek za noge povečuje delež pravilnega položaja 
nog pri sedenju. Pogosto prekrižane ali prekomerno pokrčene noge povzročajo odrevenelost, 
mravljince in slabšo prekrvavitev spodnjih okončin.  
 
Omenjena hipoteza je zaradi kompleksnosti vprašanja opisno utemeljena. Vprašanje 19 je 
poizvedovalo o razmerju položajev nog med delovnim časom. Anketiranci so izbirali med sedmimi 
možnimi odgovori  (s celim stopalom na tleh, pokrčene, prekrižane, iztegnjene, na podstavku, na 
koleščkih stola, drugo), tako da je vsota vseh položajev predstavljala 100 %. Približno dve tretjini 
anketirancev je pravilno izpolnilo anketo, pri slabi tretjini pa je bila zaradi različnih vzrokov 
(nerazumevanje vprašanja, površnost pri odgovarjanju, napake pri seštevanju …) vsota položajev 
večja oziroma manjša od 100 %. Z namenom ohranitve vseh anketirancev v raziskavi in po 
predpostavki, da so anketiranci razmerja med posameznimi položaji pravilno opredelili, so bile 
»nepravilne vsote« odgovorov normirane, tako da je bila tudi tukaj vsota vseh položajev enaka 100 %. 
 
V nadaljevanju so bili anketiranci razdeljeni na dve skupini. V prvi skupini so bili tisti, ki nimajo 
podstavka za noge (75 %), v drugo pa tisti, ki ga imajo (25 %) in ga tudi uporabljajo.  
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V spodnjem grafu so prikazana povprečna razmerja položajev nog za obe skupini.  Z rdečo barvo so 
prikazana razmerja med položaji nog skupine, ki nima podstavka za noge, z zeleno pa skupine, ki ima 
podstavek za noge. Za pravilna položaja nog obravnavamo položaj s celim stopalom na tleh in položaj 
na podstavku za noge. Vsi ostali položaji (5) so obravnavani kot slabi in neprimerni.  
 
V skupini, ki nima podstavka za noge ima 38 % anketirancev noge s celim stopalom na tleh, 62 % pa 
predstavljajo ostali nepravilni položaji nog. V drugi skupini, ki ima podstavek za noge je bilo 
pričakovano zmanjšanje položaja s celim stopalom na tleh na račun položaja na podstavku. Oba 
položaja sta zaželena in skupaj predstavljata 56 %. Delež pravilnih položajev je od prve skupine večji 
za skoraj petino. Skupina, ki uporablja podstavek ima boljši odstotek dobrega položaja nog na račun 
opaznega občutnega znižanja deleža pokrčenih/prekrižanih nog na tleh (–10 %) in deleža prekrižanih 
nog (ena na drugi) (–5 %). Skupina, ki uporablja podstavek za noge ima od druge skupine, ki ga ne 
uporablja (od 10 – do 1 %) nižje prav vse deleže slabih položajev nog.  
 

   
Grafikon 14: Položaj nog pri delavcih, ki (ne)uporabljajo podstavek za noge 

 
Na številnih delovnih mestih je že bil kot dober ergonomski ukrep predlagan podstavek za noge, ki 
zagotavlja pravilen položaj nog in sledi konceptu nevtralnega položaja telesa tudi pri delu z 
računalnikom. Sodobni podstavki za noge omogočajo spreminjanje višine in naklona, z namenom 
zagotovitve stalnega stika celotne površine stopala s površino podstavka.  
 

4. HIPOTEZA 
 
V četrti hipotezi smo predpostavili trditev, da so ob uporabi ergonomske podloge za miško bolečine v 
zapestju manjše, kot če te podloge ne uporabljamo. Ergonomska podlaga za miško naj bi s svojo 
obliko zmanjševala utrujenost zapestja, prav tako naj bi zapestju nudila nevtralen položaj med delom z 
računalniško miško.     
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

D
el

ež
 [

%
]

Podstavek NE Podstavek DA

+
+

-
- -

-
-



Vošner, T. 2013,  Promocija zdravja na delovnem mestu                                                                                                                                    41               
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FKKT, Odd za tehniško varnost 

 
 

Na začetku postavimo ničelno in alternativno domnevo: 
 
H0: Uporaba ergonomske podloge in bolečine v zapestju sta neodvisni spremenljivki, 
H1: Uporaba ergonomske podloge in bolečine v zapestju nista neodvisni spremenljivki. 
 
Preglednica 7: Izmerjene frekvence f'

ij    (ergonomska podloga – bolečine v zapestju) 

 
Ob predpostavki neodvisnosti spremenljivk izračunamo teoretične frekvence po enačbi (4) 
 
Preglednica 8: Teoretične frekvence f 'ij   (ergonomska podloga – bolečine v zapestju) 

 
Nato primerjamo teoretične frekvence s podanimi frekvencami fij ter izračunamo statistiko χ2 (=9,80) 
po enačbi  (5). 
 
Izračunano vrednost χ2 nato primerjamo s kritično vrednostjo χ2, ki jo pridobimo iz statističnih 
preglednic glede na izračunano prostostno stopnjo ν = (i–1) (j–1) = 4 in izbrano stopnjo značilnosti  
α = 0,05. 
 

Ker velja χ , 9,49 	 χ 9,80 , ničelno hipotezo zavrnemo in trdimo, da sta spremenljivki 

statistično značilno odvisni torej, da ima podloga statistično značilen vpliv na (ne)pojav bolečin v 
zapestju. 
 
Pri podrobnejši analizi in preverjanju zgornje domneve, bi bilo potrebno upoštevati tudi same 
ergonomske lastnosti mišk. Vse več modernejših računalniških mišk je vedno bolje ergonomsko 
oblikovanih (bolj naraven položaj roke, bolj udobne (gel)  ipd.). Tudi tukaj bi bilo smiselno delovnim 
mestom z zelo velikim deležem uporabe računalniške miške zaradi konstruiranja ali risanja posvetiti 
več pozornosti in delovno opremo podrobneje analizirati ter z namenom zmanjšanja tveganj za 
nastanek zdravstvenih okvar, določene prioritetne segmente (npr. ergonomsko oblikovana miška in 
podloga) toliko bolje ergonomsko opremiti.  
 
 
 
 
 

fij nikoli redko občasno pogosto redno Σ 

DA 2 5 6 2 3 18 

NE 14 8 10 6 0 38 

Σ 16 13 16 8 3 56 

f 
'
ij nikoli redko občasno pogosto redno Σ 

DA 5,14 4,18 5,14 2,57 0,96 18 

NE 10,86 8,82 10,86 5,43 2,04 38 

Σ 16 13 16 8 3 56 
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9.6.1 Povzetek analize odvisnosti spremenljivk in preizkušanja domnev 
 
Vse hipoteze so se s pomočjo statistične analize potrdile za statistično značilno ustrezne oziroma 
pravilne. Nižanje deleža dela z računalnikom glede na starostne skupine, kot je prikazoval grafikon, je 
bilo potrjeno. Prav tako se je potrdila domneva, da je pojav težav z očmi pri starejših delavcih 
pogostejše in večje kot pri mlajših. Iz rezultatov ankete smo tudi razbrali, da ima skupina delavcev, ki 
uporablja podstavek za noge med delom, višji delež ustreznega položaja nog, kot tista skupina, ki tega 
podstavka nima. Osebe, ki podstavek uporabljajo, imajo tudi nižje deleže prav vseh »slabih« položajev 
nog med delom. Potrjena je bila tudi vzročno posledična statistična zveza, da ima podloga statistično 
značilen pozitiven vpliv na (ne)pojav bolečin v zapestju. 
 
