
 

 

Je zdravje res samo odsotnost bolezni? 
 
Kaj je zdravje? Kaj udeležencem pomeni  ZDRAVJE? 
 
S temi vprašanji je predavateljica dr. Eva Stergar skupaj z dr. Metodo Dodič Fikfak in ga. Tanjo Urdih 

Lazar dne 17.10.2017 v Mengšu začela predavanje oziroma interaktivno delavnico z naslovom 

»Promocija zdravja pri delu – pot do zdravja (starejših) zaposlenih«. 

Opredelitev zdravja je veliko, skoraj toliko kot je avtorjev. Zdravje ni le odsotnost bolezni. Je 
»popoln« skupek telesne, duševne in socialne blaginje. Popoln? Popolnosti ni, definicija je preveč 
absolutna in ker nikoli ne dosežemo tega stanja, je to lahko veliko breme za posameznika, če se tega 
ne zaveda in slepo sledi definiciji in mu to lahko celo povzroča nezadovoljstvo, se pravi obraten 
učinek. Zdravje je stalno iskanje ravnovesja med psihofizično in socialno komponento.  
 
Dejavnikov, ki vplivajo na zdravje oziroma bolezen je ogromno, predvsem pa se moramo zavedati, da 

je pri tem potrebno upoštevati tako biološki, psihološki kot socialni vidik zdravja. 

 

»Kaj ste v zadnjih sedmih dneh storili za svoje 

zdravje? Kaj bi bilo v preteklih sedmih dneh 

dobro, da storite za svojo zdravje pa niste?« 

Elementi z zdravjem povezanega življenjskega sloga so prehrana, športno gibalna dejavnost, 

obvladovanje stresa, uporaba psihoaktivnih snovi, spolnost, spanje, higiena in skrb za varnost. 

Naše zdravje je v veliki meri odvisno od našega življenjskega okolja in razmer, v katerih živimo, ki naše 

zdravje lahko podpirajo ali ogrožajo. Delovno okolje tako močno vpliva na posameznikovo zdravje tako 

iz fizičnega kot psiho-socialnega pogleda. Delodajalci lahko že s samo organizacijo dela, uravnavanjem 

temperature, vlažnosti, hrupa, zraka in osvetlitve delovnega prostora, možnosti uporabe ustreznih 

delovnih pripomočkov in opreme močno izboljšajo posameznikovo delovno okolje oziroma njegovo 

počutje v njem, izjemno pomembni pa so tudi medosebni odnosi, vrednote, organizacijska kultura in 

nenazadnje samo vodenje. Še bi lahko naštevali, možnosti za izboljšave delovnega okolja je ogromno 

in je stvar pripravljenosti in zavzetosti tako podjetja kot posameznika. 

Kakšno je zdravje (starejših) delavcev v Sloveniji? 



 

 

  

Potrebno je vrniti vrednost starejšim 

delavcem! Naredite »kampanjo« o njihovi 

pomembnosti, vrednosti! 

 

Degenerativne spremembe se začnejo že pri 20. letih. Ne moremo mimo dejstva, da se naše telo z leti 

spreminja: gibi postanejo bolj omejeni, funkcionalno vidno polje se zožuje, ostrina vida manjša prav 

tako je občutljivost na bleščanje večja in nenazadnje se zmanjša tudi sposobnost prepoznave govorjene 

besede. 

Starejši odreagirajo počasneje, gibi so počasnejši in manj natančni, prav tako nastajajo tudi na 

psihičnem področju številne spremembe (manjša se prospektivni spomin, prostorska predstava in 

procesiranje informacij), a po drugi strani razumevanje jezika in znanja procesov ostaja enako. 

A vse te spremembe ni potrebno, da vplivajo na kakovost dela starejših, zagotovo pa so potrebne in 

toliko bolj pomembne prilagoditve delovnega okolja za njihovo učinkovitost pri delu. 

Dr. Metoda Dodič Fikfak je na delavnici navajala tudi nekatera priporočila za prilagoditev tem 

degenerativnim spremembam, s katerimi se spopadamo posamezniki, oziroma jim jih lahko podjetja 

olajšajo kot npr. v primeru sluha: moški govorci, dobra artikulacija, počasnejši govor, glasnejši 

opozorilni zvoki, manjši šum okolice…, v primeru vida: ustrezna velikost in barva teksta na barvno 

ozadju. Eden izmed nujnih ukrepov je tudi ustrezna osvetlitev v prostoru, ki mora biti vsaj 100cd/m2. 

