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Proaktivni pristop k promociji
zdravja na delovnem mestu

Podatki in praksa v številnih slovenskih organizacijah ka�ejo, da Slovenija predstavlja primer slabe
prakse upravljanja z zdravjem na delovnem mestu. Prispevek obravnava stanje na tem podroèju v
Sloveniji ter dokazuje, da se promocija zdravja splaèa, tako zaposlenim kot lastnikom. Prispevek
predstavlja model proaktivne vloge delavskih predstavništev (sindikalnih in voljenih) ter vklju-
èuje vrsto povezav na koristne kontrolne liste, priroènike in vire, ki lahko pripomorejo k uspešni
promociji zdravja. V zadnjem delu sta predstavljena primera dobre prakse promocije zdravja v
Sloveniji, kjer pomembno vlogo igrajo delavski predstavniki. Primera predstavljata model, ki lahko
delavskim predstavnikom pomaga pri proaktivni promociji zdravja na delovnem mestu ter je
uporaben ne le za sindikate, paè pa tudi svete delavcev oziroma delavske zaupnike v organizacijah
in druge odgovorne strokovnjake, ki se sreèujejo s promocijo zdravja na delovnem mestu (var-
nostni in�enirji, kadrovski strokovnjaki itd).

Slovenija – evropski primer
slabe prakse

Zaskrbljujoèa slika stanja zdravja
v Sloveniji

Ko sem zbral in analiziral podatke o
zdravju in produktivnosti dela v Sloveniji,
sem dobil osupljivo sliko:

1.

Glede dojemanja stresa na delovnem
mestu so slovenski zaposleni v vrhu EU.
45,6 % zaposlenih v Sloveniji (EU: 28,6 %)
meni, da je njihovo zdravje ogro�eno zaradi
dela. Najpogostejši razlog je s 37,7 % stres,
kar je drugi najveèji odstotek, takoj za Grèijo
(IRI, 2012).

Še sve�a vseevropska raziskava Evrop-
ske komisije o delovnih pogojih Eurobaro-
meter iz aprila 2014 med drugim ka�e hiter
vzpon duševnih te�av na lestvici zdravst-
venih te�av, povezanih z delom. Iz slike 1 je
razvidno, da si stres, depresija in anksioz-
nost v povezavi z do�ivljanjem zdravstvenih
te�av na delovnem mestu delijo prvo mesto
s kostno mišiènimi obolenji. V primerjavi z
obdobjem pred petimi ali desetimi leti bele-

�imo trend hitre rasti poveèevanja proble-
matike stresa in izgorelosti. Stres na de-
lovnem mestu pa je, glede na odgovore

respondentov te evropske raziskave, trdno
na prvem mestu tveganj za varnost in
zdravje pri delu.

Piše:

dr. Klemen Podjed

Vir: European Commission, 2014

Slika 1: Ste v zadnjih 12 mesecih do�iveli kako od navedenih zdravstvenih te�av, ki jo je

povzroèilo, ali jo poslabšalo vaše delo?
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2.

Na podroèju absentizma je Slovenija
pri vrhu v EU 27, npr. glede povpreènega
števila dni bolniške odsotnosti na zaposle-
nega v letu 2007 celo na 1. mestu v EU 27
(Slika 2, Eurofound, 2007).

3.

Sliko stanja pa dopolnjujejo naslednje
ugotovitve:

1. Slovenska produktivnost dela je
znatno pod povpreèjem razširjene EU28.
Slovenija je leta 2010 po produktivnosti
dela, izra�eno v standardih kupne moèi,
dosegla 80,4 % povpreèja EU oziroma 74 %
povpreèja evrskega obmoèja (Umar,
2012).

2. Po kazalcih intenzivnosti dela smo
pri vrhu EU (npr. po podatkih raziskave
EWCS iz leta 2010 na 3. mestu v EU po
vprašanju »Ali vaše delo vkljuèuje delo v
hitrem tempu?« (Eurofound, 2014).

3. Slovenski mened�erji so se v

raziskavi Svetovni letopis konkurenènosti
(IMD, 2011) glede na svojo konkurenènost
uvrstili na 57. mesto med 59 dr�avami, kar
je za tri mesta slabše kot v letu 2010 (Verle,
Markiè, 2012).