10 OBLIKOVANJE PREDLOGOV ZA PROMOCIJO ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
 
Predlogi za PZD so vsebinsko razdeljeni na splošen del promocije zdravja na delovnem mestu in 
poseben del, ki je namenjen ugotovljenim specifičnim problemom ali identificiranim nevarnostim 
ciljne populacije.  

10.1 Splošni del 
 
Splošni del PZD naj bi bil skupen vsem, saj se s temi aktivnostmi PZD le pridružuje ostalim 
družbenim skupinam, ki aktivno delujejo, vsaka na svojem področju preventivnega delovanja, 
ozaveščanja in spodbujanja vse populacije k zdravemu načinu življenja. Številne mednarodne, kakor 
tudi nacionalne organizacije izvajajo kampanje preko raznih preventivnih akcij, delavnic in tudi s 
pomočjo svetovnih dni povezanih z zdravjem. Omenjene že uveljavljene in družbeno sprejete 
aktivnosti bi bilo smiselno podpreti in tudi vključiti v organizirane aktivnosti splošnega dela programa 
PZD. Pomemben je tudi vidik sodelovanja z Inštitutom za varovanje zdravja RS in regijskimi zavodi 
za zdravstveno varstvo, saj tudi oni v okviru svoje dejavnosti skrbijo predvsem za splošen del 
promocije zdravja. V spodnji preglednici je predstavljenih nekaj svetovnih dni, ki so povezani z 
zdravjem. Prav tako so ponekod podani možni predlogi različnih izvedb omenjenih aktivnosti. 
 
Preglednica 9: Z zdravjem povezani svetovni dnevi 

 
4. februar Svetovni dan boja proti raku  

 pridružitev svetovni kampaniji; 
 dvig ozaveščenosti o tveganjih za razvoj raka (promocijska gradiva) ; 
 sodelovanje z izvajalcem medicine dela; 
 predstavitev lokalnih društev onkoloških bolnikov in povezava z 

Društvom onkoloških bolnikov Slovenije (predavanja, zgibanke, 
vprašanja strokovnjakom …)

7. april Svetovni dan zdravja  
 SZO vsako leto Svetovni dan zdravja posveti izbrani problematiki; 
 promoviranje problematike 
 

zadnja sreda 
v aprilu 

Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu 
 ozaveščanje in opozarjanje javnosti o zdravstvenih posledicah zaradi 

izpostavljenosti hrupu; 
 zanimiva dejstva in trditve o hrupu (OSHA, 2013) 

 
(Običajen pogovor ima jakost 65 dB(A), kričanje pa navadno okoli 80 dB(A).  
Čeprav je razlika zgolj 15 dB(A), je kričanje tridesetkrat glasnejše.)  
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 npr. Ali veste/se zavedate, da …  
( Ali veste, da je hrup dejavnik, ki povzroča stres v zvezi z delom? 
  Ali veste, da mora vsak peti delavec vsaj polovico časa na delovnem    
  mestu govoriti glasneje, da ga lahko drugi sploh slišijo?) 

28. april Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu 
 MOD vsako leto Svetovni dan VZD posveti izbrani problematiki; 
 promoviranje problematike 

10. maj Svetovni dan gibanja 
 spodbujanje telesne dejavnosti; 
 promoviranje uporabe stopnic namesto dvigal; 
 Ali veste/se zavedate, da … 

( Ali se zavedate, da je redna telesna dejavnost eden izmed najpomembnejših    
  dejavnikov za ohranjaje zdravja in preprečevanja bolezni? 
  Ali veste, da za poti od 3 do 5 km s kolesom potrebujemo le 10 do 20 minut?) 

17. maj Svetovni dan hipertenzije  
 brezplačno merjenje krvnega tlaka;  
 ozaveščanje javnosti o preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju 

hipertenzije; 
 promocijska gradiva; 
 dan zdrave prehrane (sodelovanje z interno restavracijo) 

31. maj Svetovni dan brez tobaka 
 informiranje o škodljivostih kajenja; 
 SZO vsako leto posveti izbrani problematiki; 
 svetovalna služba za opuščanje kajenja 

 
 Svetovni dan športa 

 spodbujanje telesne dejavnosti; 
 organiziranje skupnega športnega dogodka za vse zaposlene; 
 stimulacije pri nakupu smučarskih kart, plavalnih kart za zaposlene 

14. junij Svetovni dan krvodajalstva (organiziranje krvodajalske akcije) 
11. september Svetovni dan prve pomoči 

 predstavitev delovanja in obnovitev znanja AED;  
 »Pomagam prvi!«, »Znanje je potrebno obnavljati!« ; 
 sodelovanje z Zdravstveno reševalnim centrom Koroške 

22. september Dan brez avtomobila (Evropski teden mobilnosti) 
 promocija vožnje s kolesom ali javnim prometom na delo 

 
30. september Svetovni dan srca 

 telovadba za srce; 
 sodelovanje z Društvom za zdravje srca in oživlja 

10. oktober Svetovni dan duševnega zdravja 
 promocija in varovanje duševnega zdravja; 
 predstavitev možnosti za strokovno pomoč ljudem s težavami z duševnim 

zdravjem 
15. oktober Svetovni dan hoje 

 promocija uporabe stopnic;  
 organizacija testa hoje; 
 Ali veste/se zavedate, da … 

Ali se zavedate, da v sodobnem tehnološko razvitem svetu, ki nam omogoča sedeči 
način življenja postaja hoja vrednota. Ponovno se zavedamo njene koristnosti. 
Svetovna dognanja kažejo, da lahko že 30 minut hoje dnevno bistveno prispeva k 
izboljšanju našega počutja in k preprečevanju vse bolj pogostih zdravstvenih težav, 
ki nastanejo kot posedica nezadostne telesne dejavnosti (ZD Maribor, 2010).
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16. oktober Svetovni dan hrbteničnih bolezni in okvar 
 letne usmerjene kampanje npr. (ergonomija dela in delovnih mest, 

ergonomija in antropometrija, kako pravilno premeščati ročna bremena…)
14. november Svetovni dan sladkorne bolezni 

 brezplačno merjenje sladkorja v krvi;  
 nastanek sladkorne bolezni in življenje z njo; 
 prepoznajmo sladkorno bolezen pravočasno; 
 dan zdrave prehrane (sodelovanje z interno restavracijo) 

 
Splošen del promocije zdravja se lahko izvaja tudi preko različnih akcij in projektov:  
 

 Zaposlenim je ob prihodu na delo, na voljo sadje (preventivne akcije npr. »Eno jabolko na dan 
odžene zdravnika stran«); 

 Jasen sistem označevanja živil v internih restavracijah, možnost zdravega obroka in promocija 
zdrave/uravnotežene prehrane (sodelovanje z nutricionisti in ponudniki prehrane);  

 Zdrava hrana na internih in eksternih srečanjih podjetja; 

 Brezplačne meritve ključnih kazalnikov zdravja, z namenom, da zaposleni s poznavanjem 
vrednosti najpomembnejših kazalnikov zdravja lahko bolje nadzorujejo svoje zdravje (indeks 
telesne mase, krvni tlak, krvni sladkor, celokupni holesterol, itd.); 

 Podpora zaposlenim s kroničnimi bolezni ali telesnimi okvarami, da ohranijo ali ponovno 
pridobijo zmožnost za delo; 

 Sodelovanje z zunanjimi promotorji zdravja (npr. uspešni koroški in slovenski športniki); 

 Delavnice obvladovanja vsakodnevnih izzivov in stresnih dogodkov; 

 Na usposabljanjih, predvsem periodičnih se zagotovi kratek čas tudi za PZD (namen 
ozaveščanja, zbiranje mnenj udeležencev in možnost evaluacije ukrepov PZD). 
 

