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Elektrificirana (pametna) omarica za prvo pomoč in mobilna aplikacija TeHelp 

Povzetek: Namen magistrskega dela je bil razvoj ideje za pametno omarico za prvo 
pomoč, ki bi beležila porabo sanitetnega materiala in pomagala pri izvajanju oziroma 
nudenju prve pomoči. Drugi namen magistrskega dela je bila izdelava osnovne ideje za 
razvoj izgleda in funkcionalnosti mobilne aplikacije TeHelp za pomoč strokovnim 
delavcem za varnost in zdravje pri delu in odkriti ali je mobilna aplikacija TeHelp 
potrebna in želena kot vir informacij oziroma kot delovno sredstvo. 

S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotovil in potrdil tezo, da bi razvoj mobilne 
aplikacije, ki združuje zakonodajo, standarde in ostale strokovne podatke in je vedno na 
dosegu roke lahko doprinesel in pomagal strokovnim delavcem na njihovih delavnih 
mestih. Zaradi dela med študijem sem bil velikokrat povezan z inovativnimi idejami na 
zanimivih izobraževanjih in seminarjih, kjer sem kasneje ugotovil, da pametna omarica 
za prvo pomoč že obstaja in da bi bilo neproduktivno razvijati idejo na že obstoječem 
revolucionarnem področju, kar so kasneje potrdili tudi rezultati ankete. Ob tem odkritju 
sem svoje magistrsko delo raje razvil le na področju mobilne aplikacije TeHelp. 

Z izvedeno anketo sem ugotovil tudi, da je zanimanje oziroma potreba na trgu za mobilno 
aplikacijo veliko, zato sem veliko časa namenil ravno razvoju čim bolj razvejane mobilne 
aplikacije v programu AppGyver, katera pokriva obsežno področje tehniške in procesne 
varnosti. Za idejni razvoj mobilne aplikacije sem na začetku popisal in opredelil v 5 
ključnih področij v poklicu strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu in na 
podlagi teh, kasneje razdelil še na podpodročja, ki so aplikacijo naredila izredno 
razvejano in funkcionalno. Veliko pozornosti sem namenil predvsem videzu aplikacije in 
začetnemu pogledu za katerega vemo, da privabi uporabnika k dejanski rabi aplikacije. 

Razvoja delovanja aplikacije se nisem lotil, saj je treba najprej izpiliti idejo z vizualnim 
učinkom in dejansko vsebino, da lahko kasneje pride do kodiranja in programiranja pri 
sestavitvi končnega produkta za kar  pa je potrebna tudi velika investicija. 

 

Ključne besede: TeHelp, mobilna aplikacija, varnost, zdravje, inovacije 

 

 

 

 

 



 
 

Electrified (smart) first aid kit and TeHelp mobile app 

Abstract: The purpose of this master's thesis was to develop the idea of a smart first aid 
kit that would record the consumption of medical supplies and help with the 
implementation or provision of first aid. The second purpose of this master's thesis was 
to develop a basic idea for developing the look and functionality of the TeHelp mobile 
application to help occupational safety and health professionals and discover whether the 
TeHelp mobile application is needed and desired as a source of information or as a 
working tool. 

With the help of a questionnaire, I identified and confirmed the thesis that the 
development of a mobile application that combines legislation, standards and other 
professional data and is always at hand could contribute and help professionals in their 
jobs. Due to my work during my studies, I was often linked with innovative ideas at 
interesting trainings and seminars, where I later found out that, a smart first aid kit already 
exists and that it would be unproductive to develop an idea in an existing revolutionary 
field. With this discovery, I preferred to develop my master's thesis only in the field of 
mobile application TeHelp. 

The survey also showed that there is a lot of interest in the mobile application, so I spent 
a lot of time developing the most comprehensive mobile application in the AppGyver 
program, which covers a wide area of technical and process security. 

For the conceptual development of the mobile application, I initially listed and identified 
5 key areas in the profession of occupational safety and health professional and based on 
these, later divided into sub-areas that made the application extremely diversified and 
functional. I paid a lot of attention to the appearance of the application and the initial look, 
which we know attracts the user to the actual use of the application. 

 I did not start developing the operation of the application, as I first need to hone the idea 
with visual effect and actual content, so that later coding and programming can take place 
when assembling the final product, which also requires a large investment. 

 
Keywords: TeHelp, mobile application, security, health, inovation
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1 Uvod  

Magistrsko delo je razvito iz raziskovalnega dela, ki je bilo narejeno v prvem letniku 
magistrskega študija Tehniške varnosti. Raziskovalno delo je bilo narejeno na podlagi 
idej, ki sem jih pridobil v času opravljanja strokovnih praks in dela v različnih podjetjih 
med študijem. Na ideje sem prišel predvsem zaradi predmeta, ki je imel poudarek na 
ekonomiki in razvoju idej. V naši stroki, torej tehniški varnosti, je težko pridi do nekih 
velikih odkritij, lahko pa si obstoječe procese in delo olajšamo z raznimi produkti in 
aplikacijami. Z magistrskim delom sem raziskal področje pametnih omaric za prvo 
pomoč, ki beležijo porabo sanitetnega materiala in pomagajo pri izvajanju oziroma 
nudenju prve pomoči. Na to idejo za pametno omarico je predvsem vplivalo lastno 
opažanje, da je v podjetjih v Sloveniji, ki sem jih obiskal, velikokrat slabo poskrbljeno za 
urejenost in vidnost omaric za prvo pomoč. S tem magistrskim delom sem želel izdelati 
tudi osnovno idejo za razvoj izgleda in funkcionalnosti mobilne aplikacije TeHelp za 
pomoč strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu in odkriti ali je mobilna 
aplikacija TeHelp sploh potrebna in želena kot vir informacij oziroma kot delovno 
sredstvo. Mobilna aplikacija še ne obstaja, obstaja samo vizualna podoba in splošni 
funkcionalni okvir, ki je bil razvit s tem magistrskim delom. S podlago, kot je vizualna 
podoba aplikacije se začrta osnovno podobo aplikacije.  

Opaženo je bilo, da omarice za prvo pomoč niso posodobljene z manjkajočo porabljeno 
opremo ali pa so roki sanitarnega materiala bili pretečeni. Na drugi strani pa so delavci 
priznali, da prve pomoči ne bi mogli nuditi, saj je pritisk v danem trenutku nezgode 
prevelik in da so z leti pozabili na vsa pravila nudenja prve pomoči. Ideja o pametni 
omarici za prvo pomoč in raziskovanja le-teh je prišla zaradi vse večje uporabe pametnih 
naprav in povezovanja teh z ne-pametnimi napravami. Ideja je bila, da pametna omarica 
pripomore k hitrejšemu in kakovostnejšemu nudenju prve pomoči. Naprava bi tudi sama 
beležila porabljeno količino vsebine omarice za prvo pomoč in nam s tem omogočala, 
bolj ažurno kontrolo nad potrebno menjavo sanitetnega materiala. Pregled literature je 
potekal predvsem na internetnih straneh inovatorjev in start-up straneh, saj dejanske 
strokovne literature ni, ker gre tukaj predvsem za projekte v zgodnjih fazah.  

Osnova za mobilno aplikacijo pa je prav tako nastala med opravljanjem delovno 
strokovne prakse in kasneje tudi opravljanje dela strokovnega delavca za varnost in 
zdravje pri delu. Delo strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu zahteva 
strokovno usposobljenost in veliko dni delovne prakse. Ob vsem tem je za opravljanje 
poklica potreben tudi strokovni izpit [1], ki pokriva znanje na področju zdravja in varnosti 
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pri delu. Za korektno in z zakoni skladno delo pa je treba velikokrat se upreti na razne 
standarde in zakonike, ki opredeljujejo zdravje in varnost pri delu. 

Zaradi vse večje baze podatkov, ki se neprestano spreminjajo, je ideja o mobilni aplikaciji 
z vsemi relevantnimi podatki in parametri, ter zakonsko osnovo bila več kot na mestu. V 
današnjem svetu je mobilna aplikacija dosegljiva že skoraj za vsako področje in tako lajša 
oziroma modernizira opravljanje delovnega procesa. Pri sestavi naloge pa mi je bilo 
velikokrat v opomin dejstvo, da je dostopnost informacij osnovna pravica slehernega 
posameznika v sodobni družbi [2]. 

1.1 Pametna omarica za prvo pomoč 
V magistrskem delu sem raziskal področje klasičnih omaric za prvo pomoč in omaric za 
prvo pomoč, ki so elektrificirane oziroma nudijo pomoč s podatki ali asistirajo pri 
izvajanju prve pomoči  in s tem delujejo kot pametne omarice za prvo pomoč. Opisal pa 
sem tudi, kaj bi v primeru razvoja lastne pametne omarice za prvo pomoč le-ta morala 
vsebovati oziroma nuditi. 

Med opravljanjem prakse in študentskega dela sem v različnih podjetjih opazil veliko 
zastarelih omaric za prvo pomoč, ki niso vzdrževane oziroma niso zapolnjene tako, kot 
bi morale biti z vsem sanitetnim materialom [3], za nudenje prve pomoči. Omarice so 
velikokrat tudi izpostavljene vlagi in prahu in le te niso več prepoznavne kot omarice za 
prvo pomoč z dobro prepoznavnim rdečim križem [3] na licu omarice, saj so zaprašene 
ali pa zarjavele do neprepoznavnosti. 

Problematično je lahko tudi nameščanje oziroma označitev omaric, ki mnogokrat niti niso 
na vidnem mestu oziroma na delavcu poznanem in dostopnem mestu [3].  

Opaženo je bilo tudi, da so kompleti za prvo pomoč na domu ali v podjetjih lahko le kup 
povojev, gaz in drugih izdelkov, polnjeni v majhno škatlo brez primerne evidence porabe 
sanitetnega materiala [3].  

Na podlagi opažanj med opravljanjem dela strokovnega delavca sem uvidel, da se zaradi 
ne beleženja v evidenco porabe sanitetnega materiala in ne prijavljanja dogodkov oziroma 
nezgod, zgodi, da v omarici zmanjka obližev, povojev ali gaz. Z neprijavljenem dogodkov 
in skoraj dogodkov tako, strokovni delavci ZVO ne morejo vedeti, kdaj se je vsebina 
omarice spremenila s tem, pa tudi ne izvedo razloga za dogodek, če je bil ta prikrit. Zato 
v podjetjih ne morejo popraviti manjših in zdravju nevarnih groženj, ki lahko škodujejo 
ali ogrožajo zdravje delavcev. 
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Z elektrificirano oziroma pametno omarico za prvo pomoč bi to lahko spremenili, saj bi  
podjetje imelo večjo kontrolo nad skoraj dogodki in nezgodami. Želel sem doseči, da bi 
se vsako odprtje omarice zabeležilo kot dogodek v glavnem računalniku pri vratarju in 
delavcu ZVO. Ta bi kasneje na podlagi zbranega signala odšel na mesto in zbral podatke 
o poškodbi in jo zavedel v sistem in s tem pripomogel k izboljšanju varnosti delovnega 
mesta. 

Dogaja se, da manjše poškodbe ne pridejo do vodstva in tako delovno mesto ostaja 
nevarno oziroma ne varno za delo, če je že prišlo do poškodb in se te nevarnosti niso 
sanirale. 

S pametno omarico za prvo pomoč, bi pripomogli tudi v primeru vodenja prve pomoči. 
Skoraj vsak delavec oziroma človek ima opravljen tečaj prve pomoči, vendar ta 
velikokrat ne zadostuje, ko pride do izrednega dogodka.  

Človek v nadaljnjih letih pozabi na veščine in stvari, ki se jih je naučil na tečaju. Za to bi 
bilo potrebno, da se ljudje večkrat samoiniciativno udeležijo tečaja prve pomoči, ki ga 
organizira delodajalec. To bi pripomoglo k večji varnosti v podjetjih in v primerih nezgod 
bi ljudje znali odreagirati pravilno in ohranjati mirno kri in glavo v kriznih situacijah.  

V 20. členu ZVZD-1 je zavedeno, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za zagotovitev 
prve pomoči delavcem in s tem tudi drugim navzočim osebam. Ob tem pa mora zagotoviti 
ukrepe za sodelovanje s službo za nudenje nujne medicinske pomoči [4]. 

»Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, natančneje 
predpiše ukrepe za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim osebam, ki so navzoče 
v delovnem procesu [4].«  

Po zakonodaji se prva pomoč izvaja toliko časa, da se akutno zastrupljeni osebi, 
poškodovani ali nenadno oboleli osebi zagotovi strokovna medicinska prva pomoč. Ob 
tem je treba poudariti, da klicanje nujne medicinske pomoči po zakonodaji nikakor ne 
sme biti razlog, da se izvajanje neposredne in takojšnje prve pomoči opusti [5].  

Pogosto se dogaja, da človek ima opravljen tečaj prve pomoči, ko pa pride do nezgode, 
pa je njegovo znanje vprašljivo in sam ne zna pomagati ponesrečencu, oziroma si niti ne 
upa pristopiti do osebe in mu nuditi prve pomoči. V primeru, da človek želi pomagati, pa 
ne zna oziroma ni prepričan o svojih zmožnostih, bi bila v veliko pomoč pametna omarica 
za prvo pomoč.  
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Govorimo lahko o manjšini očividcev določene nezgode, ki so usposobljeni za TPO in 
nudenja prve pomoči, da dejansko pomagajo, kadar so priča zastoju srca. Razlog za 
opustitev TPO in nudenje prve pomoči je v strahu, da bodo ponesrečencu škodili, in v 
neznanju. Panika očividca nezgode je ugotovljen najpogostejši razlog ne nudenja pomoči 
[5].  

1.1.1 Klasična omarica za prvo pomoč - zakonodaja 

Omarica je napolnjena s sanitetnim materialom in pripomočki, ki ustrezajo slovenski in 
evropski zakonodaji ter je obvezen izdelek v vseh poslovnih prostorih. Omarica za prvo 
pomoč je priporočljiva tudi za namestitev v vseh privatnih stanovanjskih površinah [2,3].  

POMEMBNO: Vsebino omarice za prvo pomoč (sanitetni material in pripomočke) je 
treba zamenjati vsakih 5 let (ne glede na to, ali je bila vsebina uporabljena ali ne). Takrat 
seveda ni potreben nakup ohišja, zamenjati je treba zgolj vsebino. Komplet za prvo pomoč 
mora biti primerno higiensko vzdrževan tako, da je zahtevani sterilni material v zaprti 
nepoškodovani embalaži in z veljavnim rokom uporabe. Pomembno je tudi, da sta naziv 
in ostali podatki, napisani v slovenskem jeziku [3].  

Seznam vsebine in navodilo za nudenje prve pomoči morata prav tako biti v slovenskem 
jeziku. Na prvem mestu seznama vsebin mora biti napisan napotek, da je treba vsak 
manjkajoči oziroma porabljen del takoj treba nadomestiti. V kompletu pa je tudi navodilo 
za nudenje prve pomoči v obliki zloženke »Najnujnejši ukrepi prve pomoči, navodila za 
laike«, ki jo izdaja Rdeči križ Slovenije, lahko pa je v kompletu tudi drugo strokovno 
verificirano navodilo [3].  

Delodajalec zagotavlja, da je v delovni izmeni in v delovnem procesu v vsaki krajevno 
ločeni enoti prisoten vsaj en delavec, ki je primerno usposobljen za izvajanje prve pomoči 
[3].  

Prav tako mora delodajalec pri izvajanju del, za katere iz ocene tveganja izhaja večja 
nevarnost za nastanek nezgod pri delu, zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 
delavcev prisoten en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči in da je na 
razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč oziroma na eno delovno enoto [3].  

Omarica za prvo pomoč mora biti na razpolago za vsakih 50 zaposlenih delavcev oziroma 
na vsako delovno enoto. Delodajalec pa mora ob tem tudi skrbeti, da je vedno na voljo 
ves potrebni sanitetni material [3].  
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1.1.2 Gale pametni pomočnik 

Na ameriškem trgu je prišel pameten komplet za pomoč na domu, imenovan Gale podjetja 
19Labs, s sedežem v Menlo Parku v Kaliforniji [6]. V kompletu za prvo pomoč GALE 
(slika1) so številni predeli, ki organizirajo medicinsko oskrbo, na notranji strani pa se 
uporablja zaslon na dotik za dostop do navodil za izvajanje različnih postopkov. Med 
njimi so ureznine, opekline, pretresi, zlomi in veliko drugih običajnih situacij, ki lahko 
prizadenejo kogarkoli doma. V napravi obstajajo orodja, kot sta termometer in pulzni 
oksimeter, druge pa je mogoče naročiti po potrebi [6].  

Če potrebujete dodatno pomoč, ki presega vgrajena navodila, lahko GALE vzpostavi 
video povezavo z zdravstvenimi strokovnjaki na klic, da zagotovijo prilagojeno pomoč v 
bolj zapletenih situacijah. Poleg tega je mogoče obvestiti tudi družinske člane in 
zdravnike, če se pojavijo izredne razmere. To se izvede preko mobilnega omrežja AT & 
T, kar pomeni, da lahko komplet uporablja na poti, dokler je pokritost z omrežjem. 
Vgrajena ročica se uporablja za transport naprave, ki se lepo zapre v sistem, ko jo 
postavimo na ravno površino [6,7]. 

