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Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in
evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi

Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu
2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Izzivi in tveganja delodajalcev pri 
obvladovanju stroškov dela v 

povezavi z izvajanjem programov 
promocije zdravja na delovnem 

mestu

»Zdravje za Posavje – promocija zdravja na 
delovnem mestu«

Krško, 10. november 2016

STRUKTURA PREDSTAVITVE

1. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU IN 

PRIPRAVA PROGRAMA PROMOCIJE

2. PROJEKT ISOP IN NJEGOVI REZULTATI

3. ORODJE ISOP

4. PRAKTIČNA UPORABA ORODJA ISOP
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KRONIČNE NENALEZLJIVE 
BOLEZNI

• Bolezni, ki so neozdravljive in različno hitro napredujejo do smrti.

• Najpogostejše KNB: srčno-žilne bolezni, rak, kronične bolezni
dihal, sladkorna bolezen in duševne motnje.

• Dejavniki tveganja za razvoj KNB: nezdrava prehrana,
nezadostna telesna dejavnost, kajenje, škodljiva raba alkohola,
stres itd.

• Okoli 80 % srčnih bolezni, možganske kapi in sladkorne bolezni
tipa 2 ter več kot tretjino rakov bi lahko preprečili z zdravim
življenjskim slogom.
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ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

DELOVNO MESTO                    ZASEBNO ŽIVLJENJE

PROMOCIJA ZDRAVJA NA 
DELOVNEM MESTU

Definicija:

Promocija zdravja na delovnem mestu (v nadaljevanju PZDM) so
sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni
vsem zaposlenim in se izvajajo za vse zaposlene pod enakimi
pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in
duševnega zdravja zaposlenih.
(Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu, Ministrstvo za zdravje, marec 2015)

Koristi:
- za delodajalce
- za zaposlene
- za družbo
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BOLNIŠKI STALEŽ

• povprečje % BS v Sloveniji v letu 2015: 3,97*

• OBRAZEC IZRAČUNA: 

*(NIJZ, 2015; izračun na 312 dnevih v letu: brez nedelj) 

% BS =

število izgubljenih 
koledarskih dni x 100

število zaposlenih x število 
dni v letu*

% BOLNIŠKEGA STALEŽA (% BS) - Odstotek bolniškega staleža
je odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega 
delavca

PRIMER OKVIRNEGA IZRAČUNA 
STROŠKOV BS

• št. zaposlenih = 300

• 3,97 = Y x 100 / 300 x 261* (*število delovnih dni na leto)

100 Y = 310.851

Y =  3.108,5 izgubljenih koledarskih dni zaradi bolezni, poškodb in drugih            

zdravstveno upravičenih razlogov zaposlenih letno

• okvirni strošek dneva izgubljenega koledarskega dneva/zaposlenega za 

delodajalca je 101,47 € bruto* x 3.108,5 dni = 315.419,5 € bruto na letni 

ravni

+ indirektni stroški (!) 

*merjeno v podjetjih v Veliki Britaniji
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RAZLOGI ZA BS

• 36% razlogov - težave v fizičnem zdravju

• 64% vzrokov – težave, ki izvirajo iz naslednjih dejavnikov:

- psihosocialni dejavniki tveganja, ki izhajajo iz dela (odnosi na delovnem

mestu, komunikacija, organiziranost in struktura dela, fizični dejavniki

delovnega okolja itd.),

- psihosocialni dejavniki tveganja, ki izvirajo iz zasebnega življenja.

 
36%

 
64%

Vir: Cox, T., Griffiths, A., & Rial-Gonzalez, E.. 2000. Research on Work Related Stress. Office 
for Official Publications of the European Communities. Luxembourg.
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STROŠEK DELODAJALCA ZARADI BS 
IZ RAZLOGOV PSIHOSOCIALNIH 
TVEGANJ

315.420,51 € bruto x 0.64 = 201.869,13 € bruto = okvirni strošek

delodajalca zaradi BS zaposlenih, katerih vzrok izvira iz psihosocialnih

dejavnikov tveganja, na letni ravni

VLAGANJE V PZDM – MANJ 
BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI 

• Raziskave navajajo podatke o 12 do 36 odstotnem zmanjšanju
bolniškega staleža (Aldana, 2001; KIMDPŠ, 2012), ki je posledica
ukrepov PZDM.