10.2 Posebni del 
 
Posebni del programa PZD je prilagojen identificiranim težavam oziroma tveganjem za zdravje ciljne 
skupine. V konkretnem primeru smo vsebine, v katere bomo usmerili aktivnosti posebnega dela PZD 
pridobili s pomočjo analize rezultatov ankete.  Poseben del je usmerjen predvsem v naslednja 
prioritetna področja: 
 

 razbremenitev oči; 

 uvedba aktivnih odmorov med delom (menjavanje statične in dinamične faze) ; 

 ergonomsko ureditev delovnega mesta; 

 uporabo podstavka za noge; 

 izobraževanje in izdaja gradiva za varno in zdravo delo s slikovnimi zasloni. 
 
Navkljub vsem tehnološkim izboljšavam in dobrim rešitvam, ki vodijo k izboljšanju delovnih mest, se 
je potrebno zavedati, da tudi najoptimalnejše delovno mesto za računalnikom, ni namenjeno temu, da 
bi za njim lahko preživeli ure in ure, brez da bi nekaj naredili tudi za svoje zdravje. 
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10.2.1 Razbremenitev oči 
 
Poleg pravilne postavitve računalniškega monitorja in ugodnih razmer v  delovnem okolju (predvsem 
ravni osvetljenosti), je priporočljivo redno razbremenjevati oči, ki so zaradi stalnega prilagajanja 
različnim svetlobnim razmeram (akomodacija, adaptacija in usmerjanje pogleda) močno obremenjene. 
Strokovnjaki medicinske stroke preko različnih na spletu prosto dostopnih vsebin (MDDSZ, Triglav, 
Vodafone) priporočajo 10-15 minutni odmor na vsako uro intenzivnega dela z računalnikom. Odmor 
je zamišljen predvsem v smislu sprostitve oči od gledanja v slikovni zaslon, ki ga lahko razumemo 
tudi v smislu opravljanja drugega dela, kot je kopiranje ali tiskanje dokumentov, napolnitve tiskalnika 
s papirjem, urejanja tiskanega gradiva, posveta s sodelavci ipd. V nekaterih primerih to ni mogoče, 
zato se priporoča 1-2 minutni odmor vsaj enkrat do dvakrat na uro. V tem času usmerimo pogled na 
vsaj 6 metrov oddaljene predmete in jih opazujemo vsaj 30 sekund. Vajo lahko ponavljate z 
opazovanjem različno oddaljenih predmetov in s tem maksimalno poskrbite za vadbo oči (Triglav, 
2013). 
 
K razbremenitvi oči prispeva tudi redno čiščenje slikovnega zaslona, saj lahko prah, ki se nabira na 
slikovnem zaslonu otežuje branje in povečuje naprezanje oči. Priporočena je tudi nastavitev ustrezne 
svetlosti in kontrasta zaslona z namenom razbremenitve oči in lažjega gledanja v slikovni zaslon. 
 
Zelo zanimiva se zdita tudi na spletu prosto dostopna programa pod imenom »EyeDefender« in 
»Workrave«, ki uporabnika opominjata na potreben odmor med neprekinjenim delom z računalnikom. 
Programa omogočata poljubno nastavitev intervala med odmori in samo dolžino odmora.  
 
V programu »EyeDefender« so na voljo štiri različne možnosti opozorila in vrste odmora: 

 prikaz poljubnih slik v izbrani mapi med odmorom; 

 vizualni trening oči (spremljanje premikanja bele pike/križa na temni podlagi in opazovanje 
vizualne iluzije) ;  

 aktivacija ohranjevalnika zaslona; 

 pojav nevpadljivega pojavnega okna z besedilom o priporočenem kratkem odmoru.  
 
Izbrano opozorilo se avtomatsko pojavi po predhodno nastavljenem intervalu, ki ga lahko s pritiskom 
poljubne tipke na tipkovnici vedno tudi prekličemo in nemoteno nadaljujemo z delom.  
 
Še bolj dovršen je program »Workrave«, ki ima uporabniški vmesnik tudi v slovenskem jeziku in 
polega samega odmora, prikazuje tudi 10 različnih vaj z navodili in prikazom vaj za razbremenitev oči 
oziroma telesa: 

 vadite ostrino pogleda z očmi (spodnja slika) ; 

 gledanje v temo (Pokrijte si oči z dlanmi tako, da še lahko odpirate veke. Zdaj glejte v temo 
svojih dlani. Ta vaja veliko bolj pomaga očem kot pa da bi jih enostavno zaprli.); 

 nagibanje glave levo in desno; 

 premikanje ramen gor in dol; 

 razgibavanje rok in ram (Roko postavite vodoravno pred prsi. To roko zdaj potisnite proti sebi 
z drugo, dokler ne začutite srednje močne napetosti v rami. Ostanite tako za kratek čas in 
ponovite vajo z drugo roko.); 

 razgibavanje prstov; 

 premikanje oči po zunanjem delu zaslona; 

 razgibavanje vratu; 
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 premikanje ramen; 

 pretegovanje ramen nazaj (Vstanite in spletite prste za hrbtom. Obrnite komolce rahlo 
navznoter medtem ko so stegnete roke. Zadržite to pozicijo za 5 do 15 sekund in ponovite vajo 
dvakrat.). 

 
Program je uporabniku zelo prijazen in poleg zgoraj omenjenih aktivnih odmorov, vodi tudi statistiko 
(dnevne uporabe računalnika, pozivov k premoru, odmorov, počitkov, časa uporabe miške, 
kumulativnih premikov miške, udarcev po tipkovnici, itd.) 
 