Komplet je mogoče ponovno napolniti neposredno iz vmesnika na dotik, tako da 
preprosto tapnete na zaloge, ki jih zmanjkuje, in jih boste dobili dostavljene po pošti [6]. 

Gale je seznanjen z vodilnimi diagnostičnimi napravami, ki uporabnikom omogočajo 
izmenjavo rezultatov z razvijalci in izvajalci zdravstvene oskrbe iz oddaljenih lokacij. 
Rezultati se prikažejo takoj, ko oddaljeni ponudniki ustvarijo obisk v realnem času. Z 
vami sodelujejo pri določanju popolnega diagnostičnega paketa za vaše potrebe [6,7]. 

Gale omogoča uporabnikom, da z zaupanjem ravnajo z zdravstvenimi situacijami, tako 
da jih vodijo skozi korake, ki zagotavljajo učinkovito oskrbo, kadarkoli in kjerkoli. S 
kombinacijo vodnikov za prvo pomoč in nujne primere z dostopom zdravnika na daljavo 
lahko bolniki bolje obvladujejo zdravstvene nujne primere in njihovo splošno zdravje [7]. 

Delodajalci lahko upravljajo naprave in zdravstvene storitve na spletu, pri tem pa 
zagotavljajo delavcem dostopno zdravstveno oskrbo. Nega na kraju samem in virtualni 
zdravniški obiski povečujejo produktivnost z zmanjševanjem odsotnosti na delovnem 
mestu, kar prihrani čas in denar za delodajalce in njihove zaposlene  [6,7]. 
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Slika 1 Kompaktni pametni pomočnik Gale [7]  

1.1.3 Pametna omarica za prvo pomoč - Clever First aid 

Clever First Aid zagotavlja neprekosljive standarde skladnosti s predpisi varnosti in 
zdravja, ter skrbi za vaše zaposlene, stranke in dobavitelje. Clever First Aid je eden redkih 
pametnih sistemov prve pomoči na svetu. Z vrhunsko tehnologijo, ki vključuje strojno 
učenje, senzorje in programsko opremo v oblaku. Sistem izboljša organizacijsko zavest o 
pripravljenosti za prvo pomoč in samodejno beleži dogodke in incidente ter prihrani čas 
tako, da ustvari takojšnjo "papirnato" sled o porabljeni opremi. Pametna omarica ima 
notranjo postavitev (slika 2), ki je enostavna za uporabo, olajša pa tudi iskanje predmetov. 
Naprava ima avtomatizirano oskrbovanje zalog in transparentno beleženje stroškov [8-
10]. 

Pametna prva pomoč ponuja nabor analiz in meritev, ki vam omogočajo, da vidite 
trenutne in prihodnje trende, ki vam lahko pomagajo pri odločanju o preventivnih ukrepih 
za zmanjšanje poškodb na delovnem mestu in izboljšanje varnosti ljudi [8-10]. 
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Slika 2: Pametna omarica za prvo pomoč - Clever First aid [8] 

Namenska aplikacija Clever First Aid omogoča, da ne glede na to kjer koli že ste, 
samodejno nadzira vašo pripravljenost za prvo pomoč v vaši organizaciji in vam pošlje 
kritična opozorila v primeru nezgode na delovnem mestu. Aplikacija primerja uporabo 
na vaših spletnih mestih, kar vam omogoča merjenje, spremljanje in izboljšanje prve 
pomoči [8-10]. 

1.1.4 Pametni čitalnik prstnih odtisov s pacientovo kartoteko 

Obstajajo pa tudi verzije pametnih omaric za prvo pomoč, ki so vezane tudi na 
ugotavljanje klinične slike pomoči potrebnega. Tukaj je zadeva mišljena, da bi oboleli s 
pritiskom prsta na čitalnik prstnega odtisa tako na zaslonu odprl vso svojo kartoteko, ki 
prvemu posredniku pomaga pri esencialni pomoči. S tem se osebo, ki nudi prvo pomoč, 
opozori na vse pomembne alergije in posebnosti v klinični sliki obolelega. Take vrste 
pametna omarica za prvo pomoč je bolj mišljena reševalcem in zdravnikom na poti [11]. 

V primeru nujnega posredovanja lahko večina bolnikov umre, preden bi jim lahko 
diagnosticirali natančne zdravstvene težave, saj to porabi veliko časa, pri čemer lahko 
traja od nekaj ur do nekaj dni za analizo preteklega kliničnega zapisa ali testiranje 
pridobljenega vzorca. Učinkovit sistem bi torej lahko bil tak, da temelji na prstnih odtisih, 
za nujno opremo za prvo pomoč, da učinkovito shranjuje in obravnava klinične evidence 
bolnikov. Prejšnji klinični zapisi bolnikov se tako kot njihova klinična zgodovina beležijo 
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in hranijo v oblaku kot zbirka podatkov, ti podatki pa se iz baze podatkov obnovijo, kadar 
koli je to potrebno. Ta predlagani okvir daje pretekle zdravstvene evidence zdravnikom, 
da rešijo pacienta pred krizo z uporabo edinstvene biometrične metodologije za inovacije 
prstnih odtisov. Občutljivi zdravstveni podatki so zaščiteni z uporabo teh tehnik in tako 
zdravniku pošljejo sporočilo, na primer krvno skupino ali raven krvnega tlaka. Ta 
predlagani sistem, ki temelji na prstnih odtisih, v celoti nadomešča običajne sisteme 
zapisov na papirju in elektronskih evidenc, tako da zagotavlja zabeležene zdravstvene 
informacije bolnika, kot so telesna temperatura, hitrost dihanja, raven glukoze in srčni 
utrip [11]. 

1.2 Mobilna aplikacija TeHelp 
 
V magistrskem delu sem raziskal tudi področje strokovnih mobilnih aplikacij za varnost 
in zdravje pri delu, ki so na tržišču oziroma so dostopne v trgovini aplikacij za pametne 
naprave. Opisal pa sem tudi, kakšen je proces izdelave mobilne aplikacije in na kratko 
opisal kaj aplikacija TeHelp vsebuje in čemu je namenjena. S tem raziskovanjem področja 
sem se kasneje v eksperimentalnem delu magistrskega dela lotil tudi vizualnega in 
funkcionalnega opisa in razvoja aplikacije TeHelp. 

Aplikacije so programska oprema, ki je bila razvita za izvajanje na računalniku ali 
mobilni napravi za dosego določenega namena [12]. 

Pametni telefoni so postali sestavni del vsakdanjega življenja. Ljudje jedo, spijo in delajo, 
ves čas s svojimi telefoni ob njihovi strani. V ZDA ima 68 % vseh odraslih lastnik 
pametnega telefona, kar se je samo v zadnjih petih letih podvojilo. 86 % 18–29-letnikov 
v ZDA in 83 % od 30 do 49 letnikov so imeli leta 2015 pametni telefon. Ta številka pa se 
pričakovano viša [13].  

Leta 2021 je bilo na svetu 6,4 milijarde uporabnikov pametnih telefonov, kar v odstotkih 
pomeni, da ima in uporablja pametni telefon več kot 81%populacije sveta [14]. Pričakuje 
se, da se bo uporaba pametnih telefonov v prihodnjih letih še naprej povečevala in leta 
2024 presegla sedem milijard, nato pa se bo do leta 2026 še povečala na 7,5 milijarde. 
Raziskave kažejo, da povprečen ameriški uporabnik pametnega telefona le-tega uporablja 
2 uri in 55 minut dnevno [14]. 

V vsakodnevnem življenju se srečamo z veliko stvarmi, ki nam niso znane ali pa se 
moramo o zanesljivosti oziroma pravilnosti informacije prepričati na spletu. Brskanje po 
spletu pa nam omogočajo tudi pametni telefoni. Zakaj torej ne bi izkoristili pametnih 
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telefonov in naš poklic oziroma opravljanje le tega razbremenili z uporabo aplikacije, ki 
nam omogoča lažji in predvsem hitrejših pregled nad vso literaturo in ponuja vse potrebne 
posodobljene informacije za naše delo. 

Vsak tehnološki razvoj prinaša priložnost za gradnjo varnejše prihodnosti, varnosti, 
postopkov in še več. V dobi pametnih telefonov je ta priložnost v obliki varnostnih 
aplikacij, izobraževanja in komunikacije prek družabnih omrežij [13]. Večina zaposlenih 
delavcev ima v lastni pametni telefon, zato lahko te naprave delujejo kot dragocena orodja 
za strokovne delavce za varnost in zdravje pri delu in so možen medij za pošiljanje 
opozoril in obvestil. Ker živimo v dobi informacij, so aplikacije razvite posebej za 
zadovoljevanje potreb strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu. Tehnologija 
nam je omogočila, da imamo informacije, ki jih potrebujemo v trenutku, na dlani, dostop 
do teh informacij pa nas bo jutri pripeljal do varnejšega in okolju prijaznejšega okolja. 
Zavedati pa se moramo, da je v nekaterih objektih mobilni telefon mogoče nadzorovati 
ali celo prepovedati. Vedno je treba upoštevati pravila objekta in delovnega okolja, da 
zagotovimo varnost vseh, zlasti v zvezi z uporabo mobilnega telefona med delom [13]. 

Strokovnjak za varnost in zdravje pri delu bi si tako lahko pomagal z aplikacijo: 

- pri oceni in ukrepih v ergonomskem smislu,  

- pri identifikaciji nevarnosti in oceni tveganj na delovnem mestu,  

- pri splošnem zbiranju podatkov iz zakonodaje vezane na zdravje in varnost pri delu, 

- pri dostopanju podatkov o razvrščanju in označevanju kemikalij po GHS-ju, 

- pri iskanju varnostnih listov, 

- pri beleženju varnostnih obhodov in vpisu incidentov,  

- pri zapisu akcijskih načrtov potrebnih za izpeljavo projektov (v zvezi z VZD). 

Pri prebiranju literature oziroma mobilne trgovine z aplikacijami ugotovimo, da določene 
aplikacije za pomoč pri opravljanju poklica strokovnega delavca za varnost in zdravje pri 
delu že obstajajo, vendar pa se izredno specializirane in ozko usmerjene. Poleg tega pa 
večina aplikacij za prenos zahteva plačilo, kar pomeni nedostopnost za manjša podjetja 
in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo z opravljanjem tega poklica. 
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Aplikacija bi bila živa aplikacija, to pomeni, da bi bilo treba v skladu s spremembo 
zakonodaje in različnih parametrov posodabljati verzije aplikacije oziroma same 
informacije, ki bodo v njej.  

Izdelava mobilnih aplikacij je v zadnjih letih ena izmed storitev v največjem razmahu, za 
podjetja pa postaja vse bolj nujno, da so njihovi izdelki ali storitve enostavno dostopni 
preko mobilnega telefona. Aplikacijo je treba izdelati in razviti od prvega do zadnjega 
koraka. To pomeni, da se zasnuje osnovni koncept aplikacije, njenih funkcionalnosti in 
načina delovanja, v nadaljevanju pa poskrbimo tako za dizajn kot tudi za programiranje 
in prilagoditev aplikacije vsem trem največjim svetovnim mobilnim platformam Android 
in iOS [12, 13].  

Varnost na delovnem mestu in zagotavljanje varnega okolja je v podjetju izredno 
pomemben dejavnik in skrb. Ozaveščenost zaposlenih je ena najpomembnejših sestavin 
pri zagotavljanju varnosti, saj zaposlenim zagotavlja orodja za učinkovitejše reševanje 
nevarnosti. Pred nekaj leti je moral zaposleni zapustiti lokacijo in izbrati pravilnik, da bi 
dobili pravilen in primeren odgovor, sedaj pa zahvaljujoč tehnologiji, imamo v svojih 
žepih lahko veliko uporabnih informacij. 

Na iOS in Android napravah je vedno več aplikacij za varnost pri delu, ki so namenjene 
zagotavljanju splošnih in specifičnih informacij delavcem, ki jim pomagajo, da postanejo 
bolj previdni in se zavedajo svoje okolice. 

Pomemben napredek v tehnologiji je privedel do možnosti za večjo varnost v raznovrstnih 
industrijah. S pametnim telefonom v roki smo lahko na tekočem z najnovejšimi novicami, 
predpisi in incidenti. Hitro lahko komuniciramo s komer koli, ki ga potrebujemo, in celo 
povlečemo kateri koli podatek, ki ga imate shranjenega v napravi. To daje sodobnim 
delavcem prednost pri zagotavljanju najvarnejših praks [15].  

Vseeno pa obstajajo nevarnosti s pametnimi telefoni glede na kraj uporabe. Čeprav so 
koristno orodje, morajo biti podjetja previdna in uporabljati lastno presojo glede politike 
mobilnih telefonov v njihovih objektih [13]. 

V primeru, da imamo v podjetju EX oziroma prostore ATEX, potem uporaba navadnega 
pametnega telefona seveda ni priporočljiva. V takih primerih je potrebno imeti telefon z 
zaščito EX, ki preprečuje nastanek iskre oziroma prožilo požara ali eksplozije. 

1.2.1 Checkpoints app 

Serija aplikacij Checkpoints je digitalno orodje za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu 
na delovnem mestu. Uporabniki lahko raziskujejo ilustrirane opise vsake kontrolne točke 
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in ustvarjajo interaktivne kontrolne sezname, prilagojene njihovemu delovnemu mestu. 
Vsaka aplikacija vključuje tudi priporočila za najboljšo prakso za ukrepanje in izvajanje 
učinkovitih izboljšav [16]. 

1.2.1.1 Preprečevanje stresa na delovnem mestu (checkpoints app) 

Ta mobilna aplikacija vam omogoča ustvarjanje interaktivnih kontrolnih seznamov 
kontrolnih točk stresa, ki jih lahko uporabite na delovnem mestu. Skupaj je 50 kontrolnih 
točk. Aplikacija vključuje tudi priporočila za najboljšo prakso za ukrepanje in izvajanje 
učinkovitih izboljšav pri preprečevanju stresa na delovnem mestu [16].  

1.2.1.2 Lastnosti 

• Dostop do podrobnih opisov kontrolnih točk z ilustracijami 

• Ustvarite kontrolne sezname po meri, določite prednostne točke in si ustvarite 
beležke 

• Datumski žig in izvoz kontrolnih seznamov in opomb 

1.2.1.3 Za koga je aplikacija? 

Aplikacija je namenjena vsem, ki se zanimajo za preprečevanje stresa na delovnem mestu: 
nacionalni organi, vodje podjetij in organizacij, sindikati, osebje za kadre in strokovnjaki 
za varnost in zdravje pri delu [16].  

1.2.2 Aplikacija ergonomic (checkpoints) 

Aplikacija Ergonomic Checkpoints vam omogoča ustvarjanje interaktivnih kontrolnih 
seznamov ergonomskih kontrolnih točk za uporabo na delovnem mestu. Skupaj je 132 
kontrolnih točk. Aplikacija vključuje tudi priporočila za najboljšo prakso za ukrepanje in 
izvajanje učinkovitih izboljšav ergonomije na delovnem mestu [17]. 

1.2.2.1 Lastnosti 

• Dostop do podrobnih opisov kontrolnih točk z ilustracijami 

• Ustvarite kontrolne sezname po meri, določite prednostne točke in si ustvarite 
beležke 

• Datumski žig in izvoz kontrolnih seznamov in opomb 
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1.2.2.2 Za koga je aplikacija? 

Aplikacija je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem boljšega delovnega mesta: 
delodajalci, nadzorniki, delavci, inšpektorji, varnostno in zdravstveno osebje, trenerji in 
vzgojitelji, inženirji, ergonomski in oblikovalci [17]. 

1.2.3 Zakonodaja vezana na mobilne aplikacije 

Namen zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij je, da uporabnikom omogočiti 
lažji dostop do storitev in informacij ter lažje uveljavljanje njihovih pravic, zlasti 
skupinam uporabnikov z različnimi oviranostmi. S tem se poveča digitalna vključenost 
teh kategorij prebivalstva [18].  

»S sprejetjem zakona smo v slovenski pravni red prenesli istoimensko evropsko 
direktivo.« »ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih 
aplikacij organov javnega sektorja. Namen zakona je zagotoviti dostopnejša spletišča in 
mobilne aplikacije organov javnega sektorja za vse uporabnike, zlasti za ranljive skupine 
[2].«  

Zavezanec zakona mora zagotavljati skladnost s SIST EN 301 549 V 1.1.2 standardom – 
tako morajo biti spletišča in mobilne aplikacije zaznavni, razumljivi, delujoči, robustni in 
s tem dostopni. Zavezanec mora prav tako pripraviti oceno nesorazmernega bremena, 
zagotavljati povratni mehanizem in objaviti izjavo o dostopnosti [19]. 