Poenostavljeno povedano, smo pri vr-
hu dr�av EU glede obèutenja stresa,
dojemanja, da delamo pod visokimi pritiski,
po kazalcih bolniške odsotnosti ter krepko

pod povpreèjem EU28 glede produktivnosti
dela in konkurenènosti mened�erjev.

Kaj je narobe z nami?

Preprièan sem, da niè. Èe pogledamo v
svet športa, smo bili glede na število medalj
na prebivalca zmagovalci zadnjih zimskih
Olimpijskih iger. Zmagovalna nacija na sve-
tovnem nivoju v najbolj konkurenènem
okolju, kar jih obstaja. Vztrajnost, odloè-
nost, tekmovalnost, zmagovalna mentalite-
ta nam torej niso tuje. In èe se vrnemo nazaj
v svet dela, produktivnosti in stresa, pra-
vim, da z nami ni niè narobe, verjetno pa bi
bilo zelo dobro spremeniti, kako sami, de-
lodajalci in dr�ava izkorišèamo sposob-
nosti in potenciale zaposlenih. Seveda
kakovosten odgovor na retorièno vpraša-
nje, »kaj je narobe z nami?« zahteva po-
globljeno celovito analizo.

Se promocija zdravja delodajalcu
morda ne splaèa?

Sklepali bi lahko, da – ker imajo delo-
dajalci in zaposleni v Sloveniji veliko raz-
logov za hitro in korenito ukrepanje glede
promocije zdravja, stresa in produktivnosti
dela – tudi dejansko (uèinkovito) ukrepajo.
Pa ni tako. Veèina organizacij v Sloveniji se
s promocijo zdravja in z upravljanjem s
stresom na delovnem mestu še ne ukvarja
resno. Praksa v Sloveniji ka�e, da mnogi
delodajalci razmišljajo, da se jim bolj splaèa
plaèati morebitno kazen za nespoštovanje
Zakona o varnosti in zdravju pri delu
(ZVZD-1, 2011), kot pa ukrepati skladno z
zakonom. Zlasti glede promocije zdravja in
obvladovanja psihosocialnih tveganj. Se
torej promocija zdravja ne splaèa?

Obratno. Gre za eno najbolj donosnih
vlaganj. Kratkoroèno razumevanje ukrepov
promocije zdravja zgolj skozi prizmo stro-
ška, je kratkovidno in ima ne nazadnje hude
ekonomsko finanène posledice. Finanèno
breme zdravstvenega absentizma v obdob-
ju od 2000 do 2010 konstantno raste, in
sicer z 224 mio evrov v letu 2000 na 439
mio evrov v 2010, znesek vseh nadomestil
plaè na aktivno osebo pa z 280 ev-
rov/osebo v 2010 na 527 evrov/osebo v
2010 (ZZZS, 2011). Treba je tudi upoš-
tevati, da je potrebno programe promocije
zdravja izvajati od 3 do 5 let, da se po-
ka�ejo polni uèinki.

Podatki o ekonomski upravièenosti
programov promocije zdravja na delovnem
mestu ka�ejo na visoko donosnost tovrst-
nih programov. Evropska agencija za var-
nost in zdravje pri delu navaja, da vsak
vlo�en evro v promocijo zdravja na

Slika 2: Povpreèno število dni bolniške odsotnosti na zaposlenega (vsi zaposleni), po

dr�avah

Vir: Eurofound, 2007



Ekonomska demokracija, št. 4, avgust 2014 15

delovnem mestu povrne 2,4 do 4,8 evra,
prek zmanjšanja stroškov bolniške odsot-
nosti, fluktuacije, višje produktivnosti in
drugih uèinkov. To je, preraèunano, pri-
bli�no 10-krat veè, kot znaša dolgoroèna
donosnost delnic, ki se giblje na ravni 12 %!
Klinièni inštitut za medicino dela, prometa
in športa (UKC Ljubljana) navaja, da se
lahko med udele�enci programov promo-
cije zdravja odsotnost z dela zmanjša za 12
do 36 % (UKC, 2012). Takšno zmanjšanje
zagotavlja visoke prihranke, ki se jih da iz-
raèunati in vrednotiti. Evropska agencija za
izboljšanje �ivljenjskih in delovnih pogojev
Eurofound pa med koristmi programov pro-
mocije zdravja navaja tudi zvišanje produk-
tivnosti za do 20 % (Eurofound, 2011).