Zanimiv je podatek , da je čedalje več hernije prav med sedečimi ljudmi, zato dr. Dodič Fikafak poziva 

podjetja: uredite jim delovna mesta, priskrbite jim dobre stole, dobre mize in jih naučite, kako naj 

pravilno delajo, spodbujajte jih k stalni telesni aktivnosti – ne pehajte jih v invalidnost.  

Staranja telesa ne moremo zaustaviti, lahko pa ga z ustreznimi ukrepi spremembe upočasnimo in 

ohranjamo tako telesno kot mentalno kondicijo. Ni definitivnih meja med mladim in starejšim. 

Govorimo o funkcionalni starosti, ki pa ni enaka biološki starosti. 

Kako urediti delovno okolje, da bodo delavci dobro delali? 

Dr. Dodič Fikfak je predstavila vrednote, ki so značilne za posamezne generacije glede na življenjsko 

dogajanje v svetu, ko so bili rojeni (II. sv. vojna, Baby boom generacija, generacija x in milenijska 

generacija).  

Podrobneje smo pregledali stereotipe in možnosti, kako se posameznik sam lahko z njim sooči. Naj 

navedemo enega izmed primerov, ki ga je predstavila Dr. Dodič Fikfak: 

»Stereotip: Poraja se strah v tehnično usposobljenost, pomanjkanje računalniških znanj 

Rešitve: Citiraj, kaka je bila tvoja dosedanja odsotnost z dela, pazi na ton svojega glasu, stisk roke, 

entuziazem v glasu.« 
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Podjetja se bodo, če se že niso, morala sprijazniti z dejstvom, da delavcev na trgu dela primanjkuje 

oziroma se bo z leti to pomanjkanje samo še povečevalo. Da ljudje živimo dlje časa in tudi bistveno bolj 

zdravo, je znan podatek, prav tako dejstvo, da je stopnja rasti rojstev najnižja v zgodovini.  

Ko se bodo starejši delavci začeli upokojevati, ne bo dovolj mladih ljudi, da bi jih nadomestili. Podjetja 

se bodo soočala s pomanjkanjem spretnosti, znanja, izkušenj in odnosov, ki bodo izgubljeni z vsakim 

delavcem, ki se bo upokojil, nadomestitev takega delavca pa zahteva veliko časa in denarja.  

Zakaj bi se torej mladi oziroma novozaposleni morali učiti vsega od začetka? Ali ne bi bilo bolj smotrno, 

da jim starejši prenesejo svoje znanje, v katero je podjetje leta in leta vlagalo, izkušnje in poznanstva, 

saj s tem preskočimo lahko tudi do 20 let učenja in prihranjena marsikatera slaba izkušnja. Bistvo 

mentorstva je, da učenec na koncu ve več kakor mentor. 

Smiselno je zadržati starejše, lojalne delavce in vzpostaviti bolj fleksibilen pristop do upokojitve, ki bi 

omogočala delavcem sodelovati pri napredku podjetja celo v njihovih šestdesetih in sedemdesetih 

letih. Delodajalci ne morejo več razmišljati o odhodu delavca kot o enkratnem dogodku pač pa kot 

neke vrste postopnem procesu. 

  

Delo lahko z leti postane fizično prezahtevno, 

po drugi strani pomeni staranje 

profesionalno rast  v smislu strateških 

sposobnosti, modrosti in izkušenj. 

Starejši delavci so vir znanja in izkušenj in nemalokrat tudi visoko motivirani, če imamo do njih pravi 

pristop, kar lahko bistveno prispeva k visoki delazmožnosti. Delazmožnost namreč ni odvisna od 

biološke starosti pač pa od funkcionalne. 

Bolniško odsotnost merimo po starostnih skupinah in v odvisnosti med trajanjem in pogostostjo. 

Raziskave kažejo, da je bolniška odsotnost pogostejša med mladimi. Ne smemo pa zanemariti dejstvo, 

da običajno starejši, ko zboli, ostane doma dlje časa. 