Mobilne aplikacije in spletišča pa morajo izpolnjevati določene zahteve glede 
dostopnosti, in sicer morajo informacije in uporabniški vmesniki biti uporabnikom 
predstavljeni na načine, ki jih lahko zaznajo. To pomeni, da morajo zagotoviti delujoče 
uporabniške vmesnike in navigacijo. Ključno je, da so informacije, povezane z 
uporabniškim vmesnikom, in njegovo delovanje razumljivi. Na koncu pa je pomembno 
tudi, da je vsebina dovolj robustna, da jo je mogoče zanesljivo razlagati z različnimi 
uporabniškimi agenti, tudi ko govorimo o podpornih tehnologijah, zato, da imajo 
uporabniki vedno dostop do vsebine, tudi z naprednimi tehnologijami [19]. 
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1.2.4 Koraki izdelave mobilne aplikacije 

 

Slika 3: Idejna oblika aplikacije 

1.2.5 Raziskava 

Vse aplikacije se začnejo z zamislijo (slika 3), četudi je naša samo ta, da imamo mobilno 
aplikacijo. Izboljšajmo to idejo na trdni podlagi in jo spremenite v aplikacijo. Prepričati 
se moramo, da naša začetna analiza vključuje dejanske demografske podatke, motivacijo 
kupca, vzorce vedenja in cilje potencialnih kupcev aplikacije. Med vsako fazo postopka 
ne smemo pozabiti na končnega uporabnika. Treba je pomisliti na življenjski cikel 
stranke, ko bodo njihove značilnosti določene. Ko jih dosežete, jih je treba pridobiti, 
spremeniti, obdržati in negovati njihovo zvestobo. Do konca bi morali razumeti, kako bo 
stranka uporabljala digitalni izdelek. To je treba storiti že na samem začetku, saj se tako 
postav trdne temelje za nadaljevanje in postavilo bo večje zaupanje strank in vlagateljev 
[22, 24, 25]. 

Ta faza je bistvenega pomena, ker v tej fazi določimo potrebno podlago za nadaljnje 
izvajanje. Preden nadaljujemo na naslednjo fazo, opravimo še obsežne raziskave in vedno 
znova si pomagamo s principom možganske nevihte. Obstaja pa še drug pomemben del 
te faze, ki je analiza konkurence. Natančna študija aplikacije konkurenta vam bo 
pomagala ugotoviti, katere funkcije v njihovi aplikaciji niso na voljo, da bi jo lahko 
vključili v svojo aplikacijo in tako izstopali. Za uspeh moramo imeti že vnaprej določene 
meritve. Za meritve si lahko pomagamo s KPI, ki najbolje delujejo, kadar so številčni. 
Ključno pa je, da ima vsak cilj oziroma v našem primeru aplikacija jasne KPI-je oziroma 
ključne kazalnike uspeha [22, 24]. 
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Slika 4: Vstopna stran aplikacije [30]  

1.2.6  Žični okvir 

Naslednji korak je dokumentiranje in okvirjanje aplikacije za razumevanje prihodnjih 
funkcij (slika 4). Risanje podrobnih skic načrtovanega izdelka pomaga odkriti težave z 
uporabnostjo. Skiciranje naredi veliko več kot le sledenje korakom. Lahko je močno 
orodje za komunikacijo in sodelovanje. Ko končamo s skiciranjem, nam bo žično 
oblikovanje pomagalo izpopolniti ideje in urediti vse sestavne dele oblikovanja na 
pravilen način. V tej začetni fazi lahko premagamo kakršno koli tehnično omejitev, ki jo 
najdete v procesu razvoja. Zdaj si prizadevajmo razviti jasno razumevanje, kako se bodo 
predlagane funkcije in ideje združile v funkcionalno aplikacijo. Ustvariti moramo tudi 
načrt ali zgodbo, ki prikazuje odnos med posameznim zaslonom in načinom, kako bodo 
uporabniki krmarili po aplikaciji. Treba je poiskati priložnosti za vključitev blagovne 
znamke, osredotočiti se na uporabniško izkušnjo in upoštevati razlike v načinu uporabe 
mobilne aplikacije v primerjavi z mobilnim spletnim mestom [22, 24, 25]. 
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1.2.7  Ocena tehnične izvedljivosti 

Do zdaj bi morali že jasno razumeti vizualne slike, vendar moramo razmisliti tudi o tem, 
ali bodo sistemi za podporo lahko podpirali funkcionalnost aplikacije. Če želimo vedeti, 
ali je ideja aplikacije tehnično izvedljiva, moramo dobiti dostop do javnih podatkov s 
pridobivanjem javnih API-jev. Aplikacija bo imela različne zahteve glede na obliko 
(pametni telefon, tablični računalnik, nosilne pripomočke itd.) in platformo (iOS, Android 
itd.) [22 - 24]. 

Na koncu te stopnje ima lahko razvoja skupina morda različne ideje za aplikacijo ali pa 
se je odločila, da nekatere začetne funkcionalnosti niso izvedljive. Na tej točki je zopet 
treba izvesti možgansko nevihto, postaviti vprašanja in pregledati stanje aplikacije [22, 
24]. 

1.2.8  Prototip 

Sestaviti je treba hitri prototip. Tu je ključna beseda hitro. Doživetja z dotikom ne morete 
resnično dojeti, dokler se ne dotaknete in si ogledamo, kako deluje in teče. Torej, 
sestavimo prototip, ki bo pojem aplikacije v roke uporabnika čim hitreje videl, kako 
deluje za najpogostejši primer uporabe. Za to fazo uporabimo grobe in ne izredno 
podrobnih žičnih okvirjev. Tako bomo lažje videli, ali stvari vodimo v pravo smer. V ta 
postopek vključimo tudi zainteresirane strani, če jim omogočite, da se dotikajo prototipa, 
bomo dobili povratne informacije in jih vključili v svoje delo. Poleg tega bo prototip 
različnim zainteresiranim stranem oziroma vlagateljem prvič možen na vpogled in nam 
bo pomagal preveriti zbrane podatke in primernost le-teh [22, 23]. 

1.2.9 Dizajn 

Ko zaključimo z dizajnom, se lahko poglobimo v kodiranje. Oblikovalec naše 
uporabniške izkušnje (UX) oblikuje interakcijo med elementi oblikovanja, medtem ko 
oblikovalec uporabniškega vmesnika (UI) gradi videz naše aplikacije. To je večstopenjski 
postopek s številnimi fazami pregleda. Dobili smo načrt in vizualno usmeritev, ki 
inženirje obvešča o načrtovanem končnem izdelku in o tem, kako naj se interakcija 
premika, počuti in teče. Ta projektna faza se lahko zaključi v enem popoldnevu, odvisno 
od obsega vašega projekta in proračuna aplikacij, lahko pa traja veliko dlje. Ne smemo 
pozabiti ustvariti več različic zaslona, ko se poigramo s postavitvijo navigacije, gumbi in 
drugimi vizualnimi elementi. Bolj, ko se vaš izdelek razlikuje, večje so možnosti, da bo 
vaš UX originalen. Oblikovanje aplikacij se bo izkazalo za večstopenjski postopek, naši 
rezultati pa morajo biti jasna vizualna navodila, ki zagotavljajo abstrakcijo končnega 
izdelka [22, 23]. 



 

16 
 

1.2.10 Razvoj 

Faza razvoja se običajno začne precej zgodaj. Dejansko, ko ideja v dozoreli fazi nekoliko 
dozoreva, se razvije delovni prototip, ki potrdi funkcionalnost, predpostavke in pomaga 
razumeti obseg dela [22, 23]. 

Medtem ko razvoj napreduje, aplikacija potuje skozi niz stopenj. V začetni fazi osnovna 
funkcionalnost, čeprav je prisotna, ni preizkušena. Zavedati se moramo, da ima aplikacija 
na tej točki veliko hroščev in da trenutno ne obstaja osnovna funkcionalnost. Na drugi 
stopnji je vključena večina predlaganih funkcionalnosti. Aplikacija je v idealnih razmerah 
prešla lahka testiranja in odpravljanje napak, čeprav so nekatere težave še vedno lahko 
prisotne. V tej fazi se aplikacija sprosti določeni skupini zunanjih uporabnikov za več 
testiranja. Ko se odpravijo napake v drugi fazi, se bo aplikacija premaknila v fazo 
uvajanja, kjer je pripravljena za izdajo [22 - 24]. 

Če je projekt kompleksen, kjer se zahteve uporabnikov redno spreminjajo, uporabimo 
agilno metodologijo. Pomaga pri fleksibilnem načrtovanju, postopnem razvoju, zgodnji 
uporabi in stalnih izboljšavah. Veliko aplikacijo lahko razdelimo na manjše module, za 
vsakega od teh malih delov pa lahko uporabimo okretno metodologijo [22, 23]. 

1.2.11 Testiranje 

Pri razvoju aplikacij za mobilne naprave je dobro, da se preskusijo zgodaj in pogosto. S 
tem se znižajo končni stroški. Kolikor dlje boste v razvojnem ciklu, dražje je odpravljanje 
napak. Pri izdelavi različnih preskusnih primerov se sklicujemo na izvirne dokumente o 
načrtovanju in načrtovanju [22, 25]. 

Preizkušanja aplikacij je obsežno delo, zato se prepričamo, da naša ekipa pokriva vse 
potrebne vidike. Aplikacijo je treba preizkusiti glede uporabnost, združljivost, varnost, 
preverjanja vmesnika, stresa in učinkovitosti. V testiranju sprejemanja uporabnikov 
ugotovimo, ali naša mobilna aplikacija deluje za predvidene uporabnike ali ne. Če želimo 
to preizkusiti, moramo svojo aplikacijo dati nekaj ljudem v svoji ciljni publiki in postaviti 
ustrezna vprašanja. Ko aplikacija opravi test za sprejem uporabnika, vemo, da naša rešitev 
»deluje«. Nadalje omogočimo prijavo za beta preizkus, bodisi z vpisom predhodno 
opredeljenih skupin bodisi z odprtim nagovorom za udeležence. Po povratnih 
informacijah, ki jih prejmemo od beta uporabnikov, nam bodo pomagali ugotoviti, ali 
funkcije aplikacije dobro delujejo v resničnih razmerah [22, 23, 25]. 
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1.2.12 Umestitev 

Aplikacija je pripravljena za oddajo v trgovino. Izbrati moramo dan in izvedemo uradni 
zagon. V različnih trgovinah z aplikacijami so pravila o zagonu aplikacije različna. Ne 
smemo pozabiti, da to še ni konec. Razvoj aplikacij se ne konča ob zagonu. Ko bo 
aplikacija v rokah uporabnikov, se bodo povratne informacije vključile in te povratne 
informacije bomo morali vključiti v prihodnje različice aplikacije. Vsaka aplikacija bo 
potrebovala posodobitve in nove funkcije. Običajno se takoj po izdaji prve različice 
aplikacije razvojni cikel začne znova. Prepričati se moramo, da imamo sredstva za 
vzdrževanje izdelka. Poleg denarja, vloženega v gradnjo digitalnega izdelka, ne smemo 
pozabiti, da je njegova dolgoročna zaveza dobro delovanje in hitrost [22, 23]. 

Število projektov za razvoj mobilnih aplikacij se zdi kot eden najhitrejših na planetu, ki 
hitro raste in postane zelo konkurenčen. Ko pametni telefoni napadajo vse, od podjetja do 
izobraževanja do medicinskih domov, ko se vse okoli nas vrti v mobilnih platformah, si 
lahko zastavimo vprašanja, kot na primer; kako je mogoče, da mobilni telefoni povečajo 
priljubljenost in povpraševanje po mobilnih aplikacijah [26]. 

Čeprav obstaja veliko število mobilnih aplikacij, še vedno obstajajo težave, ki jih je treba 
izboljšati. Potreben je sistematičen postopek razvoja mobilnih aplikacij, katerega cilj je 
maksimirati odkrivanje napak, zaradi česar so rezultati izjemni za uporabo in lahko 
pomagajo razvijalcem programske opreme, da postanejo zanesljivi pri pristopih in 
tehnikah, ki jih uporabljajo. Razvojne metodologije lahko sledijo razvijalcem, vendar 
avtorji aplikacij menijo, da je spiralna metoda poenostavljena in učinkovita za razvoj 
mobilne aplikacije. Razvoj mobilnih aplikacij spreminja način, kako razvijalci 
programske opreme izvajajo svoje najboljše prakse za najboljše mobilne aplikacije, tako 
da stranke oziroma uporabniki ostajajo pri njih in s tem, ko nudijo najboljšo aplikacijo, je 
najpomembnejše, da naši razvijalci programske opreme razvijejo zelo kakovostne 
aplikacije, ki ni samo funkcionalna, ampak vsekakor progresivna [26].  
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1.3 Analiza SWOT 
 

Analiza SWOT (prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje) je okvir, ki se uporablja za 
oceno konkurenčnega položaja podjetja in za razvoj strateškega načrtovanja. SWOT 
analiza ocenjuje notranje in zunanje dejavnike ter sedanji in prihodnji potencial [20]. 

Analiza SWOT je zasnovana tako, da olajša realističen, na dejstvih in podatkih temelječ 
pogled na prednosti in slabosti organizacije ali industrije. Organizacija mora natančno 
analizirati stanje, tako da se izogiba vnaprej zasnovanim prepričanjem ali sivim 
območjem in se namesto tega osredotoča na resnični kontekst. Podjetja pa analizo 
uporabljajo kot vodilo in ne nujno kot recept oziroma končne napotke [20]. 

Analiza SWOT je tehnika za ocenjevanje uspešnosti, konkurence, tveganja in potenciala 
podjetja, pa tudi dela podjetja, kot je linija izdelkov ali oddelek, panoga ali drug subjekt. 
Z uporabo notranjih in zunanjih podatkov lahko tehnika vodi podjetja do strategij, za 
katere je verjetnejše, da bodo uspešne, in stran od tistih, v katerih so bila ali so verjetno 
manj uspešna. Neodvisni analitiki SWOT, vlagatelji ali konkurenti jih lahko vodijo tudi 
glede tega, ali je podjetje, linija izdelkov ali panoga močna ali šibka in zakaj [20]. 

Spodaj sta narejeni SWOT analizi za produkta: mobilne aplikacije TeHelp in pametne 
omarice za prvo pomoč. 

1.3.1 SWOT analiza za mobilno aplikacijo TeHelp 

Prednosti:  
- celovitost, 
- smiselnost, 
- dostopnost in fleksibilnost, 
- inovativnost,  
- modularnost, 
- kreativnost in iznajdljivost,  
- posodabljanje. 

Slabosti:  
- potrebno posodabljanje – potreben kader, dostop do omrežja. 

Priložnosti:  
- finančna sredstva za razvoj in posodobitve aplikacije s strani podjetij, 
- možnost dodajanja novih funkcij, 
- povezovanje z drugimi aplikacijami. 
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Nevarnosti:  
- previsoka cena razvoja in končnega izdelka,  
- potencialna neprepoznavnost –marketing,  
- neučinkovito delovanje ob nerednih posodobitvah. 

1.3.2 SWOT analiza za Pametno omarico za prvo pomoč 

Prednosti:  
- pomoč in vodenje pri nudenju prve pomoči, 
- beleženje porabe, 
- fleksibilnost,  
- inovativnost,  
- kreativnost,  
- posodabljanje,  
- mednarodno sodelovanje in razvoj. 

Slabosti:  
- visoka cena končnega izdelka,  
- potreba po viru energije za napajanje naprave,  
- cena vzdrževanja in posodabljanja software-a. 

Priložnosti:  
- finančna sredstva za razvoj in posodobitve s strani podjetij, 
- pripravljenost vladnih organizacij za sodelovanje,  
- malo znanih konkurentov.  

Nevarnosti:  
- previsoka cena izdelka,  
- preprostost in cena običajne omarice za prvo pomoč 
- potencialna neprepoznavnost –marketing,  
- neučinkovito delovanje ob nerednih posodobitvah.  

1.3.3 Povzetek SWOT analiz 

Glede na izvedeno SWOT analizo sem ugotovil, da obstaja pri mobilni aplikaciji 
TeHelp veliko prednosti od celovitosti do fleksibilnosti, ki ima vpliv tudi na priložnosti 
tega projekta. Pojavijo se tudi slabosti v obliki potrebnega kadra za zagotavljanje 
primernega delovanja aplikacije. Slabosti prinesejo tudi potencialne nevarnosti za 
aplikacijo kot je visoka cena razvoja in posledično končnega izdelka. 

Pri izvedbi SWOT analize za pametno omarico za prvo pomoč pa se je pokazalo za 
glavno prednost pomoč in vodenje pri nudenju prve pomoči in beleženje porabe. 
Priložnosti so bile enake kot pri mobilni aplikaciji in sicer potencialna finančna sredstva 
za razvoj in posodobitve s strani podjetij. Slabosti in nevarnosti pa so ravno v glavni 
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konkurenci v obliki običajne omarice za prvo pomoč, ki je cenejša in ne potrebuje vira 
energije za delovanje. 

Rezultati vprašalnika so pomagali izvesti in dopolniti  SWOT analizo za oba izdelka. 
Analiza SWOT je zasnovana tako, da olajša realističen, na dejstvih in podatkih temelječ 
pogled na prednosti in slabosti izdelka [20]. Za kasnejši opis osnovne ideje izgleda in 
funkcionalnosti mobilne aplikacije se je bilo potrebno večkrat vrniti k SWOT analizi, ki 
me je opomnila na predvidene prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje projekta oziroma 
magistrskega dela. 

1.4 Povzetek teoretičnega dela 
Preko prebiranja zakonodaje, strokovne literature in znanja pridobljenega med 
opravljanjem dela kot strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu sem prišel do 
informacij, ki so mi pomagale pri pripravi vsebine magistrskega dela Kot prvo sem 
pregledal slovensko zakonodajo za področje omaric za prvo pomoč in nato odkril tudi 
literaturo o obstoju Gale asistenta in clever first aid omarice za prvo pomoč. Po pregledu 
in vrednotenju literature omenjenih pametnih naprav sem se odločil, da 
eksperimentalnega dela ne bom razvijal v tej smeri. 