Na podroèju obvladovanja stresa ob-
staja izvrstna švicarska raziskava oz. pro-
jekt Swing, ki ugotavlja, da se podjetjem
splaèa vlagati v prepreèevanje stresa.
Shulte-Abel in Weber navajata, da so za-
posleni, ki do�ivljajo moèan stres, do 10
% manj produktivni od sodelavcev z ena-
ko obremenitvijo, kar pilotne organizacije v
povpreèju stane do 6.400 evrov na leto na
zaposlenega. V povpreèju je 25 % udele-
�encev projekta Swing zmanjšalo stopnjo
stresa in poveèalo produktivnost. Z us-
treznimi ukrepi se je pri zaposlenih, najbolj
obremenjenih s stresom, odsotnost z dela
zmanjšala za 1,7 dneva na leto. Povpreèno
tako v osmih podjetjih na zaposlenega
samo zaradi manjše odsotnosti z dela
privarèujejo 480 evrov/leto. Investicija v
ukrepe obvladovanja stresa je v 2,5 leta
trajajoèem projektu znašala 604 evrov na
zaposlenega, povpreèni letni donos na
zaposlenega pa dosegel 156 evrov na leto.
To pomeni, da se investicija povrne naj-
kasneje v petih letih, pri èemer avtorji

raziskave navajajo, da gre za konzervativno
oceno (Shulte-Abel, Weber, 2011).

Vse ka�e na to, da je potrebno ukrepati,
a stanje te akutne problematike se v
Sloveniji še naprej poslabšuje. Zato po-
stavljam provokativno trditev. Ni nam treba
ukrepati. Sploh ne. Boleznim, stresu in vi-
rom stresa na delovnem mestu lahko pu-
stimo prosto pot. Vprašanje je, ali se zave-

damo posledic. In ali jih �elimo sprejeti. Èe
stremimo k zdravju zaposlenih in dolgo-
roèni poslovni uspešnosti organizacij, je
odgovor jasen. Koristi promocije zdravja za
zaposlene in organizacijo ka�e slika 3.

Zakonodaja (ZVZD-1) in
praksa promocije zdravja
v Sloveniji

Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(ZVZD-1) v 6. èlenu doloèa, da mora delo-
dajalec naèrtovati in izvajati promocijo

zdravja na delovnem mestu, v 24. èlenu, da
mora delodajalec sprejeti ukrepe za pre-
preèevanje, odpravljanje in obvladovanje
primerov nasilja, trpinèenja, nadlegovanja

in drugih oblik psihosocialnega tveganja, v
32. èlenu pa, da mora delodajalec zagoto-
viti potrebna sredstva za promocijo zdravja
in naèin spremljanja.

Poenostavljeno povedano, mora delo-
dajalec glede promocije zdravja:

1) izdelati program promocije zdravja
(zaenkrat še ni predpisano, kakšen)

2) zagotoviti sredstva za izvedbo (ni
natanènejših doloèil)

3) izvajati ukrepe (ni predpisano, katere
ali koliko).

Vendar je število slovenskih organiza-
cij, ki izvajajo promocijo zdravja skladno z
ZVZD-1, najverjetneje še vedno v manj-
šini. Po podatkih IRSD iz leta 2012 je takrat
le okoli 5 % slovenskih organizacij imelo

naèrt in izvajalo aktivnosti na podroèju pro-
mocije zdravja (Markota, IRSD, 2012).
Mag. Borut Brezovar, nekdanji glavni inš-
pektor za delo, je aprila 2014 na konferenci
na temo bolniških odsotnosti na GZS nave-
del, da Inšpektorat RS za delo do tedaj še ni
izrekel nobene kazni za neupoštevanje
ZVZD-1 glede promocije zdravja (globa od
2.000 do 40.000 EUR), temveè le ure-
ditvene naloge, pri èemer je ZVZD-1 v vel-
javi �e od decembra 2011.