• Hkrati raziskave kažejo, da je z vsakim evrom, vloženim v zdravje
ljudi, mogoče prihraniti med od 2,50 do 10,00 evrov.

• Za doseganje takšnih učinkov je potrebno 3 do 5 let in ukrepe izvajati
skladno z dobro prakso PZDM.

Viri:
Aldana, S. (2001) Financial Impact of Health Promotion Programs: A Comprehensive Review of the 
Literature. American Journal of Health Promotion, str. 296-320.
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UKREPI PROMOCIJE ZDRAVJA NA 
DELOVNEM MESTU

• Ukrepi za izboljšanje organizacije dela

- gibljiv delovni čas, prilagajanje delovnih mest, vseživljenjsko učenje

• Ukrepi za izboljšanje delovnega okolja

- možnost izbire zdrave hrane v menzi, kolo za transportno mobilnost,

namestitev fontan s pitno vodo

• Individualni ukrepi (ukrepi, usmerjeni v posameznika)

- spodbujanje k ustrezni komunikaciji in obvladovanju stresa s plakati,

objavami na intranetu, promoviranje zdrave in uravnotežene hrane,

telesne dejavnosti (spodbujanje zdravega življenjskega sloga)

PRIPRAVA PROGRAMA PROMOCIJE 
ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Slovenski delodajalci so v skladu z Zakonom o varnosti in
zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/11) dolžni:

1. načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu 
(6. člen),

2. zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja
promocije zdravja na delovnem mestu (32. člen),

3. načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu v izjavi o 
varnosti z oceno tveganja (27. točka 76. člena).
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ELEMENTI DOBREGA PROGRAMA 
PROMOCIJE

• je sestavni del Izjave o varnosti z oceno tveganja
• preprost in enostaven za izvedbo
• združuje potrebe organizacije in potrebe delavcev
• natančno določa odgovornosti zaposlenih in 

odgovornosti delodajalcev
• z njim so seznanjeni vsi zaposlenih
• deluje po principu projektnega dela

IZHODIŠČA PROJEKTNIH 
AKTIVNOSTI

Ovire slovenskih delodajalcev na področju promocije
zdravja na delovnem mestu* (v nadaljevanju PZDM):

1. pomanjkanje konkretnih orodij za pomoč pri izvajanju PZDM,
2. pomanjkanje enostavnih, sistematičnih in na enem mestu

zbranih praktičnih smernic ter orodij za oblikovanje zdravega in
varnega delovnega okolja,

3. pomanjkljiva strokovno usposobljenost kadrov, zadolženih za
izvajanje PZDM,

4. pomanjkanje finančnih virov,
5. pomanjkanje sistematičnega in usmerjenega pristopa k

uvedbi programov PZDM,
6. pomanjkanje konkretnih predlogov in informiranosti o dobrih

praksah v posameznih podjetjih, ki bi jih lahko (po potrebi
prilagojene) prenesli v svoje podjetje.

*(Vseslovenska raziskava stanja na področju promocije zdravja na delovnem
mestu v slovenskih podjetjih, 2013-2014, 700 podjetij)
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Inšpektorat RS za delo (2012):

1. delodajalci sprejmejo ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in
obvladovanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik
psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, vendar pa ne izvajajo
aktivnosti na področju PZDM,

2. omenjenim izzivom še posebej izpostavljeni delodajalci iz mikro,
malih in srednje velikih podjetij.

IZHODIŠČA PROJEKTNIH 
AKTIVNOSTI

NAMEN in CILJ PROJEKTNIH 
AKTIVNOSTI 

GLAVNI NAMEN: zmanjševanje ovir, s katerimi se soočajo
slovenski delodajalci iz različno velikih podjetij na področju
PZDM.