Preveril sem tudi mobilne aplikacije in literaturo, ki se navezuje na mobilne aplikacije za 
pomoč pri opravljanju dela strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu. Odkril sem 
sklop aplikacij Checkpoints app, ki pa niso nudile modularnosti in povezovanja s podatki 
podjetja. 

Tako sem si lahko pripravil namen magistrskega dela in si zadal izdelati osnovno idejo 
za razvoj izgleda in funkcionalnosti mobilne aplikacije TeHelp za pomoč strokovnim 
delavcem za varnost in zdravje pri delu. Z izvedbo SWOT analize pa sem si pomagal 
začrtati oziroma predvideti, kaj moram v aplikacijo vključiti in na kaj moram biti še 
posebej pozoren. 
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2 Namen dela in hipoteze 

S pomočjo pregleda strokovne literature in zakonodaje vezane na omarice za prvo pomoč 
in obstoječe pametne omarice za prvo pomoč bom opisal področje obravnave in izpostavil 
prednosti in slabosti posameznih omaric, ki so dostopne na trgu. Opisal bom tudi, kaj bi 
v primeru razvoja lastne pametne omarice za prvo pomoč le-ta morala vsebovati oziroma 
nuditi. 

Preko pregleda tuje in slovenske strokovne literature, analiz in zakonodaje vezane na 
področje obravnave mobilnih aplikacij bom opisal mobilne aplikacije, ki so namenjene 
za strokovne delavce za varnost in zdravje pri delu in bodo v času pisanja magistrskega 
dela na voljo za uporabo. Opisal bom tudi osnovni teoretični postopek izdelave mobilne 
aplikacije. 

Zadal sem si narediti tudi SWOT analizo za pametno omarico za prvo pomoč in mobilno 
aplikacijo TeHelp, ki mi bo pomagala pri izvedbi glavnega namena tega magistrskega 
dela, to je narediti osnovno idejo izgleda funkcionalnosti mobilne aplikacije TeHelp.  

V okviru magistrskega dela je bil glavni cilj opisati in narediti osnovno idejo izgleda in 
funkcionalnosti mobilne aplikacije TeHelp, ki bi strokovnemu delavcu za varnost in 
zdravje pri delu  celostno nudila lažje in ugodnejše opravljanje strokovnega dela. S tem v 
mislih se bom tudi lotil raziskovanja področja pametnih mobilnih aplikacij predvsem za 
področje Slovenije. Opis osnovne ideje izgleda aplikacije bi tako vključeval ključna 
področja aplikacije, kot tudi možnost posodobitev in kasneje uporabo mobilne aplikacije 
z internmi akti podjetij. Vizualni razvoj in izgled aplikacije sem predvidel izvesti s 
pomočjo spletne strani Appgyver.com, ki bo nudila osnovno formo mobilne aplikacije in 
s pomočjo različnih modulov lahko oblikuje posamezne strani in ukaze mobilne 
aplikacije TeHelp. 

Pripravil bom tudi anketni vprašalnik na temo pametne omarice in  mobilne aplikacije, ki 
bo namenjen strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu. Z vprašalnikom bom 
dobil informacije o vzdrževanju, vidnosti, številu in pregledu omaric za prvo pomoč. 
Pridobiti želim tudi mnenje glede pametnih omaric in poznavanje le-teh med anketiranci. 
Želim dobiti tudi  predstavo o tem, ali ljudje prepoznajo pametno omarico za prvo pomoč, 
kot koristno in učinkovito  idejo. Anketni vprašalnik bo vseboval tudi vprašanja glede 
mobilnih aplikacij v uporabi na delovnem mestu in sistemov beleženja podatkov. Z 
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anketo bo cilj odkriti tudi ali je mobilna aplikacija TeHelp sploh potrebna in želena kot 
vir informacij oziroma, kot delovno sredstvo.  

Rezultate ankete pa bom pretvoril v grafe s pomočjo analize z deskriptivno statistiko in 
nato bom tabele spremenil še v grafično obliko tortnih diagramov. 

Po pregledu literature sem se odločil postaviti štiri predpostavke, ki bodo predstavljale 
vodilo skozi magistrsko delo in jih bom skozi anketo ter ugotovitve ovrgel ali potrdil. 

Predpostavke so naslednje: 

Predpostavke (pred oddajo anketnega vprašalnika): 

- Mobilna aplikacija je med večino (več kot 50%) anketirancev spoznana za uporabno za 
lajšanje delovnega procesa, 

- Večina (več kot 50%) strokovnih delavcev mobilni telefon in mobilne aplikacije 
uporabljajo za pomoč pri delu, 

- Ideja o pametni omarici za prvo pomoč je sprejeta med večino (več kot 50%)  
anketirancev, 

- Uporaba pametne omarice za prvo pomoč po mnenju anketirancev vpliva in izboljša 
varnostno kulturo v podjetju. 
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3 Eksperimentalni del  

V tem poglavju magistrskega dela je zapisan potek eksperimentalnega dela, kjer je 
predstavljena izvedba, zasnova, struktura in način vrednotenja. 

Magistrsko delo je sestavljeno iz več delov, in sicer je en del teoretičen, kjer sem uporabil 
deskriptivno raziskovalno metodo s pomočjo pregleda tuje in slovenske strokovne 
literature. Literaturo sem iskal na spletu s pomočjo Elsevier.com in Google Scholar, kjer 
sem za ključnike uporabil besede kot so; inovacija, zdravje, varnost, mobilna aplikacija, 
izdelava aplikacije,  prva pomoč in pametna omarica za prvo pomoč. 

Drugi del eksperimentalnega dela je bil opis osnovne ideje izgleda in funkcionalnosti 
mobilne aplikacije TeHelp, v neko stvarno obliko. Aplikacija TeHelp je še v razvojni fazi 
in so v času pisanja tega magistrskega dela za vpogled na voljo zgolj renderji oziroma 
oblika aplikacije in ne končni produkt oziroma popolnoma delujoča aplikacija.  

Zadnji del raziskovalnega dela mojega magistrskega dela pa je empiričen. Uporabil sem 
kvantitativno metodo raziskovanja s pomočjo anketnega vprašalnika. 

3.1 Pametna omarica za prvo pomoč 
 
Raziskal sem področje klasičnih omaric za prvo pomoč in omaric za prvo pomoč, ki so 
elektrificirane oziroma nudijo pomoč s podatki ali asistirajo pri izvajanju prve pomoči  in 
s tem delujejo kot pametne omarice za prvo pomoč. Opisal pa sem tudi, kaj bi v primeru 
razvoja lastne pametne omarice za prvo pomoč le-ta morala vsebovati oziroma nuditi. 

Pregled literature je potekal predvsem na internetnih straneh inovatorjev in start-up 
straneh, saj dejanske strokovne literature ni oziroma je ni veliko, ker gre tukaj predvsem 
za projekte v zgodnjih fazah. Ključniki uporabljeni pri iskanju po spletnih straneh so bili: 
smat first aid, pametna omarica, prva pomoč. Splošno literaturo vezano na omarice za 
prvo pomoč sem iskal na spletu s pomočjo Elsevier.com in Google Scholar, kjer sem za 
ključnike uporabil besede kot so; inovacija, zdravje, prva pomoč in pametna omarica za 
prvo pomoč. 



 

24 
 

3.2 Razvoj mobilne aplikacije TeHelp  
 
Za razvoj oblike in funkcionalnosti mobilne aplikacije TeHelp sem  literaturo vezano na 
omarice za prvo pomoč sem iskal na spletu s pomočjo Elsevier.com in Google Scholar, 
kjer sem za ključnike uporabil besede kot so; inovacija, zdravje, varnost, mobilna 
aplikacija, izdelava aplikacije.  

 S pomočjo literature sem opisal izdelavo mobilne aplikacije, pri razvoju oblike in funkcij 
mobilne aplikacije TeHelp pa sem si pomagal s spletnim mestom appgyver.com, ki je 
oblikovala moje želje in ideje v neko celostno podobo.  

Pomembno je, da skozi postopek razvoja mobilnih aplikacij razmišljamo preudarno in 
pomislimo tudi na to, kako bo aplikacija ustrezala tako tržnim ciljem kot tudi tržni niši. 
Aplikacija oziroma vizualna podoba aplikacije je bila razvita in narejena na spletni 
aplikaciji APPGYVER.com. Aplikacija ni na voljo za prenos in uporabo, ampak je v 
pripravi. Vse slike spodaj so plod mojega dela v zgoraj omenjeni aplikaciji in orisujejo 
videz delujoče aplikacije. 

Za razvoj ideje aplikacije sem zato na začetku popisal in opredelil ključna področja v 
našem poklicu in na podlagi teh, kasneje razdelil na podpodročja, ki so aplikacijo naredila 
izredno razvejano in obsežno. Veliko pozornosti sem namenil predvsem videzu aplikacije 
in začetnemu pogledu, ki privabi uporabnika k dejanski uporabi aplikacije.  

Aplikacija je bila razvita in razdeljena v 5 glavnih področij in sicer, zdravje, varnost, 
okolje, meritve in zakonodajo in vsako področje ima svoja pod-področja. Pridobitev 
odgovorov na zdravstveno, varnostno, strokovno ali zakonodajno vprašanje je tako z 
razvojem aplikacije lahko bolj priročno in praktično kot kdaj koli prej.  

3.2.1 Lastnosti in opis aplikacije TeHelp 

Pridobitev odgovorov na zdravstveno, varnostno, strokovno ali zakonodajno vprašanje je 
lahko bolj priročno in praktično kot kdaj koli prej. Aplikacija TeHelp je načrtovana tako, 
da vsebuje celotno zbirko informativnih podatkov o varnosti in zdravju pri delu. 
Strokovni delavci, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu, se 
zanašajo na zakonodajo in standarde, ki so večinoma v papirnati obliki in se ne 
združujejo. V primeru mobilne aplikacije pa so zakonodaja in standardi lahko na praktični 
način povezani na enem mestu in še vedno predstavljajo zanesljiv vir informacij o zdravju 
in varnosti.  
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To aplikacijo bi lahko prenesli v napravo in nato za zagon aplikacije ni več potrebna 
brezžična povezava. Uporablja se lahko brez povezave, na oddaljenih območjih in v 
proizvodnih prostorih, kjer brezžične povezljivosti ni ali je nezanesljiva. Aplikacija je na 
voljo v napravah z operacijskim sistemom iOS in Android. 

V vsakodnevnem življenju se srečamo z veliko stvarmi, ki nam niso znane ali pa se 
moramo o zanesljivosti oziroma pravilnosti informacije prepričati na spletu. Brskanje po 
spletu pa nam omogočajo tudi pametni telefoni. Zakaj torej ne bi izkoristili pametnih 
telefonov in opravljanje poklica razbremenili z uporabo aplikacije, ki nam omogoča lažji 
in predvsem hitrejših pregled nad vso literaturo in ponuja vse potrebne posodobljene 
informacije za naše delo. 

Strokovnjak za varnost in zdravje pri delu bi si tako lahko pomagal z aplikacijo: 

- pri oceni in ukrepih v ergonomskem smislu,  

- pri oceni nevarnosti in tveganj na delovnem mestu,  

- pri splošnem zbiranju podatkov iz zakonodaje vezane na zdravje in varnost pri delu, 

- pri razvrščanju in označevanju kemikalij po GHS-ju, 

- pri iskanju relevantnih parametrov,  

- pri iskanju varnostnih listov, 

- pri beleženju varnostnih obhodov in vpisu incidentov,  

- pri zapisu akcijskih načrtov potrebnih za izpeljavo projektov (v zvezi z VZD). 

Pri prebiranju literature oziroma mobilne trgovine z aplikacijami ugotovimo, da določene 
aplikacije za pomoč pri opravljanju poklica strokovnega delavca za varnost in zdravje pri 
delu že obstajajo, vendar pa se izredno specializirane in ozko usmerjene. Poleg tega pa 
večina aplikacij za prenos zahteva plačilo, kar pomeni nedostopnost za manjša podjetja 
in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo z opravljanjem tega poklica. 

Aplikacija bi bila živa aplikacija, to pomeni, da bi bilo treba v skladu s spremembo 
zakonodaje in različnih parametrov posodabljati verzije aplikacije oziroma same 
informacije, ki bodo v njej.  

Aplikacija se deli v 5 glavnih podskupin (slika 5), in sicer, zdravje, varnost, okolje, 
meritve in zakonodajo. Vstopna oziroma začetna stran se prikaže le ob prvem zagonu 
aplikacije, ko se le-ta namesti na pametni telefon. Takrat se v aplikacijo vpišejo relevantni 
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podatki, kot na primer; Ime, priimek, podjetje in nato še želeno geslo, ki bo zaščitilo 
dostop do aplikacije pred zunanjimi neavtoriziranimi uporabniki, saj je lahko vsebina 
aplikacije oziroma podatki, shranjeni v njej tajnost podjetja.  

Pomembno je tudi, da je aplikacija narejena v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe za 
zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). S tem, ko je aplikacija 
narejena v skladu z omenjenim zakonom, zagotovimo uporabnikom z različnimi 
oviranostmi lažji dostop do informacij in storitev [18]. Zakon sicer obvezuje bolj državne 
organe, organe lokalnih samoupravnih skupnosti, ter osebe javnega prava in jih zavezuje 
k ureditvi spletnih mest na način, da bodo te dostopne vsem uporabnikom. V praksi to 
pomeni, da je aplikacija primerna tudi za gluhe in naglušne oziroma slepe in slabovidne 
osebe oziroma osebe z določenimi oviranostmi, saj je aplikacija tudi zvočno vodena in 
omogoča funkcijo kontrasta pisave in gumbov ter povečavo. Aplikacija v pametni napravi 
omogoča, glasovni odziv naprave, da jo lahko uporabljate, ne da bi vam bilo treba gledati 
v zaslon, kar je mišljeno predvsem za osebe, pri katerih prihaja do težav pri razločevanju 
vsebine zaslona [21].  

 
  

 

Slika 5: Vstopna stran in zavihek zdravje   

Druga stran, ki kasneje postane osnovna podlaga aplikacije, ima 5 kategorij, ki se delijo 
na zdravje, varnost, okolje, meritve in zakonodajo. S pritiskom na eno od kategorij 
sprožimo ukaz, da aplikacija odpre novo okno z zahtevanimi informacijami in 
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podkategorijami želenega področja. V primeru pritiska na »zdravje« nam odpre možnosti 
ergonomije, varnostnih listov in medicina dela. 

V primeru pritiska na tipko »ergonomija« nam odpre novo okno ali zavihek (slika 6), ki 
nam ponudi možnost izdelave OWAS analize ergonomije delovnega mesta. Pri tem pa se 
lahko odločimo, ali gre za delo v pisarni ali pa za delo v proizvodnji.  

OWAS (Ovaco Working Analysing System) je opazovalna metoda razvita na Finskem za 
analizo položajev telesa. Metoda se je skozi leta izkazala kot uspešna, zato je doživljala 
konstantni razvoj in modifikacije. Nastala je tako imenovana modificirana metoda 
OWAS, ki jo uporabljamo še danes. Bistvo metode je v intervalnem analiziranju statičnih 
opazovalnih lastnosti telesnih položajev in sil. Hkrati lahko opazujemo potek opravljanja 
dela enega ali več delavcev [27]. 

 

Slika 6: Ergonomija in varnostni listi 

Razdelek varnostni listi ponuja seznam varnostnih listov, ki jih podjetje lahko naloži PDF 
datoteko v aplikacijo za tiste kemikalije, ki jih uporabljajo. Za obvladljivo izkušnjo je 
potrebno bazo PDF-je varnostnih listov posodabljati in vpisovati le kemikalije, ki so v 
podjetju v uporabi. Na strani varnostni listi so razloženi tudi piktogrami (slika 7), in sicer 
deluje tako, da pritisnemo na željen piktogram, aplikacija pa nam odpre okno s podrobno 
razlago piktograma.  
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Slika 7: Razlaga piktogramov in seznam varnostnih listov 

Velika podskupina je tudi varnost, ki jo najdemo na osnovnem zaslonu. S pritiskom na 
»varnost« se nam odprejo okna z navodili za varno delo, ocenami tveganja, osebno 
varovalno opremo, dogodek in varnostnimi obhodi (slika 8). Delavec lahko v aplikacijo 
naloži ocene tveganja delovnih mest v podjetju in jih ima tako vedno pri roki. Aplikacija 
omogoča modularnost in lahko vsakič znova dodajamo, ali brišemo dokumente v njej.  

  

Slika 8: Razdelek varnosti in ocene tveganja delovnih mest 
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Slika 9: Beležnica podjetja z varnostnimi obhodi in zapisom dogodkov 

Podjetje oziroma uporabniki lahko kasneje naknadno nalaga dokumente relevantne za 
opravljanje dela, kot so navodila za varno delo in delo z opremo, procesna navodila, 
čistilni postopki, razne evidence opreme ali surovin in nevarnih snovi. 