Proaktivna vloga delavskih
predstavnikov

Model proaktivne v delavskih
predstavnikov za promocijo
zdravja

Promocija zdravja na delovnem mestu
je dolgoroèna aktivnost, ki za uspešno iz-
vajanje zahteva sodelovanje vodstva, za-
poslenih in delavskih predstavnikov. V
pomoè delavskim predstavnikom sem raz-
vil model proaktivne vloge promocije zdrav-
ja, ki ga na kratko predstavljam v nadalje-
vanju.

Model proaktivne vloge delavskih
predstavnikov zajema:

a) Trdne argumente ZA promocijo zdrav-

ja

Èe zaposlene predvsem zanimajo last-
ne koristi in ugodnosti promocije zdravja,
pa delodajalska stran bolje razume finanène

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
navaja, da vsak vlo�en evro v promocijo zdravja na

delovnem mestu povrne 2,4 do 4,8 evra, prek
zmanjšanja stroškov bolniške odsotnosti, fluktuacije,

višje produktivnosti in drugih uèinkov.

Slika 3: Koristi promocije zdravja za zaposlene in organizacijo

Vir: UKC, 2012
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in organizacijske vidike. V prispevku je na-
vedenih nekaj pomembnih podatkov, ki do-
kazujejo donosnost promocije zdravja za
delodajalce.

b) Razlièna orodja v pomoè promociji

zdravja

Guru mened�menta Peter Drucker pra-
vi, da èe ne znamo dobro meriti, ne more-
mo dobro upravljati. V nadaljevanju po-
dajam povezave na vrsto kontrolnih se-
znamov, vprašalnikov oziroma priroènikov,
ki so lahko v pomoè delavskim predstav-
nikom pri vsaj osnovni analizi stanja posa-
meznih vidikov zdravja, oziroma spodbu-
janju aktivnosti promocije zdravja. Na pri-
mer, èe se v neki organizaciji vodstvo in
predstavniki zaposlenih nikakor ne strinjajo
glede stanja promocije zdravja, lahko de-
lavski predstavniki uporabijo kako od
navedenih kontrolnih list in vprašalnikov za
pridobitev preliminarnih, kvantificiranih po-
datkov o dejanskem stanju. To lahko v ne-
katerih okoljih pripomore k bolj argumen-
tiranemu in konstruktivnemu iskanju reši-
tev.

Seznam nekaj pomembnih kontrolnih
list, priroènikov, vprašalnikov (povezave
so razvidne v virih oziroma literaturi):

• Klinièni inštitut za medicino dela, pro-
meta in športa (KIMDPŠ), 2012: Zdravi
delavci v zdravih organizacijah. KIMDPŠ
je izdal dva priroènika za male ter sred-
nje in velike organizacije. Priroènika za-
jemata zlasti korake dobre prakse z
opredelitvijo kljuènih aktivnosti ter kon-
trolne liste uspešnosti izvajanja ukrepov
(UKC, 2012).

• Inšpektorat RS za delo: Vprašalnik IRSD
glede stanja zdravja, 2012. Vprašalnik

po mojem mnenju sicer ni najboljši, je
pa kratek (19 vprašanj) in, kar je po-
membno, objavljen s strani IRSD (IRSD,
2012).

• Praktièni vodnik za upravljanje z varno-
stjo in zdravjem na delovnem mestu, ki
sta ga pripravila Evropska agencija za
varnost in zdravje pri delu in Evropska
konfederacija sindikatov (EU-OHSA,
ETUC, 2012)

• Unite the Union: Vprašalnik o stresu. Je
krajši vprašalnik za oceno stanja glede
stresa in izgorelosti, ki ga uporablja an-
gleški sindikat Unite the Union. Potrebno
bi ga bilo prevesti, temelji na priznanem
Maslach Burnout Inventory vprašalniku
(Unite the Union, 2013).