 

 
Slika 8: Prikaz vaj v programu »Workrave« 

 

10.2.2 Aktivni odmor 
 
Vedno več ljudi dela z računalnikom skoraj cel delovni čas. Delo z računalnikom je statično z 
dolgotrajnim sedenjem v nespremenjeni drži.  Med delom se skoraj ne premikamo, razen minimalnih 
natančnih gibov rok in prstov. Pri statičnih delih mora biti odmor dinamičen oziroma aktiven. »Med 
delom je treba večkrat v eni uri zamenjati položaj sedenja. Kontinuirano sedenje, čeprav v optimalnih 
ergonomskih pogojih, ni optimalno. Delovni položaj je treba spreminjati. Priporočljivo je, da se po 
vsakih 15 minutah sedenja za 2 minuti sprehodimo in v tem času opravimo kakšno drugo delo. 
Menjava drže terja tudi menjavo aktivnosti mišic, da se odpočijejo in nato ponovno delujejo« (Bilban, 
Repar, 2009). Že v zgornjem programu so poleg vaj za razbremenitev oči tudi vaje za razbremenitev 
telesa. Tudi tukaj je priporočeno na vsakih 30-45 minut intenzivnega dela z računalnikom izvajati 2-3 
minute razgibalnih vaj za zapestje, komolce, ramena in vrat. Nekaj vaj je predstavljenih v  zgornjih 
alinejah, nekaj pa jih prikazujeta tudi sliki 8 in 9. 
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Slika 9: Vaje za razgibavanje zapestja, komolcev in vratu (Vodafone Spain, 2013) 

 

10.2.3 Ergonomija dela z računalnikom 
 

Strokovna literatura in članek (Bilban, Repar, 2009) navaja, da je dolgotrajno sedenje splošno znan 
dejavnik tveganja za razvoj bolečin v križu, saj prispeva k nezadostni prehranjenosti medvretenčnih 
ploščic in zmanjšanju vzdržljivosti hrbtnih mišic, ki je značilen predindikator pojavljanja bolečin v 
križu. 
 
Ergonomija se kot veda ukvarja s prilagajanjem delovnega okolja in delovnega mesta delavcu, glede 
na njegovo konstitucijo in antropometrične mere. Prav tako ergonomska ureditev delovnih mest, tudi 
sedečih, pripomore k izboljšanju kvalitete dela zaposlenih, povečanju produktivnosti in tudi 
zmanjšanju zdravstvenih težav kot so bolečine v križu ipd. 
 
Bolečina ledvenega dela hrbtenice je najpogostejša bolečina gibalnega sistema, kar je potrdila tudi 
izvedena anketa.  
 
»Dolgotrajno sedenje v istem položaju škodljivo deluje na hrbtenico, posebno na anulus fibrosus 
medvretenčne ploščice, podporne ligamente in medhrbtenične sklepe. Medvretenčne ploščice se 
prehranjujejo z difuzijo. Stalno menjavanje med raztezanjem in stisnjenjem medvretenčnih ploščic je 
mehanizem, ki jim zagotavlja prehrambene snovi, kajti le-te nimajo krvnega obtoka. Zato lahko 
rečemo, da se medvretenčne ploščice (diskusi) prehranjujejo s pomočjo gibanja telesa« (Bilban, 
Repar, 2009).  
 
Zelo pomembna je tudi splošna telesna aktivnost, ki pospešuje pretok kisika v mišice in 
prehranjevanje diskov, kar posledično zmanjšuje tveganje za nastanek bolečin v križu. Kakovost in 
položaj telesa med sedenjem je eden izmed ključnih dejavnikov za minimaliziranje negativnih vplivov 
na zdravje in ohranjanje le tega. Pri sedečih delovnih mestih je potrebno zasledovati in s pomočjo 
ergonomskih rešitev prilagojenih posamezniku slediti konceptu nevtralnega položaja telesa. 
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Pravilen položaj računalniške opreme in njene uporabe, bi moral biti poznan vsakemu zaposlenemu, 
tudi preko ozaveščanja s pomočjo občasnega posredovanja različnih priporočil (intranet, rubrike PZD 
v internem časopisu) o  ureditvi delovnega mesta, pravilni rabi tipkovnice in miške, varnega dela z 
zaslonom, pravilni namestitvi mize, ustrezni višini stola ipd. Predlagana je tudi testna uporaba 
ergonomsko oblikovane miške, na nekaj vzorčnih delovnih mestih predvsem tistih, kjer miško veliko 
uporabljajo (npr. konstruktorji, projektanti). 
 

10.2.4 Kratka navodila in priporočila za ureditev delovnega mesta 
 

 DELOVNO OKOLJE 
 
Toplotne razmere morajo ustrezati zahtevam za toplotno udobje za fizično lahko delo. 
Temperatura prostora med 24 - 27 stopinjami Celzija v poletnih mesecih in 20 - 23 stopinjah 
Celzija v zimskih mesecih ter relativna vlaga 40 % - 70 %. Hitrost gibanja zraka 0,1 m/s ali 
manj. Poskrbite za redno prezračevanje in čiščenje prostorov. Osvetljenost prostora mora biti 
takšna, da ni motečega bleščanja in da je nivo svetlobe ustrezen za nemoteno delo (400 lx ± 
100 lx). Uporabljate senčila za zastiranje na oknih v primeru premočne svetlobe (če je mogoče 
naj svetloba pada s strani). Raven hrupa naj bo nižja od 55 dB(A) pri delih, kjer je potrebna 
visoka zbranost in nižja od 60 dB(A) pri drugih nalogah. 

 

 DELOVNA OPREMA 
 
Izračunajte si ustrezno višino sedežne površine in delovne višine mize. Miza mora biti 
stabilna, dovolj velika za ustrezno razporeditev (monitorja, tipkovnice, pisnih podlag ipd.), 
neovirano premikanje miške in opravljanje dela. Pod mizo mora biti dovolj prostora za noge. 
Površina mize mora biti izdelana iz neodsevnega materiala. Pod mizo mora biti dovolj 
prostega prostora za noge (najmanj 60cm x 58cm x 62cm, glob. x šir. x dol.).  
Uporabljajte stol z nastavljivo višino in naklonom sedalne površine ter ustreznim naslonjalom, 
ki nudi oporo (predvsem v ledvenem delu hrbta) in je nastavljivo po višini in naklonu. 
Preverimo, ali naš stol omogoča aktivno sedenje, saj s tem krepimo mišice hrbta v času 
sedenja, kar je potrebno za ohranitev zdravja.  Če ima stol možnost nastavitve naslona naprej 
in nazaj, je ne blokirajte, pač pa poskrbite, da ustrezno naravnate jakost vzmeti, glede na vašo 
težo in poskrbite za aktivni način sedenja. Sedežna površina mora biti iz materiala, ki diha, ne 
drsi in ni premehek. Sedalo mora omogočati regulacijo naklona naprej (2 %) in nazaj (14 %). 
Če je možno, naj bo sedežna površina sproščena, da omogoča aktivno sedenje. Opora za roke 
naj bo nastavljiva po višini  in tako visoka, da zagotavlja pravi kot v komolcih. Stol mora biti 
udoben in stabilen ter omogočati neovirano premikanje. Če sedežne površine stola ni mogoče 
spusti dovolj nizko, se priporoča uporaba podstavka za noge. Podstavek za noge mora biti 
zagotovljena vsakemu delavcu, ki to želi.   
Poskrbite, da so električni kabli zaščiteni in ni nepotrebnih podaljškov ter tako preprečite 
nevarnost zapletanja in posledično poškodbe z električnim tokom. 
Poskrbite za pravilni položaj sedenja. 
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10.2.5 Podstavek  za noge 
 
V anketi se je izkazalo, da imajo delavci, ki uporabljajo podstavek za noge, v povprečju noge v 
pravilnem položaju (s celim stopalom na tleh ali na podstavku za noge) dlje časa, kot skupina 
delavcev, ki tega podstavka nima. Delavec, ki ima pogosto prekrižane ali pokrčene noge, s tem 
povzroča odrevenelost, mravljince ter slabšo prekrvavitev spodnjih okončin. Kot dober ergonomski 
ukrep bi bil zato podstavek za noge z možnostjo spreminjanja višine in naklona, ki bi zagotovil stik 
celotne površine stopal s tlemi oziroma podstavkom.  
 