Ključno pa je tudi, da uporabnik z aplikacijo lahko beleži svoje varnostne obhode podjetju 
oziroma linijah ali oddelkih (slika 9). Opažanja na obhodu pa lahko pretvori tudi v odprtje 
dogodka, incidenta ali potencialno nevarne situacije. V ozadju se beleži tudi mesečna 
aktivnost in se lahko izvozi kot ločen statističen dokument dogajanj v podjetju. 

Aplikacija TeHelp omogoča tudi možnost vnosa sestankov v koledar in vnos najav 
inšpekcij, presoj in podobno. Med imetniki aplikacije se koledar tudi sinhronizira in 
pokaže skupne sestanke in obveznosti. 
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Slika 10: Okolje in razdelek energetika ter njena poraba 

Okolje v veliko podjetjih spada pod službo, ki skrbi za zdravje in varnost pri delu. Zato 
je tudi v aplikaciji TeHelp okolju namenjen svoje posamezno ukazno okno, kjer se nam 
odpre 5 novih podskupin. V te podskupine spadajo energetika, hrup, odpadki, vode in 
zrak. V vsaki podskupini so predstavljeni podatki in osnovne zahteve slovenske 
zakonodaje za posamezno področje.  

V tem segmentu lahko izvemo vse od porabe energentov v podjetju do prijave odpadkov. 
Energenti se beležijo na mesečni bazi, kjer se lahko spremlja poraba elektrike, pare, plina, 
vode in celokupnega ogrevanja (slika 10). Za posamezno področje porabe lahko odpremo 
novo okno, kjer nam pokaže številke porabe ločeno za skladišče, proizvodnjo ali pisarne 
in za vse tri skupaj. Izbiramo med mesečno ali letno porabo v spodnjem delu ekrana pa 
se nam za želeno obdobje izriše tudi graf.  
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Slika 11: Meritve delovnega okolja in razdelek meritve hrupa 

Aplikacija omogoča dostop do meritev delovnega okolja (slika 11), ki se delijo na; 
elektrika, hrup, mikroklima, prah in osvetljenost. Vsaka od teh področji ob kliku nanje 
odprejo novo okno, kjer se izpišejo obvezni standardi in zakonodaja za meritve. Pod tem 
pa najdemo razdelke o metodologiji, izračunih, mejnih vrednostih in že obstoječih 
meritvah podjetja. Uporabnik aplikacije na preprost način naloži datoteko, ki vsebuje 
podatke o meritvah in jih s tem varno spravi na eno pregledno mesto. Dokumenti se 
naložijo v posebne mape in so razvrščeni glede na mesto merjenja.  
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Slika 12: Zakonodaja z razdelkoma zakoni in pravilniki   

Pri zakonodaji (slika 12) so na osnovnem zaslonu navedeni; pisni sporazum, predpisi in 
standardi, pravilniki, smernice in zakoni. V posameznem razdelku so shranjeni 
najpogosteje uporabljeni dokumenti, ki si jih lahko uporabnik aplikacije sam naloži, 
veliko pa jih je prednastavljenih že v sistemu. Prednastavljeni dokumenti se skladno s 
spremembami v zakonodaji tudi sami posodobijo in skrbijo za ažurnost ključnih 
dokumentov, na katere se uporabnik sklicuje pri svojem delu. Aplikacija je pravzaprav 
povezana direktno do spletnih mest ministrstev in drugih organov, ki posodabljajo javne 
dokumente.  

Aplikacija bo za uporabnike brezplačna, v primeru zakupa aplikacije s strani podjetja, da 
se lahko lansira personalizirana izkušnja pa bo aplikacija plačljiva, saj se omogoča tudi 
modularnost in prirejanje in dodajanje podatkov na zahtevo podjetja. Določeni dodatki 
aplikaciji kot so vodenje evidenc in sledenje napredku pri akcijskih načrtih bodo prav 
tako plačljivi. Za podjetja bo uvodnih 14 dni brezplačnih, da se uporabniki prepričajo v 
prijetnost in uporabnost izkušnje uporabe mobilne aplikacije TeHelp v njihovem podjetju. 

3.2.2 Vzdrževanje in tehnične lastnosti aplikacije 

Vzdrževanje in posodabljanje aplikacije je pomembna komponenta, ki mora biti 
omogočena za uporabnika. Aplikacijo mora ustvarjalec oziroma kreator aplikacije 
primerno in pravočasno posodabljati. Prednosti posodabljanja in izboljšav aplikacij so, 
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da aplikacija pridobi nove komponente oziroma funkcije, izboljša se varnost, zmogljivost, 
stabilnost in celovita izkušnja [28]. 

Posodobitev mobilne aplikacije je tisto, s čimer lahko razvijalec in baza uporabnikov 
komunicirata. To je kot medij, ki omogoča zapis skozi opombe ob izdaji. Nove funkcije 
aplikacijam omogočajo nove zmogljivosti po vsaki večji izdaji mobilnega operacijskega 
sistema. Vsakič, ko Android in iOS uvedeta novo funkcijo, je treba aplikacije na splošno 
posodobiti, da jih dohitimo. Posodobitev bo aplikacijam pomagala pri dostopu do novih 
naborov programske in strojne opreme, ki so jih predstavili proizvajalci [28]. 

 

Slika 13: Posodobitve aplikacije 

V primeru TeHelp aplikacije je izredno pomembna komponenta posodabljanje podatkov 
s strani ustvarjalca aplikacije (slika 13), saj aplikacija vsebuje zakonodajne dokumente, 
standarde in pravilnike. S tem je treba zagotoviti, da se ob vsaki spremembi omenjene 
zakonodaje in standardizacije aplikacija primerno posodobi s primernimi popravki in 
informacijami o spremembah. Funkcija aplikacije je tudi, da vsako spremembo 
dokumentacije in zakonodaje uporabniku sporoči in jo prikaže kot novo obvestilo. 

Za posodobitve zakonodaje in standardov je zadolžen kreator aplikacije, ki ima za to 
področje zadolženo osebo za pregled in sledenje sprememb na področju sprememb in 
posodobitev obstoječe zakonodaje in standardizacije. Da delo strokovnega delavca za 
varnost in zdravje pri delu poteka nemoteno je treba zagotoviti konstantno in 
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transparentno bazo podatkov, ki je ves čas ažurirana. Za posodobitev aplikacije pa je s 
strani uporabnika treba zagotoviti le internetno povezavo, ki omogoča prenos nove 
posodobitve aplikacije in kasnejšo namestitev le-te na mobilni napravi. 

Dokumenti, ki so v interni rabi podjetja pa mora uporabnik aplikacije posodabljati sam. 
Tukaj so mišljeni interni pravni akti, navodila za delo, ocene tveganja in tako dalje. V 
primeru menjave ali revizije internega dokumenta, uporabnik enostavno obstoječ 
dokument zamenja z revidiranim in shrani spremembe. Edini pogoj za interno 
posodabljanje aplikacije je, da je uporabnik vpisan kot administrator aplikacije, zato da 
ne more vsak uporabnik spreminjati vsebine. S tem se zagotavlja integriteta aplikacije. 

 

Slika 14: Občutljivi podatki in njihova integriteta 

Pri integriteti podatkov je potrebno tudi zagotavljati, kdo lahko dostopa do teh podatkov 
in na kakšen način se lahko hranijo [28]. Aplikacija ima tudi funkcijo opozarjanja 
nepredvidenega zapiranja neshranjenih podatkov (slika 14), ki so občutljive narave. 
Ključno pri aplikaciji pa je, da jo lahko v podjetju uporablja le peščica pooblaščenih ljudi, 
saj so za njeno uporabo primerno usposobljeni in izobraženi. Tako se izognemo etičnim 
vprašanjem, kdo lahko dostopa do podatkov zaposlenih. Aplikacijo uporabljajo le 
zaposleni v podjetju, ki opravljajo naloge oziroma službo strokovnega delavca za varnost 
in zdravje pri delu. Končne filtrirane podatke, kasneje lahko predstavljamo kot statistični 
material na sestankih in tudi varovali osebne podatke zaposlenih [28]. 
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3.2.3 Uporaba mobilne aplikacije in interni akti podjetij 

Za uporabo mobilne aplikacije na lokaciji podjetja je potrebno zagotoviti primerno 
delovno okolje in zagotoviti ustrezna navodila in pravila, kje in kako se aplikacija lahko 
uporablja.  

Zaposleni se morajo izogibati uporabi mobilnega telefona, ko na primer upravljajo s 
težkimi stroji ali celo med rutinskimi stvarmi, kot je hoja po stopnicah, saj je možno, da 
postanejo nepozorni in varnosti ne jemljejo tako resno, kot bi jo morali [29]. 

Tako lahko uporaba aplikacije spada pod splošna interna navodila za varno uporabo 
mobilnih telefonov na lokaciji posameznega podjetja. Posebaj pozorni moramo biti tudi 
v primerih, kjer imajo podjetja na lokaciji Ex cone. 

Mobilni telefoni motijo našo pozornost, kar ima lahko za posledico nezgodo pri delu. 
Potrebno je upoštevati pravila, ki jih določi vsak delodajalec posamezno, kot na primer; 

- Nikoli ne uporabljaj telefona med vožnjo. 

- Nikoli ne uporabljajte telefona, kadar delate s delovno opremo (delovni stroji, 

uporaba lestve, uporaba ročnega viličarja, ....itd) 

- Med hojo ne gledam in ne tipkam po telefonu. 

- Uporaba mobilnih telefonov na peš poteh, ki niso označene ali fizično ločene od 

transportnih poti ni dovoljena. 

- Uporaba ni dovoljena na nepreglednih mestih, prehodih za pešce. 

- Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena med hojo po stopnicah. 

- Uporaba mobilnih telefonov pri delu na višini ni dovoljena (delovni odri, lestve, 

delovni podesti, premične mobilne ploščadi). 
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3.3 Anketa 
 

Pri eksperimentalnem delu magistrske naloge, sem določil, da je moj cilj s pomočjo 
ankete, ki je dostopna v prilogi tega magistrskega dela, ugotoviti ali ljudje prepoznajo 
koncept pametne omarice za prvo pomoč kot uporaben in koliko bi bila zadeva uporabna 
v praksi oziroma na delovnem mestu. Ali strokovni delavci uporabljajo mobilni telefon 
in mobilne aplikacije uporabljajo za pomoč pri delu, ter kako je sprejeta ideja o pametni 
omarici za prvo pomoč med anketiranci. 

Zanimala me je tudi korelacija med razvojnima idejama in višanjem varnostne kulture. V 
anketi sem dal veliko poudarka tudi na vprašanja, ki se nanašajo na mobilne aplikacije, 
uporabo pametne tehnologije na delovnem mestu in smotrnost strokovnih mobilnih 
aplikacij. Anketna vprašanja so razdeljena v 3 sklope in anketirancu vzamejo približno 
15 do 20 minut za izpolnjevanje.  

Za celovitost magistrskega dela je bil izdelan anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz 3 
sklopov in 27 vprašanj, s katerim sem želel pridobiti mnenje strokovnih delavcev o 
področju obravnave.  

Anketni vprašalnik sem sestavil s pomočjo mentorice, ki je tudi ocenila ustreznost 
vprašanj glede na vsebino magistrskega dela. Vprašalnik je bil narejen in poslan 
18.1.2021 in je dostopen v prilogi 1. Anketa je bila elektronsko poslana med strokovne 
delavce za varnost in zdravje pri delu, člane društva varnostnih inženirjev in študente 
tehniške varnosti. Anketa je bila sestavljena iz več sklopov in 27 vprašanj. Vprašanja v 
vprašalniku so bila tako odprtega kot zaprtega tipa. Ciljna skupina anketnega vprašalnika 
so bili  strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu in je bil izpolnjen s strani 71 
anketirancev, poslan pa v 100 izvodih. Neprimernih je bilo 8 anket in niso bile vključene 
v rezultate ankete.  

Zbrane anketne vprašalnike sem tudi analiziral. Prvo je bila narejena analiza z 
deskriptivno statistiko, kar pomeni pretvorba zbranih odgovorov v odstotke. Po opravljeni 
analizi pa sem tabele spremenil še v grafično obliko tortnih diagramov 

Ključni del ankete preučuje možnost uporabe mobilne aplikacije TeHelp. V tem delu se 
vprašanja navezujejo predvsem na uporabo pametnih telefonov in aplikacij v delovnem 
okolju. Z anketo sem želel izvedeti, ali je razvoj tovrstne aplikacije zanimiv potrošniku 
in ali bi te vrste aplikacija pomagala delavcu pri opravljanju njegovih poklicnih nalog. 
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Kasnejša analiza ankete je bila pretvorba surovih podatkov v grafe. Prvo je bila narejena 
analiza z deskriptivno statistiko, kar pomeni pretvorba zbranih odgovorov v odstotke. Po 
opravljeni analizi pa sem tabele spremenil še v grafično obliko tortnih diagramov. V 
nadaljevanju opisujem svoja dognanja in razvoj osnovne ideje do pilotnega izdelka. 
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4 Rezultati in razprava  

V tem poglavju so predstavljeni rezultati in razprava eksperimentalnega dela tega 
magistrskega dela. Tako sem opisal ključne ugotovitve glede pametnih omaric za prvo 
pomoč in primerjal le-te med seboj. V tabelarično obliko sem spravil tudi ugotovitve 
mobilne aplikacije TeHelp, kjer sem opisal vse funkcije in področja mobilne aplikacije. 
Opisal sem tudi pozitivne in negativne točke teh funkcij in področij ter opisal tudi 
priložnosti za razvoj drugih področij , ki bi jih lahko kasneje vključil v aplikacijo TeHelp. 

V tem poglavju je predstavljena tudi anketa oziroma analiza anketnega vprašalnika in 
pripadajočih odgovorov, ki sem jih zbral v obdobju 2 mesecev. Anketa je bila sestavljena 
iz več sklopov in 27 vprašanj. Vprašanja v vprašalniku so bila tako odprtega kot zaprtega 
tipa. Analiza ankete je bila pretvorba surovih podatkov v grafe. Prvo je bila narejena 
analiza z deskriptivno statistiko, kar pomeni pretvorba zbranih odgovorov v odstotke. Po 
opravljeni analizi sem tabele spremenil v grafično obliko tortnih diagramov.  

Poleg prebiranja strokovnih člankov, potek dela izhaja tudi iz poznavanja področja in tako 
s  poznavanjem aktualnih tem na danem področju lahko človek lažje ustvari idejo, ki jo 
kasneje razvije v končni produkt.  S pomočjo strokovnih člankov in poznavanja področja 
si lažje ustvarimo tudi predstavo o potrebi trga po izdelku oziroma uslugi, ki človeku lajša 
delo na strokovnem nivoju pri opravljanju svojega dela.  

4.1 Pametne omarice za prvo pomoč 
Razvoj omarice ni bil izveden, saj sem na podlagi prebranih člankov ugotovil, da podoben 
koncept že obstaja v tujini in da bi bil razvoj oziroma posodobitev ideje take pametne 
omarice brezpredmeten. 

Pripravil sem tabelo in primerjal prednosti in slabosti omaric za prvo pomoč in tehnologij, 
ki nudijo pomoč izvajalcem prve pomoči (tabela 1). 

Iz tabele 1 lahko razberemo, da je Gale primer omarice za prvo pomoč, ki je najbolj 
vsestranska in nudi  veliko v majhni kompaktni podobi. Največja šibkost Gale pametne 
omarice za prvo pomoč je ta, da omarica ni pregledna, saj je bilo razvijalcem bolj 
pomembna kompaktnost kot preglednost. Zaradi enakega razloga je tudi vsebina omarice, 
kar precej okrnjena in je zato bolj namenjena za domačo uporabo kot za kakšno 
industrijsko rabo. 
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Klasična 
omarica 

PP 
Gale Clever 

first aid 
Pametni 
čitalnik 

Splošne specifikacije         

Vodnik za prvo pomoč Ne Da Da * 

Preglednost Ne Ne Da * 

Video povezava Ne Da Ne  Ne  

Transport naprave Da Da Ne Da 

Domača uporaba Da Da Ne Ne 

Industrijska uporaba Da Da Da Da 

Zaslon na dotik Ne Da Da Ne 

Tehnologija         

Vlkjučeni seznorji Ne Da Da Da 

Ugotavljanje klinične slike Ne Ne Ne Da 

Pošiljanje kritičnih opozoril Ne Ne Da * 

Avtomatsko naročanje sanitetnega materiala Ne Da Da Ne 

Sledljivost porabe sanitetnega materiala Ne Da Da * 

Merjenje telesne temperature Ne Da Ne Da 

Merjenje srčnega utripa Ne Da Ne Da 

Pametna tehnologija         

Ločena mobilna aplikacija Ne Ne Da Ne 

Povezava z oblakom informacij Ne Da Da Da 

*pametni čitalnik deluje v povezavi s pametno omarico 

Tabela 1: Primerjava pametnih naprav za prvo pomoč 

4.1.1 Ideja pametne omarice za prvo pomoč 

Opisal sem, kaj bi v primeru razvoja lastne pametne omarice za prvo pomoč le-ta morala 
vsebovati oziroma nuditi, da bi v podjetjih nudila dovolj dobro podporo delavcem pri 
nudenju prve pomoči in bi z beleženjem dogodkov in porabljenega sanitetnega materiala 
vodila statistiko namesto strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu. 