• IDTS instrument Dru�benomedicinske-
ga inštituta ZRC SAZU. IDTS instrument
je orodje za prepoznavanje obremenitev
na delovnem mestu in oceno poklicnega
stresa ter njegovih škodljivih posledic.
Je obse�nejši, kakovosten in validiran
vprašalnik. Prilagojen je uporabi v slo-
venskemu prostoru in je prosto dosto-
pen v elektronski obliki (Šprah, 2012)

• Za grobo zaèetno oceno stanja uèin-
kovitosti sodelovanja med delodajalcem
in zaposlenimi pa lahko slu�i �e kontrolni
seznam, predstavljen na sliki 5.

c) Komunikacija

Komunikacijo, tako z vodstvom kot za-
poslenimi, vidim kot kljuèno orodje dela
delavskih predstavnikov. Zato je smiselno,
da se delavski predstavniki še naprej uspo-
sabljajo na podroèjih, kot so: reševanje
konfliktov, asertivna komunikacija, umet-
nost preprièevanja, pa tudi govorica telesa,

Vir: EU-OSHA, ETUC, 2012

Slika 5: Kontrolni seznam uèinkovitosti sodelovanja – predstavniki delavcev

Slika: 4: Model proaktivne vloge delavskih predstavnikov za promocijo zdravja
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upravljanje s stresom, pozitivno razmišlja-
nje itd.

Vkljuèevanje delavcev v
upravljanje varstva in zdravja

Vkljuèevanje zaposlenih je kljuèno za
uspešnost programov promocije zdravja.

Evropska agencija za varnost in zdravje
(EU-OSHA) in Evropska konfederacija sin-
dikatov (ETUC) glede naèinov vkljuèeva-
nja delavcev navajata:

• vprašanja in predlogi ob raznih pri-
lo�nostih, npr. na sestankih z vodji,

• sodelovanje na posvetovanjih in pre-
izkušanjih (npr. varovalne opreme),

• prostovoljno sodelovanje v delovnih
skupinah s podroèja varnosti oziroma
zdravja,

• poroèanje o nevarnostih na delovnem
mestu,

• dober zgled za novo zaposlene, uporaba
pridobljenih znanj glede varnosti in
zdravja pri delu, komuniciranje zdravja
itd.

Hkrati EU-OSHA in ETUC navajata na-
slednje rezultate udele�be delavcev oz.
delavskih predstavnikov pri varnosti in
zdravju:

1) obstoj politik, naèrtov in sistemov je
pozitivno povezan s posvetovanji z zaposle-
nimi,

2) veèje zaznavanje uspešnosti ukre-
pov s strani delavcev,

3) veèje zagotovilo za izvedbo promo-
cije zdravja v praksi,

4) boljši rezultati na podroèju varnosti
in zdravja pri delu ((EU-OSHA, ETUC,
2012).

Temeljni dejavniki uspeha
programov promocije zdravja

Pregled 119 študij je pokazal da so za
uspešne programe promocije zdravja na
delovnem mestu znaèilni naslednji dejav-
niki uspeha: ocena potreb zaposlenih in pri-
lagoditev programov analiziranim potre-
bam, doseganje visoke stopnje sodelovan-
ja, promocija skrbi za lastno zdravje, reše-
vanje veè zdravstvenih problemov naenkrat
in ponudba razliènih tipov aktivnosti (npr.
skupinske delavnice, tiskani materiali)

(Goetzel, Ozminkowski, 2008). Pri izvaja-
nju promocije v praksi velja upoštevati
naslednje temeljne dejavnike uspeha
programov zdravja:

a) Predanost vodstva in odgovornih
oseb, vkljuèenih v izvajanje programa, kot
tudi zaposlenih.

b) Kakovostna analiza, ki poka�e realno
stanje v organizaciji, ter omogoèa doloèitev
kljuènih potreb zaposlenih.

c) Redna vzajemna komunikacija, ki
pomaga vzpostaviti obèutek pomembnosti
in nujnosti za ukrepanje, ter zagotavlja in-
formacije in spodbude za ukrepanje.

d) Pozitiven pristop, pohvale in spod-
bude, ki spodbujajo sodelovanje.

e) Skupinsko delo, praviènost in spoš-
tovanje vseh.

f) Sistematièen in fokusiran program, ki
upošteva obstojeèe stanje, potrebe zapo-
slenih, strukturo in delovanje organizacije
itd.

g) Hitri dobitki, saj dajo zagon progra-
mu in utišajo skeptike.

h) Kakovostna izvedba ukrepov, ki za-
gotovi, da so z rezultati zadovoljni tako de-
lavci kot delodajalec.

i) Kontrola rezultatov glede na vnaprej
znane kljuène kazalnike uspeha in ukrepi za
zasidranje trajnosti sprememb.