10.2.6 Izobraževanje in izdaja gradiva za varno in zdravo delo s slikovnimi zasloni 
 
Zaradi izraženega interesa po osvežitvi znanja o pravilnem in zdravem delu z računalnikom, bi bila v 
sklopu predlogov za PZD  priporočljiva ciljno usmerjena predavanja, ki bi obdelala tematike kot so  
ergonomska ureditev delovnih mest, varen in zdrav način dela z računalnikom ipd. Zaposlenim  bi bila 
na voljo gradiva, prav tako bi preko intraneta prejemali mesečna obvestila/nasvete v zvezi z PZD. 
Predvidena je tudi namestitev posterjev in promocijskih gradiv v skupnih prostorih kot so na primer 
čajne kuhinje in jedilnice. 
 

10.3 Povzetek predlogov promocije zdravja na delovnem mestu 
 
Program promocije zdravja je razdeljen na splošni in posebni del. Splošni del obsega temeljna 
področja PZD, kot so na primer vsebine s področja zdravega načina življenja, vloga in pomen gibanja 
in telesne aktivnosti, zdrave prehrane, obvladovanja stresa ipd., ki bi se izvajala preko različnih 
delavnic, predavanj, tečajev in izdaje promocijskih gradiv. V splošnem delu PZD je predvideno tudi 
sodelovanje z organizacijami in društvi, ki vsaka na svojem področju (z zdravjem povezani svetovni 
dnevi), skrbijo za preventivno delovanje, ozaveščanje in spodbujanje najširše populacije k zdravemu 
načinu življenja. Promocija zdravja, bi se izvajala tudi preko organiziranih aktivnosti s strani podjetja 
ali sindikatov za vse zaposlene (npr. pohodi, kolesarjenje, plavanje, športne igre na družabnih 
dogodkih, tekme v smučanju, odbojki, nogometu …). Možna je tudi organizacija skupinskih vadb 
preko najema terminov v športnih dvoranah, stimulacije pri nakupu letnih kart za različne športe ipd. 
Glede na možnosti, tako finančne in prostorske ter predvsem raven zainteresiranosti zaposlenih za 
določene aktivnosti, je tiste aktivnosti, kjer je izražen večji interes tudi smiselno izvajati. 
 
Poseben del programa PZD nadgrajuje splošni del, tako, da je usmerjen v identificirane težave, 
minimaliziranje tveganj za zdravje in predvsem v skrb po ohranjanju ali celo krepitvi zdravja ciljne 
skupine. Prioritetna področja smo v nalogi pridobili s pomočjo analize rezultatov ankete, ki smo jo 
izvedli med zaposlenimi. Prioritetna področja so: 
 

 razbremenitev oči; 

 uvedba aktivnih odmorov med delom (menjavanje statične in dinamične faze); 

 ergonomska ureditev delovnih mest z računalniki; 

 uporaba podstavka za noge; 

 izobraževanje/usposabljanje ter izdaja gradiva za varno in zdravo delo s slikovnim zaslonom. 
 

Oči so pri stalnem delu s slikovnim zaslonom zelo obremenjene, kar se ob dolgotrajnem delu z 
računalnikom, pogosto odraža s pojavom različnih težav z očmi. V izogib težavam, je potrebno oči 
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med delovnim časom tudi razbremeniti, kar lahko storimo na več načinov. Omeniti je potrebno, da 
obstajajo tudi računalniški programi, ki uporabnika opominjajo na izvajanje potrebnih mikro odmorov 
za razbremenitev oči, glede na predhodne nastavitve programa. Nekateri programi v času odmora 
oziroma počitka predlagajo in prikazujejo različne vaje za sprostitev oči in telesa. Poleg razbremenitve 
oči je potrebno razbremenjevati tudi telo, tako da monotono statično delo razbijemo z uvedbo aktivnih 
odmorov. Strokovnjaki medicinske stroke priporočajo med sedečim delom aktivne odmore. Glede na 
dolžino trajanja se priporočajo različne frekvence ponavljanja odmorov. Zelo pomemben vidik 
predstavlja tudi dobra ergonomska ureditev delovnega mesta. Ergonomsko slabo ali neprimerno 
oblikovano delovno mesto, je lahko vzrok za pojav številnih negativnih vplivov na zdravje, zato je 
potrebno delovna mesta prilagoditi posamezniku, da bo delo, ki ga opravlja opravljal bolje, 
enostavneje, kvalitetnejše, konkurenčnejše in tudi brez negativnih vplivov na zdravje. Vsekakor se je 
potrebno zavedati, da tudi z odlično ergonomsko oblikovanim delovnim mestom ni mogoče preprečiti 
pojava vseh z delom povezanih zdravstvenih težav, veliko pa jih lahko minimaliziramo in celo 
preprečimo. Kot eden izmed ergonomskih ukrepov je predlagana tudi uporaba podstavka za noge, saj 
rezultati ankete dokazujejo, da je delež pravilnega položaja nog med sedenjem veliko večji pri osebah, 
ki ta podstavek uporabljajo kot pri tistih, ki ga nimajo. Zaradi izkazanega interesa po dodatnem znanju 
in tudi potrebi po ozaveščanju delavcev, je predlagano usposabljanje o varnem in predvsem zdravem 
delu s slikovnim zaslonom ter izdaja gradiv (elektronsko ali tiskano) z bistvenimi priporočili in 
navodili za varno in predvsem zdravo delo. 
 
Poseben poudarek bo namenjen predvsem mladim delavcem in skrbi za ohranjanje njihovega zdravja,  
ker so šele na začetku svoje poklicne poti in jim je zato potrebno posvetiti posebno pozornost, da si 
bodo lahko tudi s pomočjo programov PZD, zdravje čim dlje ohranjali na visokem nivoju. Pri njih je 
potrebno vzbuditi tudi zavest, da morajo med delom sami redno omogočati telesu kratek počitek ter 
tako poskrbeti za ohranjanje zdravja v prihodnosti. 
 
S posebnimi in prilagojenimi aktivnostmi je potrebno poskrbeti tudi za vodstvene in vodilne delavce, 
ki so praviloma mnogo bolj zasedeni z delom znotraj delovnega tedna. Zato bi bilo smiselno poiskati 
ustrezne termine in organizacijske rešitve ter jim prilagojene aktivnosti PZD redno načrtovati v 
njihove urnike in terminske plane.    