Omarica bi morala biti kompaktna, prenosljiva in pametna. S svojo integrirano 
prenosljivo tablico s programom za nudenje prve pomoči, bi človeka v nekaj korakih 
vodila skozi nudenje prve pomoči ponesrečencu. V programu bi bile kot zavihki 
razdeljene različne kategorije pomoči oziroma stanja ponesrečenca, kot so; negibna 
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oseba, dušenje, krvavitve, srčna kap, možganska kap, alergična reakcija, amputacije, 
ureznine, epileptični napad, opekline, poškodbe glave in hrbtenice, poškodba oči, 
zastrupitve, zlomi, zvini in izpahi. 

Omarica vključuje začetni sprožilni mehanizem oziroma senzor nezgode, ki bi se sprožil 
ob odprtju omarice in s tem opozoril varnostnika ali delavca ZVO o dogodku. 

V omarici bi bili nameščeni naslednji pripomočki, tako kot veleva slovenska zakonodaja 
na tem področju in nekaj drugih pomembnih dodatkov, ki bi glede na branžo oziroma 
delovanje podjetja se lahko razlikovali med seboj: 

5x povoj za prvo pomoč vrste 1, 

2x povoj za prvo pomoč vrste 2, 

5x krep povoj 8 cm x 5 m, 2x krep povoj 10 cm x 5 m, 

5x povoj iz mula 6 cm x 4 m, 5x povoj iz mula 10 cm x 4 m, 

5x obliž z blazinico 10 cm x 4 cm, 

5x obliž z blazinico 10 cm x 8 cm, 

5x sanitetna vata 100 g – 1 kos, trikotna ruta, 

1x lepilni trak 2 cm x 1 m, 1x lepilni trak 2 cm x 5 m, 

5x sterilni zloženec 5 cm x 5 cm 16 sl., 

5x sterilni zloženec 10 cm x 10 cm, 

1x vpojna sterilna gaza 0,4 m, 1x vpojna sterilna gaza 0,8 m, 

5x varnostne sponke, 1x škarje z zaobljeno konico, 

1x prvi povoj za opekline (aluplast) kompresa 50 x 60 cm, 

10x komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm, 

5 parov rokavic iz lateksa, 1x priročnik o prvi pomoči, 

1x pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu [3]. 

Poleg zgoraj naštete opreme pa bi morala vsebina omarice vsebovati tudi tekočino za 
izpiranje, defibrilator, škarje, termometer, merilec tlaka in srčnega utripa.   

V omarico bi bil nameščen tudi SOS gumb za takojšnji klic v 112 klicni center oziroma 
sprožitev alarma za nevarnost. Na sredini omarice pa bi bil nameščen snemljiva tablica s 
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sprednjo in zadnjo kamero ter mikrofonom za video klic in aplikacijo za prepoznavanje 
poškodb in pomoč pri izvajanju prve pomoči. Tablico bi bilo možno sneti iz omarice, da 
jo lahko nesemo na samo mesto poškodbe in si tam pomagamo z navodili iz aplikacije, 
ter tako povečamo možnost hitrega ukrepanja in preživetja ponesrečenca. V sam program 
bi bil integriran tudi neposredni klic oziroma video klic v klicno intervencijski center s 
klicno številko 112, ta pa bi na mesto lahko napotil najbližjo interventno enoto, 
neposredno pa bi lahko povezal klic ali video klic s to enoto, da bi lahko zdravnik s 
pomočjo zvoka in slike vodil človeka skozi postopke nudenja pomoči ponesrečencu, 
dokler intervencijska ekipa ne pride na mesto dogodka. 

4.2 Pregled funkcij aplikacije TeHelp 
Spodaj je v tabelarični obliki (tabela 2) za lažji pregled prikazan pregled funkcij 
aplikacije, ki so zajete v mobilni aplikaciji TeHelp. Aplikacija je razdeljena v 5 področij 
in vsako področje ima svoja podpodročja. Ta so v tabeli ocenjena oziroma razdeljena na 
pozitivne in negativne lastnosti. Med glavno možnost izboljšave bi bilo treba 
implementirati tudi izbiro med svetlim in temnim ozadjem aplikacije, saj lahko uporabnik 
s tem izbira, kateri pogled mu nudi večjo preglednost. Aplikacija je predvidena zgolj za 
slovenska podjetja in podjetja ki delujejo v Sloveniji. Možna izboljšava bi bilo tudi 
izbiranje jezika, za tujce zaposlene v Sloveniji. Zakonodaja in standardi vključeni v 
aplikacijo so slovenski, zato aplikacija v tujini ni uporabna.  

V današnjem času izdelava mobilne aplikacije ni zakompliciran proces. Vendar pa ima 
uspešna mobilna aplikacija postopek, ki vključuje precej obsežno predhodno načrtovanje. 
Izdelava mobilne aplikacije bi bila lahko enostavna kot odpiranje IDE-ja, združevanje 
nekaj stvari, hiter preizkus in oddaja v App Store, in to vse v pol dneva. Lahko pa naredite 
izredno zapleten postopek, ki vključuje strogo up-front zasnovo, preizkušanje kakovosti 
na velikem številu naprav, preizkušanje uporabnosti, celoten beta življenjski cikel in nato 
uvedbo nekaterih različnih posodobitev. Pot, ki jo izberemo, bo oblikovala našo vizijo. S 
tem je opisan življenjski cikel razvoja aplikacij ter cilji in izzivi na tej poti.  

Pomemben napredek v tehnologiji je privedel do možnosti za večjo varnost v raznovrstnih 
industrijah. S pametnim telefonom v roki smo lahko na tekočem z najnovejšimi novicami, 
predpisi in incidenti. Hitro lahko komuniciramo s komer koli, ki ga potrebujemo, in celo 
najdemo kateri koli podatek, ki ga imamo shranjenega v napravi. To daje sodobnim 
strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu prednost pri zagotavljanju 
najvarnejših praks. Vseeno pa obstajajo nevarnosti s pametnimi telefoni glede na kraj in 
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čas uporabe. Čeprav so koristno orodje, morajo biti podjetja previdna in uporabljati lastno 
presojo glede politike mobilnih telefonov v njihovih objektih.  

V aplikacijo bi bilo smiselno vključiti tudi hitre merilnike hrupa, osvetljenosti in 
tresljajev. Te bi bile vključene v aplikacijo preko uporabe notranjih komponent telefona, 
kot so mikrofon, kamera in žiroskop. Uporaba merilnikov preko aplikacije bi uporabniku 
nudila hiter vpogled v trenutno stanje na lokaciji v primeru, da se zaznajo tresljaji, 
povečan hrup ali pa slabšo osvetljenost. Na podlagi teh meritev pa bi lahko kasneje 
uporabnik naročil ali izvedel uradne meritve. Primerna izboljšava za mobilno aplikacijo 
na področju zdravja bi bila tudi uvedba čitalnika za izpolnjevanje PCT Covid-19 pogoja. 
Za izbrane pooblaščene uporabnike aplikacije s strani podjetja bi se odprla možnost za 
interno preveritev pogoja PCT med sodelavci. V aplikacijo bi se lahko vključila tudi 
možnost podpisovanja internih dokumentov podjetja, s pomočjo mobilnega potrdila.  

Največji minus oziroma pomanjkljivost aplikacije je lahko ravno posodabljanje aplikacije 
in njenih virov, predvsem to velja za področje zakonodaje. Za posodabljanje aplikacije 
pa je potrebna internetna povezava, velikokrat pa v industrijskih objektih ni najboljše 
internetne povezave zaradi obilice konstrukcijskih elementov, zato je potrebno planiranje 
posodabljanja.  

Med pisanjem magistrskega dela sem želel pridobiti tudi informacijo s strani odgovornih 
v državi za vključitev povezave do zakonodaje in njenih virov v aplikacijo, vendar do 
zaključka urejanja oziroma končanja mojega dela, žal nisem dobil odgovora. Končni 
izgled aplikacije je lahko zato drugačen, kot je predstavljen v magistrskem delu zaradi 
pravno zakonskih razlogov. 

Videz aplikacije je lahko kasneje tudi drugačen in spremenjen od predstavljenega v tem 
magistrskem delu zaradi potrebnega posodabljanja aplikacij. Mobilna aplikacija je lahko 
tudi vizualno osvežena, saj tako pridobi oziroma izboljša uporabniško izkušnjo. 

Področje Podpodročje + - 

Zdravje 
  

Metoda OWAS za ocenjevanje ergonomije, 
Razlaga piktogramov in primeri 

previdnostnih stavkov. 

Manj razvejano področje, možne 
izboljšave, dodati je treba prvo 

pomoč,. 

  Ergonomija Deljenost na pisarniško in proizvodnjo 
ergonomijo. 

Vseeno izredno kompleksna in 
zahtevna uporabljena metoda 

OWAS. 

  Varnostni listi Varnostni listi nevarnih kemikalij, 
uporabljenih v podjetju na enem mestu. Potrebno interno posodabljanje. 

  Medicina dela 
Vključuje kontaktno številko medicine dela 

podjetja, osnove prve pomoči in navodila za 
antistresno telovadbo na delovnem mestu.  

Treba je vključiti tudi zdravo 
prehrano in navodila za 
premagovanje stresa na 

delovnem mestu. Covid-19 
čitalnik za sledenje PCT pogoja. 
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Varnost   
Beležnica podjetja vodi statistiko in 

opomnike za delavca in delodajalca. Beleži 
tudi inšpekcije in obvestila. 

Manj razvejano področje, dodati 
potrebno varnost strojev, letne 

preglede, izobraževanje,.. 

  Navodila za 
varno delo 

Podjetje lahko doda svoja navodila za delo. 
Vključeno tudi opozorilo o potrebni reviziji v 

določeni periodiki. 
Potrebno interno posodabljanje. 

  Ocena tveganja 
Podjetje lahko doda svoje ocene tveganja 
delovnih mest. Vključeno tudi opozorilo o 

potrebni reviziji v določeni periodiki. 
Potrebno interno posodabljanje. 

  OVO Seznam OVO uporabljene v podjetju in 
navodila za uporabo. Potrebno interno posodabljanje. 

  Beležnica 
podjetja 

Izredno koristno področje za delavca iz 
stroke, saj mu pomaga pri vodenju statistike 

na delovnem mestu. 
/ 

Okolje   
Izredno razvejano in široko področje, ki 

pokriva od porabe energentov, do 
dokumentov o odpadkih. 

Potrebno interno posodabljanje, 
saj so podatki vezani na podjetje 

in ne na aplikacijo. 

  Energetika Pregled porabe energentov na mesečnem in 
letnem nivoju v tabelarični in grafični obliki. 

Posodobitve so vezane na 
različna področja, zato je 

potrebna posebna previdnost. 

  Hrup Vsi potrebni dokumenti in delna zakonodajna 
urejenost področja. Potrebno interno posodabljanje. 

  Odpadki 
Tu najdemo vse potrebne evidence in urnike 

odvozov odpadkov. Prijava nevarnih 
odpadkov. 

Ni vodeno v sklopu aplikacije, 
vendar je zunanjo povezavo do 

ARSO. 

  Vode Vsa industrijska higiena in podatki beleženja 
obveznih meritev. 

Ni vodeno v sklopu aplikacije, 
vendar je zunanjo povezavo do 

ARSO. 

  Zrak Podatki o izpustih in ustrezne smernice za 
področje Zrak. 

Ni vodeno v sklopu aplikacije, 
vendar je zunanjo povezavo do 

ARSO. 

Meritve   
Izredno razvejano in široko področje, ki je 
ločeno na različna področja in odvzeme 

meritev. 

Potrebno interno posodabljanje, 
saj so podatki vezani na podjetje 

in njegovo periodiko izvajanja 
meritev in ne na aplikacijo. 

  
Elektro Vsaka linija in/ali področje ima svoje meritve, 

ki so shranjene posamezno v aplikaciji. 

Posodobitve so vezane na 
različna področja, zato je 

potrebna posebna previdnost. 

  
Hrup Vsaka linija in/ali področje ima svoje meritve, 

ki so shranjene posamezno v aplikaciji. 

Možnost izboljšave bi bil 
dodatek merilca hrupa v sklopu 
aplikacije za hitro preverjanje 

stanja. 

  
Mikroklima Vsaka linija in/ali področje ima svoje meritve, 

ki so shranjene posamezno v aplikaciji. 

Posodobitve so vezane na 
različna področja, zato je 

potrebna posebna previdnost. 

  
Prah Vsaka linija in/ali področje ima svoje meritve, 

ki so shranjene posamezno v aplikaciji. 

Posodobitve so vezane na 
različna področja, zato je 

potrebna posebna previdnost. 

  
Osvetljenost Vsaka linija in/ali področje ima svoje meritve, 

ki so shranjene posamezno v aplikaciji. 

Možnost izboljšave bi bil 
dodatek merilca osvetljenosti 

preko kamere v sklopu aplikacije 
za hitro preverjanje stanja. 

Zakonodaja   Izredno razvejano in široko področje 

Potrebno dodati, hiperpovezave 
do spletnih strani z zakonodajo, 
v primeru, da je to odobreno s 

strani države. 

  Pisni sporazum Podjetje lahko doda svoje pisne sporazume Potrebno interno posodabljanje. 

  
Predpisi in 
standardi 

Vsi podatki o zahtevanih standardih na 
enem mestu, ki je tedensko posodobljeno. 

Potrebno posodabljanje 
aplikacije, Zato je potrebna 

internetna povezava. 

  
Pravilniki Vsi podatki o zahtevanih Pravilnikih na enem 

mestu, ki je tedensko posodobljeno. 

Potrebno posodabljanje 
aplikacije, Zato je potrebna 

internetna povezava. 

  
Smernice Vsi podatki o zahtevanih Smernicah na 

enem mestu, ki je tedensko posodobljeno. 

Potrebno posodabljanje 
aplikacije, Zato je potrebna 

internetna povezava. 
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Zakoni Vsi podatki o zahtevanih Zakonih na enem 

mestu, ki je tedensko posodobljeno. 

Potrebno posodabljanje 
aplikacije, Zato je potrebna 

internetna povezava. 

Tabela 2: Pregled prednosti in slabosti aplikacije TeHelp 

Možnost izboljšave aplikacije bi bila tudi vključitev tematike požarne zaščite kot 
posamezno področje, kjer bi lahko uporabnik aplikacije lahko dostopal do požarnih 
načrtov, načrtov evakuacije in izvlečkov požarnih načrtov. Poleg teh dokumentov bi bila 
lahko vključena tudi periodika pregleda gasilnikov, hidrantov in alarmnih naprav, v 
smislu opozorila v koledarju opravil.  

Pri področju požarne varnosti bi bilo smiselno vključiti tudi razrede požara in njihovo 
gašenje. V podskupino se lahko vključi tudi zakonodaja na področju gasilstva, ki bi bila 
ločena od zakonodaje na začetni oziroma vstopni strani mobilne aplikacije. Ključna 
funkcija pa bi bili lahko tudi hitri kontakti v primeru izrednih razmer, kot na primer hitra 
tipka za klic v sili, dostop do centra za zastrupitve in ali  medicine dela. 

4.3 Rezultati ankete 
Za eksperimentalni del sem izvedel anketo, s katero sem poskušal ugotoviti smiselnost in 
potrebo trga po idejah, ki sem jih razvil med šolanjem in opravljanjem dela strokovnega 
delavca za varnost in zdravje pri delu. Zbrane anketne vprašalnike sem tudi analiziral. 
Prvo je bila narejena analiza z deskriptivno statistiko, kar pomeni pretvorba zbranih 
odgovorov v odstotke. Po opravljeni analizi pa sem tabele spremenil še v grafično obliko 
tortnih diagramov. 

Za raziskovalni del magistrskega dela, je bil moj cilj ugotoviti ali ljudje poznajo koncept 
pametne omarice za prvo pomoč in ali bi bila zadeva aplikativna v praksi oziroma v 
njihovih podjetjih in delovnih mestih. V anketnem vprašalniku sem anketirance  
povprašal tudi o mobilni aplikaciji TeHelp. V tem delu se vprašanja navezujejo predvsem 
na uporabo pametnih telefonov in aplikacij v delovnem okolju. Z anketo sem želel 
izvedeti, ali je razvoj tovrstne aplikacije zanimiv potrošniku in ali bi te vrste aplikacija 
pomagala delavcu pri opravljanju njegovih poklicnih nalog.  

Anketna vprašanja so razdeljena v 3 sklope, in sicer; v prvem delu sprašuje na splošno o 
spolu anketiranca in področju dela ter delovnih izkušnjah. V drugem delu se anketa 
usmeri na vprašanja o pametni omarici za prvo pomoč, v tretjem delu pa so vprašanja 
vezana na pametno mobilno aplikacijo TeHelp.  
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Zanimala me je tudi korelacija med razvojnima idejama in višanjem varnostne kulture. V 
anketi sem dal veliko poudarka tudi na vprašanja, ki se nanašajo na mobilne aplikacije, 
uporabo pametne tehnologije na delovnem mestu in smotrnost strokovnih mobilnih 
aplikacij.  