Prilo�nosti za proaktivno vlogo
delavskih predstavnikov

Promocija zdravja je široko, interdisci-
plinarno podroèje, pri èemer prilo�nosti de-
lavskih predstavnikov vidim predvsem na
naslednjih podroèjih:

1) aktivno sodelovanje v obstojeèih ak-
tivnostih s podroèja varnosti in zdravja pri
delu,

2) pobuda za ukrepanje (ZVZD-1),

3) groba preliminarna analiza glede
zdravja in promocije zdravja v organizaciji,

s pomoèjo v prispevku predstavljenih orodij
(èe je potrebno),

4) sodelovanje pri oblikovanju predlo-
gov naèina ukrepanja (model KIMDPŠ,
dobra praksa ipd.),

5) vpliv delavskih predstavnikov v sku-
pini za zdravje (sodelovanje pri pripravi
naèrta zdravja, komuniciranju, prilo�nost za
pogovore z vodstvom itd.),

6) komuniciranje z delavci za rast pod-
pore.

Dva primera dobre prakse
V nadaljevanju predstavljam dva tekoèa

projekta dobre prakse promocije zdravja, ki
dejavno vkljuèujeta tudi delavske predstav-
nike, zlasti sindikalne zaupnike. V njih so-
deluje tudi Inštitut za produktivnost d.o.o.,
kjer delujem, oba projekta (»Promocija
zdravja v turizmu in logistiki« ter »Z zna-
njem do zdravja zaposlenih«) je na podlagi
Javnega razpisa za sofinanciranje projektov
za promocijo zdravja na delovnem mestu v
letu 2013 in 2014 finanèno podprl Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Projekt promocije zdravja v turizmu in
logistiki

V projekt Promocija zdravja v turizmu in
logistiki so vkljuèeni sindikalni zaupniki
Konfederacije sindikatov 90 Slovenije ter
dve pilotni organizaciji – Hoteli Bernardin

in Intereuropa. Konzorcij izvajalcev se-
stavljajo Zavod za varstvo pri delu (ZVD),
Inštitut za produktivnost in Konfederacija
sindikatov 90 Slovenije. Na podroèju kost-
no mišiènih obolenj se izvaja še vzporedni
projekt, ki ga vodi Center za medicino in
šport, ZVD d.d.

Kljuèni cilji in namen projekta so:

1) 40 do 60 sindikalnih zaupnikov, us-
posobljenih za proaktivno promocijo zdra-
vja. Usposabljanja sta izvajala prim. prof.
dr. Marjan Bilban (ZVD) ter dr. Klemen Pod-
jed (Inštitut za produktivnost). Tridnevna
usposabljanja, z okvirno 12 moduli so
zajemala tri skupine v dveh slovenskih re-
gijah.

2) Izvedena obse�na analiza stanja
zdravja v pilotnih organizacijah, z dodatnim
poudarkom na kostno mišiènih obolenjih.

Promocija zdravja na delovnem mestu je dolgoroèna
aktivnost, ki za uspešno izvajanje zahteva sodelovanje

vodstva, zaposlenih in delavskih predstavnikov.

Raziskave in dobra praksa ka�ejo, da najboljše
rezultate daje predanost ter sodelovanje tako vodstva
kot zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov, pri
èemer imajo pomembno vlogo tudi sveti delavcev
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3) Izdelan program promocije zdravja in
zagotovljena sredstva za izvedbo ukrepov.

4) Veè izvedenih delavnic, glede na �el-
je pilotnih organizacij (predvsem s podroèja
obvladovanja stresa, mehkih vešèin, indi-
vidualna obravnava zaposlenih s kostno
mišiènimi te�avami itd.

5) Kakovostna diseminacija projekta:
priroènik za promocijo zdravja v turizmu in
logistiki, s primeri dobre prakse, zakljuèna
konferenca z zbornikom, plakati in zlo�en-
ke, webinarji (kratki pouèni filmi), 5 do 8
èlankov.