10.4 Časovni okvir 
 
Uvodoma bi se poleg same predstavitve PZD, zakonskih obveznosti delodajalca in koristi, ki jih ti 
programi prinašajo (ekonomske, gospodarske, zdravstvene ipd. ),  predstavili rezultati analize in 
predlogi za izvajanje splošnega in posebnega dela programa PZD. Skupaj z vodstvom podjetja, 
predstavniki delavcev, strokovnjakom za medicino dela in strokovnjakom s področja varnosti pri delu, 
bi se oblikovale in sprejele prioritete ter letni plan predvidenih aktivnosti, glede na višino planiranih 
finančnih sredstev. Vse udeležene strani se morajo tudi zavedati, da je potrebno začeti z malimi koraki 
ter nato postopno dograjevati oziroma revidirati program in predloge PZD. Določiti je potrebno tudi 
odgovorno osebo za PZD. Glede na sprejete prioritete splošnega dela programa PZD se vzpostavi 
povezava in opredelijo možnosti sodelovanja z izbranimi organizacijami oziroma društvi, ki delujejo 
na tem področju. Pred začetkom izvajanja programa PZD je poleg finančne ocene in pričakovanih 
koristi, potrebno poskrbeti tudi za promoviranje, spodbujanje in motiviranje zaposlenih k sodelovanju 
v izvajanju PZD ter v njih spodbuditi pozitivno miselnost in zavest o pomembnosti sodelovanja v teh 
aktivnostih, ki prinašajo koristi predvsem vsakemu posamezniku posebej in posredno podjetju in 
družbi na splošno.  
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Zaključno fazo prvega dela projekta PZD predstavlja evalvacija, ki jo je potrebno izvesti pred 
pričetkom izvajanja novega cikla programov PZD. Promocijo zdravja na delovnem mestu ne moremo 
obravnavati kot dogodek, ki mu sledi izid, ampak je PZD proces, ki traja.  V evalvaciji PZD se avtorji 
najpogosteje poslužujejo meritev števila sodelujočih, zadovoljstva s programom, produktivnosti, 
kazalnikov zdravstvenega stanja, stroškov programa in zdravstvenih storitev ter vzdušja, zadovoljstva 
zaposlenih (Verhoeven 1997, cit. po Peršolja Černe, 2010). Oblikovati je potrebno merljive cilje in jih 
spremljati skozi daljše časovno obdobje. Pridobijo se tudi mnenja in predlogi samih udeležencev 
kateremu področju PZD bi želeli posvetiti več pozornosti, kaj se jim je zdelo dobro in kaj slabo, kaj 
predlagajo za naslednje obdobje ipd. 

10.4.1 Predlog načrta izvajanja v prvem letu 
 
SPLOŠNI DEL: 
 
(A – organizacija aktivnosti / G – posredovanje tiskanega gradiva (plakati, letaki, zgibanke) ali preko 
intraneta / P – predavanja) 
 
Preglednica 10: Predlog splošnih aktivnosti v prvem letu 

G/P 7. april Svetovni dan zdravja – sodelovanje v kampanji SZO 
G 28. april Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu -  sodelovanje v kampanji MOD, 

OSHA 
G 10. maj Svetovni dan gibanja (posredovanje promocijskega gradiva preko intraneta, 

vključevanje telesne dejavnosti v vsakdanje aktivnosti  - s kolesom na 
delo/po opravkih, vožnjo z dvigalom nadomestiti z uporabo stopnišč, med 
gledanjem televizije vadimo na sobnem kolesu ipd. ) 

P 31. maj Dan brez tobaka 
A maj/junij Organizacija  športnega dogodka v sodelovanju s sindikati in vodstvom 

podjetja (pohod, kolesarjenje ali športne igre npr. odbojka, nogomet, 
košarka + piknik) 

A letno Letne tekme z nagradami (kegljanje, smučanje, športi z žogo) med 
posameznimi organizacijskimi enotami podjetja METAL RAVNE d.o.o. 
(jeklarna, valjarna, kovačnica, PSP, vzdrževanje, uprava) + povabilo k 
sodelovanju ostalih članic koncerna SIJ 

G 22. september Dan brez avtomobila – »Gremo na delo s kolesom« 
G/A 14. november Svetovni dan sladkorne bolezni – brezplačno merjenje sladkorja v krvi, 

promocijska gradiva in svetovanje 
 
POSEBNI DEL: 
 

‐ predavanje o ergonomski ureditvi delovnih mest (s poudarkom pri delu z računalnikom);  
‐ predavanje o vlogi promocije zdravja na delovnem  mestu za zaposlene; 
‐ predstavitev računalniških programov, ki opozarjajo na mikro odmore in počitke med delom 

ter dnevne omejitve dela z računalnikom. 
 
PROMOCIJSKO GRADIVO: 
 

‐ izdaja navodil/letakov s priporočili za varno in zdravo delo s slikovnim zaslonom in 
priporočili za ureditev delovnega mesta; 

‐ promocijsko gradivo splošnega dela programa PZD (preko intraneta, plakati, zgibanke ipd.). 
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Vsi se zavedamo, da z ergonomskega vidika manj primerne delovne opreme ni mogoče zamenjati 
takoj, tudi zaradi precejšnjih stroškov. Že sedaj in tudi v bodoče, je zato potrebno pri vseh investicijah 
v računalniško opremo, delovno opremo (stol, miza ipd.), osvetljenost in tudi drugje, upoštevati poleg 
ekonomskega tudi ergonomski vidik bodoče investicije. Na trgu obstaja veliko ponudnikov, tako na 
področju računalniške kot tudi ostale pisarniške opreme z odličnimi ergonomskimi rešitvami, ki niso 
niti nujno dražje od konvencionalne opreme. 
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11 ZAKLJUČEK 
 
Ljudje na delovnem mestu preživijo velik del svojega aktivnega življenja. Pomembno je, da si z delom 
zdravja ne slabšajo, ampak ga lahko z vključenostjo v kvalitetne  programe PZD, ohranjajo in v 
najboljšem primeru celo okrepijo. Promocija zdravja predstavlja nadgradnjo osnovnega sistema VZD, 
ki delavcem  zagotavlja zdrave in varne delovne razmere. Dandanes aktivnosti PZD v nekem smislu še 
vedno obravnavamo kot inovativni pristop, čeprav so se prvi programi s podobnimi cilji, pojavili v 
ameriškem prostoru, že po drugi svetovni vojni. Uvodna poglavja se nanašajo na opredelitev 
posameznih pojmov, predstavitev različnih definicij in modelov zdravja ter PZD. Opisane so strategije 
in politike PZD skozi čas, delovanje Evropske mreže za promocijo zdravja na delovnem mestu, 
vključno s pomembnimi mejniki v njenem delovanju in priporočila oziroma bistveni elementi 
učinkovitih programov in politik za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ameriških delavcev, ki jih 
je izdal NIOSH. Predstavljena je pravna ureditev PZD v Sloveniji in ekonomska upravičenost 
izvajanja PZD, ki je podprta s študijami priznanih strokovnjakov.  
 
Drugi del naloge je namenjen izdelavi programa PZD. Za ciljno skupino so bili izbrani tisti zaposleni 
v podjetju METAL RAVNE d.o.o., ki večino delovnega časa delajo s slikovnim zaslonom. Med njimi 
je bila izvedena anketa z namenom analiziranja obstoječega stanja in identificiranja področij, kamor 
bomo usmerili aktivnosti posebnega dela programa PZD. S statističnimi testi smo preverili tudi 
nekatere povezave med posameznimi dejavniki. Iz analize rezultatov smo razbrali, da podstavek za 
noge povečuje delež pravilnega položaja nog. Potrjen je bil tudi ugoden vpliv ergonomske podloge za 
miško na (ne)pojav bolečin v zapestju. Izdelani so bili predlogi splošnega in posebnega dela programa 
PZD, ki so usmerjeni v razbremenitev oči, izboljšanja ergonomije dela z računalnikom ter uvedbo 
aktivnih odmorov, podstavka za noge in usposabljanja z izdajo gradiv za varno in zdravo delo s 
slikovnim zaslonom.  
 