Anketa s katero sem pridobil mnenja strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu 
zaposlenih v podjetjih v Sloveniji je bila izpolnjena 71-krat, poslanih pa je bilo 100 
vprašalnikov. 8 anket je bilo neprimernih za obdelavo zato jih nisem upošteval pri 
rezultatih, zato je končno število oziroma uspešnost oddanih anket 63%. Anketo je bilo 
moč rešiti v 15 do 20 minutah, rešene ankete pa sem zbiral 2 meseca, po tem pa sem se 
lotil izvedbe analize.  

Z raziskovanjem področja, izdelavo anketnega vprašalnika ter vrednotenjem njegovih 
odgovorov sem prišel do zanimivih ugotovitev in s tem tudi do priložnosti razvitja svojega 
magistrskega dela.   

1. Vprašanje; Spol 

 

Graf 1: Rezultati ankete glede na spol 

Od 63 anketirancev je bilo razmerje moški proti ženskam v korist moških (graf 1), in 

sicer 48 ali izraženo v odstotkih 76 %, Žensk pa je bilo 24 %, kar pomeni 15 

anketirank. Tako lahko povzamemo, da so moški odgovarjali v več kot 2/3 večini. 

Rezultat tudi ne bi bil drugačen pri večjem številu anketirancev, saj v poklicu 

prevladujejo moški. 

76%

24%

Moški

Ženska
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2. Vprašanje; V kakšnem poklicnem področju ste zaposleni? 

 

Graf 2: Rezultati ankete glede poklicnega področja zaposlitve 

Največ anketirancev (20) je odgovorilo, da so zaposleni v kemijski industriji (graf 

2), kar znese 32 % vseh vprašanih. Na drugem mestu je farmacija s 16 zaposlenimi 

in 25-% deležem vseh. Na tretjem mestu je splošen VZD (delajo za druga podjetja), 

ki ima 8 zaposlenih, kar na koncu znese 13 % deleža vseh anketiranih. V petrokemiji 

je zaposlenih 7 ljudi (11 %),  sledi pa okoljevarstvena panoga s 6 ljudmi (9 %). Po 

anketi sodeč je najmanj ljudi zaposlenih v kmetijstvu in živilski industriji (3) 5 %.  

3. Vprašanje; Koliko časa ste že zaposleni na tem delovnem mestu? 

 

Graf 3: Rezultati ankete glede časa zaposlitve na delovnem mestu 
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Največ odgovorov na to vprašanje je bilo za obdobje med 5 in 12 let (graf 3), za 

katerega se je odločilo kar 38 % vprašanih, kar v številkah pomeni 24 delavcev. Na 

drugem mestu je bil odgovor od 12 do 21 let, ki ga je obkrožilo 17 ljudi oziroma 27 

%.  Sledil je odgovor 1-5 let, za katerega se je opredelilo 15 anketirancev oziroma 24 

%. Na zadnjem mestu pa je bilo 7 delavcev, ki so v podjetju že 21+ let in tako to 

glede na celotni delež prinese 11 % vprašanih. 

4. Vprašanje; Koliko ljudi zaposluje vaše podjetje? 

 

Graf 4: Rezultati ankete glede števila ljudi v podjetju 

Skoraj vsa anketirana podjetja so imela več kot 10 delavcev v svojih vrstah, le 2 

delavca sta zaposlena v podjetjih z do 10 ljudi (3 %) (graf 4). Najbolj zastopan 

odgovor je bil odgovor c, ki ima število delavcev opredeljenih med 25 in 100. Ta 

odgovor je bil obkrožen v 25 primerih, kar znese 40 %. Na drugem mestu je bil 

odgovora d) 100-500, ki je prejel 16 glasov, kar znese 25 %. V podjetju s 500+ ljudi 

je zaposlenih 12 ljudi (19 %). Na koncu pa je 8 glasov dobil še odgovor b) 10-25 to 

pa v odstotkih pomeni 13 %. 
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5. Vprašanje; Koliko nezgod imate na letni ravni?  

 

Graf 5: Rezultati ankete glede števila nezgod na letni ravni 

Največ vprašanih se je opredelilo za prvi odgovor, ki je bil obkrožen 40-krat, kar v 

odstotkih pomeni 63 % (graf 5). Sledil je odgovor, ki kaže na to, da je poškodovanih 

v letu med 5 in 10. Za to možnost se je odločilo 13 anketirancev (21 %). Za možnost 

10-20 pa se je odločilo 10 vprašanih (16 %). Zadnja možnost ni bila izbrana. 

6. Vprašanje;  Kje v vašem podjetju nastaja največ nezgod? 

  

Graf 6: Rezultati ankete glede največjega števila nezgod glede na področje 

Predvideno se je za 1. odgovor odločilo največ ljudi (40), kar pomeni skoraj 2/3 celoto 

(graf 6). Naslednji je bil odgovor, ki nakazuje, da se veliko nezgod zgodi med 
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transportom 10 vprašani oziroma 16 %, sledila pa sta ji še, da se nezgode dogajajo v 

pisarnah in drugje. Prvi je dobil 8 glasov, kar znese 13 %. Kot drugo sta bila navedena 

delo od doma oziroma delo na terenu s 5 glasovi (8 %). 

7. Vprašanje; Koliko omaric za prvo pomoč imate v svojem podjetju? 

 

Graf 7: Rezultati ankete glede števila omaric za prvo pomoč  

 Večina se je odločila za odgovor 5-10 omaric (41 %) (graf 7). Po 13 odgovorov vsak, 

sta dobila še 1-5 in 20+ omaric (21 %). Z 11 glasovi pa je bil izbran odgovor 10-20 

(17 %). 

8. Vprašanje;  Kakšna je pogostost pregleda omaric za prvo pomoč v vašem podjetju? 
 

 
Graf 8: Rezultati ankete glede pogostosti pregleda omarice za prvo pomoč 
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Večina vprašanih (40) se je prepoznala v 2. odgovoru, ki pregleduje omarice 1-krat 

letno. Na pol leta pregledujejo omarice v 20 podjetjih (32 %). V treh podjetjih pa 

pregledajo omarice na 2 leti (graf 8). 

9. Vprašanje; Ali so omarice za prvo pomoč v vašem podjetju na vidnem mestu? 

 

Graf 9: Rezultati ankete glede vidnosti mesta omaric za prvo pomoč 

Večina vprašanih (52) je odgovorila z, da (82 %), 2 vprašana sta odgovorila z ne (3 

%) (graf 9). En Anketirani pa se je opredelil, da v njegovem podjetju omarice 

večinoma niso dobro vidne (2 %). 13 % vprašanih meni, da so v podjetju omarice 

večinoma na vidnem mestu. 

10. Vprašanje; V kakšnem stanju so omarice za prvo pomoč v vašem podjetju? 

 

Graf 10: Rezultati ankete glede stanja omaric za prvo pomoč 
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Malo več kot polovica vprašanih (33) je odgovorila, da so omarice v brezhibnem 

stanju (graf 10). S po 14 odgovori je bil zastopan odgovor, da so omarice dotrajane 

(22 %). 10-krat pa je bil obkrožen odgovor, ki kaže na to, da so omarice malo slabše 

ohranjanje. Na koncu je 6 ljudi priznalo, da bi bilo treba omarice zamenjati (10 %). 

11. Vprašanje;  Ste že slišali za pametne omarice za prvo pomoč? 

 

Graf 11: Rezultati ankete glede poznavanja pametnih omaric prve pomoči 

Večinski odgovor, da za pametne omarice še niso slišali, ne preseneča, saj je to res 

nekaj novega in svetu še ne poznanega. 16 % vprašanih ali drugače 10 ljudi pa je za 

omarice že slišalo (graf 11). 

12. Vprašanje;  Bi pametna omarica izboljšala varnostno kulturo v vašem podjetju? 

 

Graf 12: Rezultati ankete glede izboljšanja varnostne kulture s pametno omarico 
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18 vprašanih (29 %) se je strinjalo z odgovorom, da bi lahko izboljšali varnostno 

kulturo s pametnimi omaricami (graf 12). 45  delavcev (71 %) pa meni, da to ne bi 

imelo velikega pomena oziroma ne bi izboljšalo varnostne kulture. 

13. Vprašanje;  Bi svetovali vodstvu podjetja nakup pametnih omaric oziroma bi se 
odločili za nakup le-teh? 

 

Graf 13: Rezultati ankete glede svetovanja vodstvu k nakupu pametne omarice 

Večina odgovorov (31), se je opredelila za nakup, a le v primeru, da je cena ugodna 

(graf 13). 7 vprašanih cena ni zanimala in bi omarico kupili. 24 vprašanih (38 %) pa 

se za nakup ne bi odločilo. 

14. Vprašanje; Uporabljate mobilne aplikacije med vašim delom? 

 

Graf 14: Rezultati ankete glede uporabe mobilne aplikacije med delom 
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44 vprašanih (70 %) med delom ne uporablja mobilnih aplikacij, ostalih 19 pa za 

opravljanje dela uporablja mobilne aplikacije (graf 14). 

 
15. Vprašanje;  Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z da, navedite katere aplikacije 
uporabljate. 
 

 

Graf 15: Rezultati ankete glede uporabljenih mobilnih aplikacij 

    Najbolj pogosto uporabljena aplikacija (5) je PRVA POMOČ (16 %), sledijo pa ji 

Safety info in Ergonomic app (13 %). Ostale pa so manj uporabljene oziroma manj 

poznane, saj vsaka zavzema največ 10 % vprašanih (graf 15). 

16. Vprašanje;  Kje pridobivate vse potrebne in relevantne informacije za opravljanje 
vašega dela? 

 

Graf 16: Rezultati ankete glede pridobivanja ključnih informacij za opravljanje dela 
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S 83 % večino prevladuje odgovor a) internet, kar nakazuje, da bi se lahko hitro 

navadili tudi na uporabo telefona kot vira informacij (graf 16). 11 % je odgovorilo, 

da še vedno prisega na tiskano verzijo zakonodaje, standardov in parametrov. 4 

vprašani so označili, da najraje opravijo klic s strokovnjakom. 

17. Vprašanje; Menite, da bi celostna mobilna aplikacija lahko še olajšala vaše delo? 

 

Graf 17: Rezultati ankete glede olajšitve dela s celostno mobilno aplikacijo 

89 % ljudi (graf 17) se je odločilo za odgovor, da bi uporaba celostne mobilne 
aplikacije pripomogla oziroma olajšala opravljanje strokovnega dela na delovnem 
mestu. Za nasprotno se je opredelilo 7 ljudi oziroma 11%.  

18. Vprašanje;  Kje pridobivate varnostne liste? 

 

Graf 18: Rezultati ankete glede pridobivanja varnostnih listov 
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Odgovori tega vprašanja ne presenečajo, saj sta večino pobrala odgovora, da 

varnostne liste pridobivajo na internetu (36, 57 %) in direktno od proizvajalca (14, 

22 %). 11 % ne uporablja nevarnih snovi, 10 % pa trdi, da za to vrsto dela niso 

zadolženi (graf 18). 

19. Vprašanje; Kakšna je povprečna uporaba telefona med delom za brskanje informacij, 
opravljanje klicev, beleženje podatkov, zapis obhodov,...?  

 

Graf 19: Rezultati ankete glede povprečne uporabe telefona 

25 (40 %) anketirancev telefona uporablja 1h-2h. 21 (33%) ljudi se je opredelilo, 

da telefon uporabljajo več kot 2h (graf 19). 11 (17 %) je označilo, da mobilni telefon 

uporabljajo do 1 ure, 1 delavec pa le tega ne uporablja. 5 (8%) ljudi pa mobilni 

telefon uporablja manj kot pol ure. 

20. Vprašanje; Kam beležite varnostne obhode? 

 

Graf 20: Rezultati ankete glede beleženja varnostnih obhodov 
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Pri 20. vprašanju je velika večina (71 %) odgovorila z odgovorom »digitalna 

tabela«. Sledila sta odgovora »Spletna aplikacija« z 11 % in » ne beležimo 

obhodov« s 13%. Na koncu pa je nekaj odgovor pobrala tudi »pisna evidenca« 

(5 %). Mobilne aplikacije v tem primeru ne uporablja nihče (graf 20). 

21. Vprašanje; Kam beležite skoraj dogodke, in incidente? 

 

Graf 21: Rezultati ankete glede beleženja dogodkov in incidentov 

            Pri 21. vprašanju je zopet velika večina (55 %) odgovorila z odgovorom 

»digitalna tabela«. Sledila sta odgovora »Spletna aplikacija« s 24 % in » Pisna 

evidenca« z 21 % (graf 21). Za ostale možnosti se ni odločil nihče od vprašanih. 

Nihče se ni opredelil za pisno beleženje dogodkov. Mobilne aplikacije v tem 

primeru tudi nihče ne uporablja. 

22. Vprašanje; Kako vodite evidenco oziroma statistiko za obhode in incidente? 

 

Graf 22: Rezultati ankete glede vodenja statistike za obhode in dogodke 
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Največ vprašanih je zopet odgovorilo »digitalna tabela«, ki je pobrala kar 59 % 

vseh odgovorov (graf 22). 25 % ljudi je odgovorilo, da ne beleži statistike. Na 

koncu pa se je 16 % vprašanih odločilo za spletno aplikacijo. Mobilne aplikacije 

v tem primeru ne uporablja nihče. Nihče se tudi ni opredelil za pisno beleženje 

oziroma vodenje statistike.  

23. Vprašanje; Bi uporabljali pametno aplikacijo, ki bi vam ponujala vse potrebne 
posodobljene informacije za vaše delo. Glede na predstavljeno, bi vam aplikacija TeHelp 
pomagala v vašem delovnem okolju? 

 

Graf 23: Rezultati ankete glede uporabe aplikacije TeHelp 

19 % od anketirancev se je opredelilo, da bi bilo treba preizkusiti aplikacijo (graf 

23). Večini 46 (73 %) pa bi odgovarjalo, da bi jim mobilna aplikacija lajšala delo. 

5 od vprašanih (8 %) pa so bili skeptični glede uporabe aplikacije. 
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24. Vprašanje; Če ste odgovorili z "da" ali "nevem" na zgornje vprašanje, razložite, kaj 

vas je najbolj pritegnilo. 

 

Graf 24: Rezultati ankete glede razloga za uporabo TeHelp aplikacije 

            Na vprašanja prostega tipa vedno dobimo več odgovorov, ki jih je treba 

kategorizirati v podobno oziroma enako kategorijo, da se lahko kasneje izvede 

neka statistična meritev. Vprašani so pri vprašanjih prostega tipa odgovarjali 

dokaj podobno (graf 24), za modularnost in celovitost aplikacije se je odločila več 

kot polovica vprašanih. Tu so pisali predvsem o prilagodljivosti na posamezno 

podjetje ter poudarili obsežnost vsebin v eni aplikaciji. Kot tretje so poudarili 

samo praktičnost izdelka in dejstvo, da ima lahko uporabnik aplikacije vse na 

dlani in na enem mestu (16 %). Na četrtem mestu je bil odgovor, kjer so vprašani 

poudarili, da jim ustreza vključenost relevantne zakonodaje na enem mestu (13 

%). Z manj kot 10 % pa so sledili še odgovori, kot so: dostop do informacij za 

meritve, cena, in vpis obhodov in dogodkov na enem mestu. Omenjena je bila tudi 

možnost koledarja sestankov v aplikaciji, kjer si lahko zabeležiš obhode, najave 

inšpekcij, sestanke in podobno. 
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25. Vprašanje; Če ste odgovorili na vprašanje z "ne" ali "nevem", kaj je botrovalo k 

vašemu odgovoru. Opiši. 

 

Graf 25: Rezultati ankete glede razloga ne uporabe aplikacije TeHelp 

Tudi pri zadnjem 25. vprašanju je šlo za prosti tip odgovora. Pri teh odgovorih so 

se vprašani nekako razvrstili v tri skupine (graf 25), in sicer je delavce predvsem 

motila potreba po pametni tehnologiji (45 %). Na drugem mestu smo zbrali 

odgovore, ki so menili, da je znanje in uporaba nove tehnologije pri njih slabša in 

se zato ne bi odločili za uporabo (33 %). V 22 % primerov pa je bil odgovor, da 

je podjetje premajhno za uporabo take aplikacije. 

4.4 Razprava postavljenih predpostavk 
Glede na rezultate ankete, ki sem jih analiziral in pretvoril v grafično obliko  sem pripravil 
in opisal potrditev ali ovržbo predpostavk, ki so bile sestavljanje preden sem prejel 
rezultate ankete. 

Predpostavka 1:  Ideja o pametni omarici za prvo pomoč je sprejeta med večino (> 50%)  
anketirancev. 

Anketni odgovori pa so nakazali, da ni potrebe po modernizaciji omarice za prvo pomoč, 
saj anketiranci ne verjamejo v izboljšanje varnostne kulture v podjetju zaradi pametne 
omarice. Najbolj izstopa odgovor na vprašanje 13, ki je spraševal o predlaganju vodstvu 
o nakupu pametne omarice, kjer se je samo 11% vprašanih odločilo za to, da bi svetovali 
vodstvu nakup take omarice, na podlagi tega lahko tudi ovržemo predpostavko 1. Na to 

45%

22%

33%
Potreba po pametnem
telefonu

Premajhno podjetje

Neznanje uporabe nove
tehnologije
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se navezuje tudi dejstvo, da so v podjetjih obstoječe omarice dobro vzdrževane, so na 
vidnem mestu in se skrbno menjava sanitetni material ob porabi le-tega. Začetna ideja o 
razvoju pametne omarice za prvo pomoč je bila kasneje na podlagi ankete in raziskav 
opuščena.  