6) Dvig ozavešèenosti in motivacije za
zdravo delo.

7) Izboljšanje zdravja ter posledièno
zmanjšanje absentizma.

Projekt je v fazi izdelave naèrta pro-
mocije zdravja Arhitektura projekta pa je
naslednja (Slika 6):.

V okviru projekta sta bili v pilotnih orga-
nizacijah ustanovljeni skupini za zdravje,
sestavljeni iz predstavnikov vodstva in
zaposlenih. Skupine za zdravje so dele�ne
podpore partnerjev v projektu. Vkljuèitev
tako predstavnikov sindikata, prek uspo-
sabljanj in v pilotnih organizacijah, kot tudi
vodstev in drugih zainteresiranih za pro-
mocijo zdravja, v kombinaciji z izvedbo
primera dobre prakse, zagotavlja širok
doseg ukrepov in intervencij. Projekt spod-

buja promocijo zdravja v organizacijah kot
proces, ki povezuje teorijo in prakso, ter ju
nenehno nadgrajuje v smislu še boljših
rešitev, prilagojenih za posamezno organi-
zacijo. Pristop zagotavlja tako upoštevanje
spoznanj in dobre prakse na podroèju spre-
memb vedenja zaposlenih, kot tudi zago-
tavljanje organizacijske podpore za trajno
uveljavitev pozitivnih sprememb. Projekt
temelji na teoretiènih in empiriènih spo-
znanjih dosedanje prakse na tem podroèju
v Evropi in Sloveniji.

Projekt predstavlja nov model, ki tudi
delavski strani pomaga pri proaktivni pro-
mociji zdravja na delovnem mestu. Tako je
uporaben ne le za sindikate, paè pa tudi
svete delavcev v organizacijah in druge
odgovorne strokovnjake, ki se sreèujejo s
promocijo zdravja na delovnem mestu
(varnostni in�enirji, kadrovski strokovnjaki
itd).

Projekt promocije zdravja
v zdravstvu

Projekt Z znanjem do zdravja zapo-
slenih predstavlja uèinkovit pristop za
promocijo zdravja na delovnem mestu in
zmanjšanje odsotnosti z dela v dejavnosti
zdravstva. Vkljuèuje tako krajša usposab-
ljanja sindikalnih zaupnikov za proaktivno
promocijo zdravja, kot izvedbo primera
dobre prakse v Splošni bolnišnici Novo

mesto. Poteka v obdobju oktober 2013 –
november 2014. Konzorcij sestavljajo
Konfederacija sindikatov javnega sektorja
Slovenije KSJS, Dru�benomedicinski
inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra
Slovenske akademije znanosti in umetnosti
(ZRC SAZU), Glotta Nova, center za novo
znanje d.o.o. in Inštitut za produktivnost
d.o.o.

Kljuèni cilji projekta so:

• krajša usposabljanja za sindikalne pred-
stavnike za proaktivno promocijo zdra-
vja (sindikati s podroèij zdravstva in
socialnega varstva, policije in vzgoje in
izobra�evanja)

• izvedba primera dobre prakse v Splošni
bolnišnici Novo mesto (veè kot 1.000
zaposlenih).

– kakovostna analiza stanja zdravja z
IDTS instrumentom za štiri izbrane
poklicne skupine,

– zagotavljanje podpore pri pripravi
naèrta promocije zdravja (veè sre-
èanj timskega coaching za Skupino
za zdravje, priroènik za izdelavo
naèrta promocije zdravja),

– usposabljanje vodij za izvajanje coa-
ching pristopa, povezanega z pro-
mocijo zdravja,

Slika 6: Arhitektura projekta promocije zdravja
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– izvedbo nekaj delavnic oziroma us-
posabljanj s podroèja psihosocialnih
tveganj in mehkih vešèin,

– komuniciranje projekta itd.

Projekt je v fazi izdelave naèrta promo-
cije zdravja.