GLAVNI CILJ: opolnomočenje slovenskih delodajalcev za
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov PZDM ter
posledično krepitev telesnega in duševnega zdravja
zaposlenih ter zmanjšanje absentizma, prezentizma in
fluktuacije v slovenskih podjetjih.
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PROJEKT »Razvoj interaktivnega spletnega 
orodja za delodajalce za načrtovanje, 

izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja 
promocije zdravja na delovnem mestu« 

(ISOP)

• Nosilec: Združenje delodajalcev Slovenije (1.200 podjetij)

• Projektni partner: Štajerska gospodarska zbornica (400 
podjetij)

• Projekt je finančno podprl Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.

• Trajanje: 1.7.2015 – 9.11.2016

REZULTATI PROJEKTNIH 
AKTIVNOSTI: 

skupno trajanje projekta 16 mesecev
(1.7.2015-9.11.2016)
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SPLETNA PLATFORMA

STROKOVNO-
INFORMATIVNA 
GRADIVA ZA 
DELODAJALCE

- Zloženke
- Članki
- Plakat
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• razvoj v sodelovanju s strokovnjaki

• inovativna rešitev

• prilagojena potrebam delodajalcev

ORODJE ISOP

NAMEN ORODJA ISOP

• zmanjševanje ovir slovenskih delodajalcev

• ponuditi konkretne ukrepe

• pomoč in podporo

• v vseh fazah PZDM
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KOMU JE ORODJE ISOP 
NAMENJENO

• vsem delodajalcem, ne glede na velikost in
panogo

• še zlasti samozaposlenim, mikro, malim in
srednje velikim podjetjem

PRIPRAVA PROGRAMA 
PROMOCIJE ZDRAVJA NA 

DELOVNEM MESTU S POMOČJO 
ORODJA ISOP
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KJE NAJDEMO ORODJE ISOP

UVODNI POZDRAV! 
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REGISTRACIJA

PRIJAVA



11.11.2016

16

KONTAKT

ZAŠČITA ORODJA ISOP

• Zaščita podatkov: z vsakodnevnim varnostnim 

kopiranjem in šifriranjem v 2 sistemih varnostnih 

kopij

• Uporabniška gesla so zaščitena: šifrirana

• Požarna pregrada za preprečevanje vdorov v mrežo
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IZDELAJ SVOJ PROGRAM

PODPORNO GRADIVO

• Na določenih mestih je priloženo gradivo, ki ga lahko
uporabite kot primer oblikovanja določene vsebine:

- predlog vizije,

- vprašalnik za analizo potreb zaposlenih,

- tabela za akcijski načrt,

- tabela za izdelavo načrta vrednotenja programa.

Za prenos in odpiranje priponk je potrebno sprejeti
varnostna opozorila za odpiranje datotek, ki so
odvisna od nastavitev posameznega spletnega
brskalnika.
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FAZA I: NAČRTOVANJE

NABOR UKREPOV PZDM
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FAZA II: IZVAJANJE PROGRAMA

FAZA III: VREDNOTENJE
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STATUS ODGOVOROV

POROČILO: ZADNJA FAZA
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PROGRAM PZDM - GLAVA

PROGRAM PZDM - NOGA
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SPREMINJANJE PROGRAMA PZDM

UPORABNOST ORODJA ISOP

• Uporaben za vse: zlasti pa za samozaposlene, mikro, 
male in srednje velike delodajalce

Praktični seminarji za uporabo orodja ISOP –
vodena uporaba

• Pozitivno strokovno mnenje Inšpektorata RS za delo

Orodje ISOP je pomembna spodbuda za to, 
da se delodajalci lotijo priprave programa 
PZDM; kar je pogoj za izvajanje ukrepov 
PZDM. 
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Hvala za vašo po

Vlaganje v zdravje je 
trajnostna naložba.

Hvala za vašo pozornost!