Pojavlja se neprenehen boj med prednostmi in pomanjkljivostmi starejših zaposlenih. Vendar imajo 

starejši kljub degenerativnim spremembam, s katerimi se ali se bo soočal vsak posameznik, veliko 

prednosti, za katere imajo delodajalci možnost, da jim ali kljubujejo ali pa te prednosti izkoristijo in s 

tem pridobijo neverjetno konkurenčno prednost, ki jo bodo z mlajšimi težje pridobili. Ko na eni strani 

govorimo, da imajo starejši znižano mišično moč, znižano prilagodljivost, manjše kognitivne in 

aerobne sposobnosti, večjo potrebo po počitku in da so v splošnem manj zdravi, imamo do neke 

mere prav. A da imamo na drugi strani bistveno bolj izkušenega delavca, bistveno bolj motiviranega 

za delo, z več znanja, izkušenj in boljšim presojanjem, zelo dobrimi socialnimi mrežami, nadzorom 

nad življenjem, relativno preskrbljenostjo, z več časom ter večjo natančnostjo in previdnostjo pri 

delu ter bolj pozitivnim pristopom do dela? Se zavedamo, kakšno zakladnico znanja in izkušenj lahko 

podjetje izgubi zaradi predsodkov do starejših in pogosto krivo vero v njihovo »nezmožnost«? 

Dr. Metoda Dodič Fikfak poudarja, da je fizično aktivno življenje v času srednjega življenjskega obdobja 

kritično za ohranjanje visoke fizične kondicije v kasnejših letih, zato je toliko bolj pomembno, da se z 

zaposlenimi in njihovim ozaveščanjem in promociji o pomembnosti njihovega zdravja začnemo 

ukvarjati pravočasno (preventivno delo za prezgodnji padec fizične aktivnosti, prilagoditev delovnega 
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mesta starejšemu delavcu (oziroma vsem zaposlenim), delodajalec in mlajši sodelavec morata biti 

poučena o prednostih in slabostih starejšega delavca, fleksibilni delovni čas,…). 

Kaj je promocija zdravja? 

Medicina kljub skokovitemu napredku ne more reševati, blažiti, zdraviti vseh težav, zato je treba 

poiskati drugačne poti do zdravja. Če je mnogo težav, obolenj, smrti povezanih z obnašanjem, načinom 

življenja in življenjskimi (delovnimi) razmerami, jih je mogoče preprečiti oz. odložiti na kasnejši čas. 

Kako? 

S promocijo zdravja! 

Promocija zdravja je strategija posredovanja med ljudmi in njihovim okoljem za zdravje. Je proces 

usposabljanja ljudi, da večajo kontrolo nad determinantami zdravja, kar bo posledično doprineslo k 

boljšemu zdravju. 

Ker na samo javno politiko in zakone težko vplivamo ali pa vsaj dovolj hitro, se raje osredotočimo na 

to, kar lahko naredimo sami v svojih podjetjih. Ustvarimo v podjetju politiko, ki se prilagaja ljudem. 

Vpletimo skrb za zdravje v svojo poslovno strategijo. Po Luxemburški deklaraciji je promocija zdravja 

pri delu moderna poslovna strategija, ki stremi k preprečevanju slabega zdravja pri delu in k večanju 

potencialov za izboljševanje zdravja in dobrega počutja delovne sile. 

Promocija zdravja pri delu (v nadaljevanju besedila PZD) so sistematične, načrtovane aktivnosti, 

usmerjene v identificirane probleme, ki vključujejo dve usklajeni področji ukrepanja in sicer delovno 

okolje in razmere v njem ter življenjski slog z izobraževanjem. Steklarna Hrastnik je eden izmed vzornih 

primerov v slovenskem prostoru, ki so uspeli izboljšati počutje delavcev na delovnem mestu z načrtnimi 

aktivnostmi v smeri promocije zdravja (večja možnost izbire različne prehrane, delo na medsebojnih 

odnosih, spoštovanju, mentorstvu, izobraževanju). 

Stergarjeva poudarja, da je izredno pomembno, da v podjetju pripravite dober Program promocije 

zdravja. Lotite se vsakega področja posebej, prav tako uvajanja le-tega, ne vsega naenkrat, saj je potem 

večja možnost neuspeha predvsem zaradi intenzivnosti uvajanja posamezne spremembe in slabšega 

nadzora nad izvajanjem le-te. 

Smo se kdaj vprašali, kaj je težje: 1 kg sena ali 1 kg železa? Marsikdo bi s topa odgovoril: »Enako!« 

Vendar…ali je res? Ne, 1 kg sena bomo dosti težje prenašali kot 1 kg železa. Zato ocene tveganja, ki 

opredeljujejo samo težo, ki jo lahko dvigne posameznik, niso dovolj. Potrebno je tudi definirati, kako 

se upravlja s to težo in delavce naučiti, kako naj delajo, da ta teža ne bo škodila njihovemu zdravju. 