Zakljuèek
Moè in pripravljenost delavskih pred-

stavnikov, da uveljavljajo zakonske pravice
delavcev, sta danes kljuèni! Slovenija �al
predstavlja primer slabe prakse upravljanja
z zdravjem na delovnem mestu v Evropski
uniji. Promocija zdravja je izrazito koristna
tako za zaposlene kot tudi za delodajalsko
stran in v Sloveniji je veliko prostora za
izboljšave. Raziskave in dobra praksa ka-
�ejo, da najboljše rezultate daje predanost
ter sodelovanje tako vodstva kot zaposlenih
oziroma njihovih predstavnikov, pri èemer
imajo zelo pomembno vlogo tudi sveti
delavcev. Priporoèam, da svet delavcev
izvaja proaktivno vlogo pri promociji zdra-
vja, tudi s pomoèjo orodij, ki so pred-
stavljena v tem èlanku. Seveda pa ostaja
pomembno, da je ukrepe vedno potrebno
prilagajati konkretni organizaciji in zapo-
slenim.

Preprièan sem, da prihaja obdobje pro-
mocije zdravja in dobrega poèutja na de-

lovnem mestu. Oèitno je, da obstojeèi sis-
tem ni trajnosten in da posledice sodob-
nega naèina dela (prekomerno delo, visoka
intenzivnost, stresnost dela itd.), sèasoma
postajajo nevzdr�ne, tako s èloveškega kot
finanènega vidika. Glede na trende razvoja
problematike zdravja in stresa na delovnem
mestu bodo predstavniki svetov delavcev
lahko pomembno prispevali tako k zdravju
zaposlenih kot tudi k uspešnejšemu poslo-
vanju podjetij in organizacij.
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Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (1)
Namen tega prispevka je predstaviti zakonsko ureditev individualnega prenehanja delovnega raz-
merja v zasebnem sektorju, v zvezi s katerim imajo lahko pomembno vlogo tudi sveti delavcev. Ne
nazadnje je skrb za dosledno uresnièevanje zakonodaje s podroèja delovnih razmerij po 87. èlenu
ZSDU ena njihovih temeljnih nalog in pristojnosti.

V prvem delu bodo predstavljeni naèini
prenehanja delovnega razmerja in razlogi za
odpoved pogodbe o zaposlitvi, v drugem
delu, ki bo izšel v naslednji številki, pa bo-
mo predstavili sam postopek, prenehanje
pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe so-
dišèa in se osredotoèili na zašèitene kate-
gorije delavcev ter pravice delavcev, kate-
rim je bila na tak ali drugaèen naèin podana
odpoved pogodbe o zaposlitvi. V eni pri-
hodnjih številk pa bomo predstavili še po-
stopek razreševanja prese�nih delavcev.

Uvod
Pogodba o zaposlitvi lahko zakonito

preneha le na naèin, in po postopku, dolo-
èenem z Zakonom o delovnih razmerjih

(Ur.l. RS, št.: 21/2013) (v nadaljevanju ZDR

1). V kolikor imajo kolektivne pogodbe ali
splošni akti delodajalca posebne doloèbe v
zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
pa so le te veljavne oziroma za delodajalca
zavezujoèe zgolj pod pogojem, da so za de-
lavca bolj ugodne. Dodatne doloèbe, veljav-
ne za javni sektor, v zvezi s prenehanjem
pogodbe o zaposlitvi ima tudi Zakon o

javnih uslu�bencih (Ur. l. RS, št.: ZJU

56/2002 in nadaljnji), vendar pa slednji vel-
ja zgolj za javni sektor.

Naèini prenehanja
pogodbe o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati:

• s potekom èasa, za katerega je bila skle-
njena,

• s smrtjo delavca ali delodajalca – fiziène
osebe,

• s sporazumom,

• z redno ali izredno odpovedjo,

• s sodbo sodišèa,

• po samem zakonu, v primerih, ki jih do-
loèa ta zakon,

• v drugih primerih, ki jih doloèa zakon.

Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi je
delodajalec na zahtevo delavca dol�an vrniti
delavcu vse njegove dokumente ter mu iz-
dati tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je oprav-
ljal. Delodajalec ne sme v potrdilu navesti
nièesar, kar bi delavcu ote�ilo sklepanje no-
ve pogodbe o zaposlitvi. Novi delodajalec
nima zakonske pravice pridobiti podatka o
tem, zakaj je delavcu delovno razmerje pri