Predpostavka 2: Mobilna aplikacija je med večino (> 50%) anketirancev spoznana za 
uporabno za lajšanje delovnega procesa. 

Na podlagi 23. in 24. anketnega vprašanja je bilo ugotovljeno, da je zanimanje za mobilno 
aplikacijo veliko skoraj tričetrtinsko (73%). Zaradi te ugotovitve lahko potrdimo 
predpostavko 2. Anketirance je navduševala predvsem modularnost in celovitost 
aplikacije in prilagodljivost na posamezno podjetje ter obsežnost vsebin v eni skupni 
aplikaciji. Anketiranci so večkrat omenili praktičnost izdelka in dejstvo, da ima lahko 
uporabnik aplikacije vse na dlani in na enem mestu. Omeniti je treba tudi, da je bilo 
anketirancem izredno všeč vključenost relevantne zakonodaje na enem mestu, ki se s 
posodobitvijo aplikacije tudi ustrezno menja. Vseeno pa so bili vprašani tudi mnenja, da 
je uporaba aplikacije vseeno odvisna od stroška oziroma dostopnosti mobilne aplikacije 
na trgu.  

Predpostavka 3: Večina (> 50%) strokovnih delavcev mobilni telefon in mobilne 
aplikacije uporabljajo za pomoč pri delu. 

Pri anketirancih je le 30% vprašanih označilo, da pametni telefon uporablja za namen 
službe. Iz te ugotovitve se lahko izhaja, da moramo predpostavko zavreči, vendar nam  
odgovor na vprašanje 17 daje vedeti, da razvoj aplikacije za specifično področje ima 
podlago in se aplikacija lahko uporabi tudi na profesionalnem področju. Na to kaže 
predvsem odgovor na vprašanje 17, kjer so se vprašani odločili da bi celostna aplikacija 
olajšala delo (89%). Glede na rezultat, da 30% delavcev uporablja aplikacijo, je to dobra 
podlaga za razvitje celostne aplikacije, saj to nakazuje na veliko tržno nišo med 
strokovnimi aplikacijami za pomoč pri delu strokovnim delavcem za varnost in zdravje 
pri delu. Med anketiranci se je že prepoznalo veliko uporabnikov aplikacij, ki jim med 
delom nudijo oporo in pomoč pri opravljanju strokovnih nalog. Prepoznalo pa se je tudi, 
da bi aplikacija, ki bi nudila več funkcij v enem okvirju olajšala delo strokovnega delavca 
za varnost in zdravje pri delu.  

Predpostavka 4: - Uporaba pametne omarice za prvo pomoč po mnenju večine (>50%) 
anketirancev vpliva in izboljša varnostno kulturo v podjetju. 
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Anketiranci so se v visokem odstotku (71%) opredelili, da pametna omarica za prvo 
pomoč ne bi zvišala ravni varnostne kulture v podjetju pri 11. vprašanju. S tem lahko 
zavržemo tudi predpostavko 4. Glede na odgovore anketirancev v sklopu vprašanj na 
temo pametne omarice pa lahko sklepamo, da pametna omarica niti kot koncept ni 
prepoznana pri anketirancih, niti je nebi predlagali kot rešitev v svojem podjetju oziroma 
bi bilo to odvisno od cene omarice. Kot pri prvi predpostavki, je tudi pri zadnji potrebno 
poudariti, da se je na podlagi ankete in dodatnih informacij s strani strokovnih člankov 
razvoj ideje o pametni omarici opustil.  
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5 Zaključek  

V magistrskem delu sem predstavil možnost uporabe pametne tehnologije za lajšanje dela 
na delovnem mestu strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu. S pomočjo 
pregleda literature, analiz in anketnega vprašalnika je bil cilj dobiti pravo predstavo o 
tem, ali ljudje prepoznajo pametno omarico za prvo pomoč, kot dober substitut 
tradicionalni omarici za prvo pomoč. Ob tem pa sem želel tudi izvedeti ali je mobilna 
aplikacija potrebna in želena kot vir informacij oziroma kot delovno sredstvo. Pri 
pregledu literature sem uporabil ključne besede: inovacija, zdravje, varnost, mobilna 
aplikacija, izdelava aplikacije,  prva pomoč in pametna omarica za prvo pomoč. 

Pomemben napredek v tehnologiji je privedel do možnosti za večjo varnost v raznovrstnih 
industrijah. S pametnim telefonom v roki smo lahko na tekočem z najnovejšimi novicami, 
predpisi in incidenti. Hitro lahko komuniciramo s komer koli, ki ga potrebujemo, in celo 
najdemo kateri koli podatek, ki ga imamo shranjenega v napravi. To daje sodobnim 
strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu prednost pri zagotavljanju 
najvarnejših praks. Vseeno pa obstajajo nevarnosti s pametnimi telefoni glede na kraj in 
čas uporabe. Čeprav so koristno orodje, morajo biti podjetja previdna in uporabljati lastno 
presojo glede politike mobilnih telefonov v njihovih objektih.  

Začetna ideja o razvoju pametne omarice za prvo pomoč je bila kasneje na podlagi ankete 
in raziskav trga opuščena. Na trgu sta bila v času pisanja magistrskega dela dve podobni 
napravi oziroma omarici za prvo pomoč, zato se razvoj ideje ni zdel več smiseln. Prav 
tako pa je anketni vprašalnik prikazal realno sliko potrebe slovenskega trga po pametni 
omarici za prvo pomoč. Na temo pametne omarice sta bila vezani tudi predpostavki 1 in 
4, ki sem jih lahko na podlagi rezultatov ankete ovrgel. 

Z izvedeno anketo sem ugotovil, da je zanimanje za mobilno aplikacijo veliko, zato sem 
veliko časa namenil ravno razvoju čim bolj razvejane mobilne aplikacije v programu 
AppGyver, katera pokriva obsežno področje tehniške in procesne varnosti. S pomočjo 
anketnega vprašalnika sem ugotovil in potrdil tudi predpostavko 2, ki je opredelila, da je 
mobilna aplikacija med večino (> 50%) anketirancev spoznana za uporabno in lajša 
delovni proces. Med delavci je bila TeHelp aplikacija spoznana za dobro idejo, saj 
združuje zakonodajo, standarde in ostale strokovne podatke in je vedno na dosegu roke  
in tako lahko doprinese in pomaga strokovnim delavcem na njihovih delavnih mestih. 
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S predpostavko 3 sem ugotovil, da večina delavcev za enkrat še ne uporablja mobilnih 
aplikacij za opravljanje dela, vendar je procent tistih, ki si pri delu pomagajo s pametno 
tehnologijo še vedno nezanemarljiv (30%). Med anketiranci se je že prepoznalo nekaj 
uporabnikov aplikacij, ki jim med delom nudijo oporo in pomoč pri opravljanju 
strokovnih nalog. Prepoznalo pa se je tudi, da bi aplikacija, ki bi nudila več funkcij v 
enem okvirju olajšala delo strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu. Glede na 
rezultat, da samo 30% delavcev uporablja aplikacijo, je to dobra podlaga za razvitje 
celostne aplikacije, saj to nakazuje na veliko tržno nišo na trgu strokovnih aplikacij za 
pomoč strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu. 

Tako sem potrdil samo predpostavko 2, ostale tri predpostavke pa sem bil primoran ovreči 
zaradi rezultatov ankete. 

Magistrsko delo pa je predstavljal tudi razvoj vizualne in funkcionalne ideje za mobilno 
aplikacijo TeHelp ki je narejena in predvidena za slovenska podjetja in podjetja, ki 
delujejo v Sloveniji. Do ideje sem prišel med opazovanjem delovnega procesa 
strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu, ki v svojem poklicu veliko časa 
zapravimo za iskanje standardov in listanje skozi ogromno količino podatkov in 
primerjanje različnih metod za oceno različnih tveganj. Veliko časa pa vzame tudi 
prebiranje zakonov in pravilnikov, ki jih je treba vedno iskati na različnih portalih, pri 
tem pa moramo biti v morju informacij še pozorni na primernost in časovno aktivnost 
podatkov. Tu se je tudi s pomočjo ankete pokazalo, da bi bilo smotrno imeti vse na enem 
mestu. 

Za razvoj ideje aplikacije sem zato na začetku popisal in opredelil ključna področja v 
našem poklicu in na podlagi teh, kasneje razdelil na podpodročja, ki so aplikacijo naredila 
izredno razvejano in obsežno. Veliko pozornosti sem namenil predvsem videzu aplikacije 
in začetnemu pogledu, ki privabi uporabnika k dejanski uporabi aplikacije. Razvoja 
delovanja aplikacije se nisem lotil, saj je treba najprej izpiliti idejo z vizualnim učinkom 
in dejansko vsebino, da lahko kasneje pride do kodiranja in programiranja pri sestavitvi 
končnega produkta za to pa je potrebna tudi velika investicija. 

Aplikacija je bila razvita in razdeljena v 5 glavnih področij in sicer, zdravje, varnost, 
okolje, meritve in zakonodajo in vsako področje ima svoja pod-področja. Pridobitev 
odgovorov na zdravstveno, varnostno, strokovno ali zakonodajno vprašanje je tako z 
razvojem aplikacije lahko bolj priročno in praktično kot kdaj koli prej. Ideja aplikacije 
TeHelp je bila razvita tako, da vsebuje ogromno zbirko informativnih podatkov o varnosti 
in zdravju pri delu in je lahko modularna glede na zahteve uporabnika. 

Magistrsko delo obravnava zelo specifične teme v svetu pametne tehnologije in prikazuje 
možnost modernizacije in lajšanje dela strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu 
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na svojem delovnem mestu, ki za opravljanje dela konstantno zahteva veliko bazo 
podatkov in informacij. Magistrsko delo lahko služi kot vzorec za ostala področja, kjer se 
še vedno uporabljajo starejše metode za opravljanje dela, ne glede na delovno okolje 
oziroma podjetje.  

Vsakršen tehnološki ali mobilni razvoj prinaša priložnost graditi prihodnost, ki je 
varnejša. V dobi pametnih telefonov pa se ta priložnost ponudi v obliki aplikacij ter 
izobraževanj. Živimo v dobi informacij in tehnologije, ki nam omogočata, da imamo na 
dlani informacije, ki jih potrebujemo v danem trenutku. Dostop do teh informacij pa nas 
lahko jutri pripelje do varnejšega okolja. 
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7 Priloga 

Anketa 
Pozdravljeni sem Matej Lipovšek, študent Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, kjer zaključujem 2. Letnik podiplomskega študija smeri Tehniška 
varnost. Pod mentorstvom doc. dr. Klementine Zupan pripravljam magistrsko delo z 
naslovom Elektrificirana (pametna) omarica za prvo pomoč in mobilna aplikacija 
TeHelp. 

Prosim Vas za sodelovanje pri 15 minutni anketi, s katero želim ugotoviti, ali ljudje 
poznajo koncept pametne omarice za prvo pomoč in koliko bi bila zadeva uporabna v 
praksi oziroma v vaših podjetjih in delovnih mestih. Zadnji del ankete preučuje mobilno 
aplikacijo TeHelp. V tem delu se vprašanja navezujejo predvsem na uporabo pametnih 
telefonov in aplikacij v delovnem okolju. Z anketo sem želel izvedeti, ali je razvoj 
tovrstne aplikacije zanimiv potrošniku in ali bi te vrste aplikacija pomagala delavcu pri 
opravljanju njegovih poklicnih nalog.  

Namen anketnega vprašalnika je, da dobite tudi lasten občutek glede poznavanja teme in 
da vas spodbudi pri razmišljanju o teh problemih. Vprašalnik je namenjen vsem, ki se 
službeno oziroma profesionalno ukvarjajo z opravljanjem poklica inženirja Tehnične 
varnosti ali pa aktivno sodelujejo na področju zdravja in varnosti pri delu.  

Anketna vprašanja so razdeljena v 3 sklope, in sicer; v prvem delu sprašuje na splošno o 
spolu anketiranca in področju dela ter delovnih izkušnjah. V drugem delu se anketa 
usmeri na vprašanja o pametni omarici za prvo pomoč, v tretjem delu pa so vprašanja 
vezana na pametno mobilno aplikacijo TeHelp.  Priložena je tudi kratka predstavitev 
aplikacije TeHelp.  

 

Vnaprej se vam vljudno zahvaljujem za čas in sodelovanje.  

 

          

Matej Lipovšek 
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Vprašanja splošnega dela 

1. Spol 

a)  Moški 

b)  Ženska 

2. Izobrazba: 

 ____________________________________________________________________ 

3. V kakšnem področju delate? (kemijsko, farmacevtsko, okoljevarstveno,...)  

____________________________________________________________________ 

4. Koliko časa ste že zaposleni na tem mestu?  

a)  1 - 5 let 

b)  5 - 12 let 

c)  12 – 21 let 

d)  21 + let 

  

5. Koliko ljudi zaposluje vaše podjetje?  

a)  1 - 10 

b)  10 – 25  

c)  25 – 100 

d)  100 – 500 

e)  500+ 
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6. Koliko nezgod imate na letni ravni? (lažjih in hujših)  

a) 1- 5 

b)  5-10 

c) 10-20 

d)  20+ 

 

7. Kje nastaja več nezgod?  

a)  V proizvodnji  

b)  V pisarnah 

c)  Med transportom 

d)  Drugo:__________________________ 

Vprašanja za pametno omarico za prvo pomoč 

 

1. Koliko omaric za prvo pomoč imate?  

a) 1- 5 

b)  5-10 

c) 10-20 

d)  20+ 

 

2. Kako redno pregledujete omarice za prvo pomoč?  

____________________________________________________________________ 
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3. Ali so omarice za prvo pomoč na vsem vidnem mestu? 

a)  Da  

b)  Ne  

c)  Večina da  

d)  Večina ne  

 

4. V kakšnem stanju so omarice za prvo pomoč (vizualno)? 

a) V brezhibnem  

b) Malo slabše ohranjene  

c) Dotrajane 

d) Potrebne menjave 

 

5. Ste že slišali za pametne omarice za prvo pomoč? 

a)  Da 

b) Ne 

 

6. Bi pametna omarica, ki pomaga voditi skozi nudenje prve pomoči, lahko pripomogla 

k boljši varnostni kulturi v vašem podjetju?  

a) Da 

b)  Ne 
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7. Bi svetovali vodstvu nakup pametnih omaric za prvo pomoč? 

a) Da 

b) Ne 

c) Odvisno od cene  

 

8. Bi vaše podjetje podprlo razvoj pametne omarice za prvo pomoč? 

a) Da 

b) Ne 

c) Drugo:______________________________________________ 

 

Vprašanja o pametni aplikaciji TEHELP 

1. Ali za opravljanje svojega dela uporabljate kakšno aplikacijo (pri oceni in ukrepih v 

ergonomskem smislu, pri oceni nevarnosti in tveganj na delovnem mestu, pri splošnem 

zbiranju podatkov iz zakonodaje, pri iskanju vseh relevantnih parametrov)? 

a) Da 

b) Ne 

 

2.Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z da, navedite katere aplikacije uporabljate: 

__________________________________________________________________ 

 

3. Kje pridobivate vse potrebne in relevantne informacije za opravljanje svojega dela 

a)  Internet  
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b)  V zakonodaji (tiskano)  

c)  Drugo:________________________________ 

 

4. Menite, da bi mobilna aplikacija lahko olajšala vaše delo? 

a) Da 

b) Ne 

c) Odvisno od cene 

 

5. Kje pridobivate varnostne liste?  

a)  Direktno od proizvajalca/dobavitelja  

b) Internet  

c)  Ne pridobivamo, saj ne uporabljamo nevarnih snovi  

d)  Za to nisem zadolžen 

 
6. Kakšna je povprečna uporaba mobilnega telefona med delom za brskanje informacij, 

opravljanje klicev, beleženje podatkov, zapis obhodov,... 

a) Ne uporabljam 

b) <30 min 

c) 30 min - 1 h 

d) 1h - 2h 

e) > 2h 
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7. Kam beležite varnostne obhode  

a) Pisna evidenca 

b) Digitalna tabela (Excel, ipd.) 

c) Spletna aplikacija 

d) Mobilna aplikacija 

e) Ne beležimo obhodov 

 

8. Kam beležite skoraj dogodke, in incidente 

a) Pisna evidenca 

b) Digitalna tabela (Excel, ipd.) 

c) Spletna aplikacija 

d) Mobilna aplikacija 

e) Ne beležimo dogodkov 

 

9. Kako vodite evidenco oziroma statistiko za obhode in incidente 

a) Pisna evidenca 

b) Digitalna tabela (Excel, ipd.) 

c) Spletna aplikacija 

d) Mobilna aplikacija 

e) Ne beležimo statistike 
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10. Glede na predstavljeno, bi vam aplikacija TeHelp pomagala v vašem delovnem 

okolju?  

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem, treba bi bilo preizkusiti 

 

11. Če ste odgovorili z "da" na zgornje vprašanje, razložite, kaj vas je najbolj pritegnilo. 

______________________________________________________________________ 

 

 

12. Če ste odgovorili na vprašanje z ne, kaj je botrovalo k vašemu odgovoru. Opiši. 

______________________________________________________________________ 
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