Diplomska naloga obravnava »sodobno« delovno mesto, kjer delo pretežni delovni čas poteka z 
osebnim računalnikom. Čeprav je delo za zdravje na videz povsem nenevarno, se je potrebno zavedati, 
da temu ni tako, saj se tudi pri tem delu pojavljajo številna obolenja in zdravstvene težave, ki izvirajo 
iz ne ergonomsko oblikovanega delovnega mesta in neupoštevanja pravil in priporočil varnega in 
zdravega dela. Največji pozitivni učinek, predstavljajo poleg ergonomsko oblikovanega delovnega 
mesta, redni kratki odmori, ki morajo biti dinamični ter usmerjeni v razbremenitev monotonega 
statičnega dela. Ne glede na to kako dober je delovni položaj, vsaka dolgotrajna statična drža škoduje 
zdravju, zato je potrebno za razbremenitev telesa, statično delo prekinjati s kratkimi odmori, ki 
omogočajo regeneracijo telesa. Posebno pozornost je potrebno posvetiti mladim delavcem, ki so šele 
na začetku poklicne poti in bi lahko imeli, ob neupoštevanju pravil varnega in zdravega dela s 
slikovnimi zasloni dolgoročno največje zdravstvene težave.  
 
Nihče še ni preživel celega življenja s stalno uporabo računalnika, tako v službi in doma, kot se to 
danes dogaja predvsem med mladimi (študenti in mladi delavci), ki tekom dneva preživijo veliko časa 
pred slikovnimi zasloni, pa naj si bodo ti v obliki računalnikov, tablic, pametnih telefonov in ne 
nazadnje tudi televizije. Zato je še posebej pomembno, da uporabljamo računalnik in vso sodobno 
informacijsko tehnologijo, tako varno kot je le mogoče, saj se bodo verjetno, sedaj še neznane 
posledice, kakšna zagotovo tudi v obliki zdravstvenih težav, pojavile šele čez desetletje ali dve, ko 
bodo izvedene širše zdravstvene raziskave in analize na generacijah, ki so tekom celega življenja delali 
s slikovnimi zasloni. Sprememb vedenja in navad ni mogoče pričakovati takoj ali čez noč, ampak je za 
to potreben čas. Zato je še posebej pomembno, da s preventivnimi programi za ohranjanje in krepitev 
zdravja, začnemo čim prej ter jih redno izvajamo in nadgrajujemo v skladu z zadanimi cilji.  
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Končni cilj vseh, tako delodajalcev, delavcev in ne nazadnje tudi družbe kot celote, mora biti, da 
aktivna populacija preživi delovno dobo nepoškodovana in vstopi v tretje življenjsko obdobje čim bolj 
zdrava in vitalna. Slednje je še kako pomembno iz širšega družbenega vidika, kar se dandanes rezultira 
v porabljenih izredno velikih finančnih sredstvih za zdravljenje upokojene generacije, kateri začetki 
izgube zdravja pogosto izvirajo prav iz zdravju škodljivega delovnega okolja. 
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SEZNAM PRILOG  
 
PRILOGA A: Anketni vprašalnik – Vprašalnik o obremenitvah in tveganjih na delovnem mestu 
(poudarek na oceni obremenitev pri delu z računalnikom)  
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PRILOGA A: Anketni vprašalnik – Vprašalnik o obremenitvah in tveganjih na delovnem mestu 
(poudarek na oceni obremenitev pri delu z računalnikom) 
  

Spol:  moški / ženski 
Starost: ______ 
Delovna doba (v letih): ______ 
Delovna doba na delovnem mestu za računalnikom (v letih): ______ 
Koliko časa dnevno delate z računalnikom (v urah): ______ 

 
1. Kakšno delo opravljate? 

 Vodstveno 

 Strokovno 

 Administrativno 

 Drugo 
  

2. Kako bi sami ocenili svoje zdravstveno stanje? 

 odlično 

 zelo dobro 

 dobro 

 slabo 

 zelo slabo 
 

3. Ali imate katero od navedenih težav med delom ali po njem oziroma jih povezujete z delom 
pred računalnikom? 
 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Redno 
Glavobol   
Razdražljivost   
Nespečnost   
Utrujenost   
Potrtost      
 

4. Ali imate katero od naštetih težav z gibali? 
 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Redno 

Boleč vrat   
Boleče rame      
Bolečine v 

križu 
     

Bolečine v 
komolcih in 
podlakteh 

     

Bolečine v 
zapestjih in 

rokah 

     
 

Bolečine v 
prstih 

     

Bolečine 
predvsem v 

kazalcu 
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Mravljinčenje 
v nogah ali 

rokah 

     

Bolečine v 
stegnih 

     

 
5. Ali imate te težave tudi v prostem času? 

 DA 

 NE 
 

6. Ali imate te težave samo pri delu z računalnikom? 

 DA 

 NE 
 

7. V kakšnem času po začetku dela se pojavijo? (v urah) 
______________ 
 

8. Ali imate težave s hrbtenico? 

 DA 

 NE 
 

9. Ker ste odgovorili z DA prosim povejte kateri del hrbtenice vas boli? 

 vratna 

 prsna 

 ledvena 
 

10. Ali imate težave z očmi? 

 DA 

 NE 
 

11. Ker ste odgovorili z DA nam, prosim povejte kakšne? 
 
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Redno 

Oči se mi 
solzijo, me 

pečejo 

     

Pogosto imam 
vnete oči 

     

Poslabšal se 
mi je vid 

     

Oči se mi 
solzijo 

     

Oči me pečejo      
Vid je moten 

(ni oster) 
     

Oči so 
utrujene 
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12. Ker ste odgovorili z DA nam prosim povejte kdaj se te težave najpogosteje pojavijo? 
____________________ 
 

STOL 
13. Ali je vaš delovni stol stabilen in omogoča udoben položaj ter neovirano premikanje? 

 DA 

 NE 
 

14. Ali je vaš stol nastavljiv (višina sedeža in naslonjala)? 

 DA 

 NE 
 

15. Ali sta lega in kot opore za hrbet nastavljiva? 

 DA 

 NE 
 

16. Ali na stolu sedite udobno? 

 DA 

 NE 
 

17. Ali ima vaš stol tudi oporo za roke? 

 DA 

 NE 
 

18. V kakšnem položaju imate noge med delom (vsota vseh položajev = 100%): 
 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
S celim stopalom 

na tleh 
           

Pokrčene/ 
prekrižane na tleh 

(kot v kolenu 
manjši od 90 

stopinj) 

           

Iztegnjene pod 
mizo 

           

Na podlagi za noge            
Na koleščkih stola     

drugo     
 

19. Ali imate opornik/podstavek za noge? 

 DA 

 NE 
20. Ali ga uporabljate? 

 VEDNO 

 OBČASNO 

 NIKOLI 
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MIZA IN DRUGE POVRŠINE 
21. Ali je površina vaše delovne mize svetla in ne zrcali (nima leska)? 

 DA 

 NE 
 

22. Ali je višina delovne površine primerna za pravilno držo? 

 DA 

 NE 
 

23. Ali pri delu z računalnikom uporabljate ergonomsko podlogo (podloga z podporo zapestju) za 
miško? 

 DA 

 NE 
 

24. Ali poznate/ste slišali za sindrom karpalnega kanala? 

 DA  

 NE 

 nikoli slišal, ne vem kaj je to 
 

TIPKOVNICA 
25. Ali je pred tipkovnico na voljo vsaj 10 cm proste površine za naslon rok? 

 DA 

 NE 
 

26. Kakšen tip tipkovnice uporabljate? 

 klasično 

 tipkovnico na prenosnem računalniku 
 
ZASLON 

27. Ali je zaslon lahko gibljiv, tako da lahko njegovo smer in naklon prilagodite? 

 DA 

 NE 
 

28. Oddaljenost oči od monitorja ne sme biti manjša od 500 mm in ne večja od 900 mm. Razdalja 
delavcu ne bi smela povzročati težave pri branju podatkov z zaslona oz. drugih težav. Ali 
oddaljenost vaših oči od zaslona ustreza zahtevam? 

 DA, ustreza 

 NE, premajhna 

 NE, prevelika 

 ne vem 

 drugo: ______________ 
 

29. Zagotovljena mora biti  možnost prilagoditve višine zaslona višini oči delavca, tako da je 
ZGORNJA VRSTICA NA ZASLONU PRIBLIŽNO 5 cm POD VIŠINO OČI oz. 10 DO 20 
STOPINJ NIŽJE OD HORIZONTALE SKOZI OČI. Ali vaša postavitev ustreza zahtevam? 

 ekran je postavljen ustrezno 

 ekran je prenizko 
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 ekran je previsoko 

 uporabljam prenosni računalnik 
 

30. Kako pogosto uporabljate prenosnik? 

 redno – vsakodnevno 

 občasno 

 št. ur dnevno: _______ 
 

31. Kakšen je položaj prenosnika? 

 normalno na mizi 

 na podlagi (z namenom dviga višine monitorja) 

 drugo 
 

32. Imate na zaslonu odseve, ki zmanjšujejo in motijo čitljivost znakov? 

 DA 

 NE 
 

OSVETLITEV PROSTOROV 
33. Pri kakšni svetlobi delate? 

 naravni 

 umetni 

 kombinirani: naravna+umetna 

 splošna (svetila na stropu) 

 lokalna (svetila na delovni mizi) 

 splošna+lokalna 
 

34. Ali imate občutek, da je osvetlitev dovolj močna? (400 +/- 100 lx)? 

 DA 

 NE 

 NE VEM 
 

35. Ali viri svetlobe (okna, svetilke, svetlobne odprtine ...) povzročajo neposredno bleščanje ali 
moteče zrcaljenje? 

 DA 

 NE, ker je okno zaščiteno pred bleščanjem sončne svetlobe 

 NE 
 

MIKROKLIMATSKI IN OSTALI POGOJI DELA 
36.  Toplotne razmere v prostoru so udobne (ni ne pretoplo ne premrzlo)? 

 VEDNO 

 OBČASNO 

 REDKO 

 NIKOLI 
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37. Hrup pri delu me moti: 

 VEDNO 

 OBČASNO 

 REDKO 

 NIKOLI 

 HRUP NI PRISOTEN 
 

POZNAVANJE VAJ IN IZVAJANJE VAJ ZA SAMOPOMOČ IN PREPREČEVANJE TEŽAV  
38. Ali pri delu z računalnikom občutite sproščeno držo? 

 VEDNO 

 OBČASNO 

 REDKO 

 NIKOLI 
 

39. Ali ste seznanjeni z konceptom nevtralnega položaja telesa? 

 DA 

 NE 

 DA (želel bi vedeti več) 

 NE (in me tudi ne zanima) 
 

40. Ali je pri vaši običajni drži glava nagnjena naprej za več kot približno 20 stopinj? 

 VEDNO 

 OBČASNO 

 REDKO 

 NIKOLI 
 

41. Ali je zgornji del hrbta sproščen (se ne držite grbasto)?  

 VEDNO 

 OBČASNO 

 REDKO 

 NIKOLI 
 

42.  Ali je lega zapestij nevtralna? 

 VEDNO 

 OBČASNO 

 REDKO 

 NIKOLI 
 

43. Ali je kot med lahtjo in podlahtjo (komolec) 90-110 stopinj? 

 VEDNO 

 OBČASNO 

 REDKO 

 NIKOLI 
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44. Ali je kot med trupom in stegni od 100-110 stopinj? 

 VEDNO 

 OBČASNO 

 REDKO 

 NIKOLI 
 

45. Ali je kot med stegni in golenjo (koleno) od 90-100 stopinj? 

 VEDNO 

 OBČASNO 

 REDKO 

 NIKOLI 
 

46. Ali so zgornje okončine ves čas ob telesu (udobno)? 

 VEDNO 

 OBČASNO 

 REDKO 

 NIKOLI 
 

47.  Ali imate organiziran aktivni odmor med delom? 

 DA 

 NE 
 

48.  Ali si lahko odmor - za spremembo aktivnosti vzamete kadarkoli želite? (kratek odmor, 
fotokopiranje, urejanje ...) 

 DA 

 NE 
 

49. Ali med delom stalno izmenjujete statične obremenitve dela z računalnikom z dinamičnimi 
(urejanje, fotokopiranje ...)? 

 DA 

 NE 
 

50. Ali ste bili pred zaposlitvijo poučeni o ustreznem/pravilnem delu z računalnikom? 

 DA 

 NE 

 DA (o tem bi želel vedeti več) 

 NE (o tem bi želel vedeti več) 

 NE (in me tudi sedaj ne zanima) 
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51. Za razbremenitev težav z očmi je potrebno pri delu z računalnikom izvajati vaje sproščanja 
oči:  
mikro odmori: vsakih 10-15 minut -> pogled v daljavo za nekaj sekund  
mini odmori: vsakih 30 min -> za minuto zapreti oči  
maksi odmor vsaki 2 uri vaje za oči, razbremenitev telesa  
Ali izvajate ta priporočila? 

 VEDNO 

 OBČASNO 

 NIKOLI 

 jih ne poznam 
 

52. Poznate razbremenilne vaje za hrbtenico? 

 DA 

 NE 
 

53. Ali jih izvajate? 

 VEDNO 

 NIKOLI 

 OBČASNO 
54. Zakaj teh vaj ne izvajate? 

_________________________ 
 

55. Ali bi želeli znanje zdravega dela obnoviti? 

 DA 

 NE 
 

56. Ali opravljajte redne obdobne preventivne zdravstvene preglede? 

 DA 

 NE 
 

57. Ali bi se bili pripravljeni udeležiti predavanj, vključiti v programe različnih tem s področij 
ergonomije, dela s slikovnimi zasloni, zdrave prehrane, zdravega načina življenja ... v smislu 
promocije zdravja oziroma preventivne skrbi za zdravje? 

 DA 

 NE 

 DRUGO 
 

58. Pred koliko časa ste dobili nov računalnik? (leta) 
_______________ 

59. Koliko časa preživite pred računalnikom doma? (dnevno v povprečju) 
nič ali zelo malo 

 1h 

 2h 

 3h 

 4h 

 drugo _________ 
 