Argumenti za izvajanje projektov PZD 

Podjetja so že po samem zakonu dolžna izvajati program promocije zdravja. Kakšen pa bo ta program 

– bo učinkovit ali bo sam sebi namen pa je v veliki meri odvisno od organizacije. Predvsem pa mora 

tako podjetje kot posameznik prepoznati koristi tega PZD. Posamezniku bo prineslo občutek 

pripadnosti, sprejetosti, koristnosti, zadovoljstva pri delu, boljšega počutja in zdravja in nenazadnje 

želje po delu. Posledično bo podjetje zmanjšalo stroške, ki so povezane z boleznimi in odsotnostjo 

(primer slovenskega podjetja s 1000 zaposlenimi: pri vložku 50.000,00 €, prihranek 200.000,00€), 

povečala se bo kakovost tako izdelkov kot storitev, spodbudno okolje bo lahko povečalo število 

inovacij, povečalo produktivnost, javno podobo podjetja in pozitiven odnos do dela.  

Ko se lotimo izdelave programa PZD moramo naprej preveriti aktivnosti, ki jih izvajamo. Dejstvo je, 

da se ljudje že po sami naravi upiramo spremembam, predvsem v strahu pred izgubo nečesa, kar 

imamo in se v tem počutimo udobno. Zato je včasih potrebno kakšno stvar tudi ukazati, ne samo 
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priporočiti, predvsem če je z vsemi znanstvenimi raziskavami dokazano, da bo to ljudem prineslo boljše 

počutje oziroma manj bolezni, okvar, predvsem t.i. poklicnih obolenj. V PZD je potrebno opredeliti, da 

je to njihova dolžnost.  

Tanja Urdih Lazar svetuje množičen pristop, da vključimo vse zaposlene, kar je eno izmed glavnih načel 

pri načrtovanju in izvajanju projekta PZD. Izredno pomembno je, da vključujemo zaposlene in 

spodbudimo njihovo sodelovanje, da se dotaknemo pravih problemov, da pristopimo s pozitivnim 

pristopom (pohvale, spodbude), da to povezujemo z drugimi programi in sistemi, da je to potem neko 

kontinuirano delo in ne enkraten dogodek, predvsem pa, da ukrepi ciljajo v oblikovanje zdravju 

naklonjene politike, v spremembo okolja tako socialnega kot fizičnega in razvoj osebnih veščin v obliki 

učenja. Eno najpomembnejših komponent ali bo promocija uspešna ali ne pa je tudi podpora vodstva. 

Brez podpore, tako s potrebnimi sredstvi, kot prilagoditvijo internih aktov programu, predvsem pa 

dejstvu ali v to verjamejo ali ne in s tem njihovega komuniciranja navzven je uspeh promocije na zelo 

trhlih tleh.  

Načrtovanje in izvajanje PZD: 

- Priprava na načrtovanje in izvajanje (oblikovanje skupine za zdravje, ozaveščanje zaposlenih 
o zdravju, pridobitev podpore, zagotovitev virov) 

- Analiza zdravja in določitev problema (priprava nabora dosegljivih podatkov, analiza 
podatkov, določitev prednostnih nalog in izbor področja ukrepanja) 

- Načrt programa elementi (strategija s cilji na področju zdravja, vsebina programa, metode 
dela, sodelovanje s timom izvajalca MDPŠ (Medicina dela, prometa in športa) in strokovnim 
delavcem za VZD (varnosti in zdravja pri delu), časovnica, spremljanje in evalvacija) 

- Izvajanje programa (ukrepanje in vloga skupine za zdravje) 
 

Na delavnici smo spoznali pomembnost načrtovanja PZD po posameznih točkah – poseben poudarek 

je bil na tem, kako izbiramo skupine za promocijo zdravja, katere osebe je priporočljivo vključiti in 

ozaveščanje zaposlenih o zdravju in pridobivanju njihove podpore pri tem programu. Seveda moramo 

pri tem imeti tudi zagotovljene potrebne vire.  

Člane skupine moramo izbrati skrbno in po premisleku, saj ima vsak od njih ključno vlogo v mozaiku 

uspeha delovanja programa in s tem izboljšanja zdravja med zaposlenimi. Za merilo pri izbiri članov si 

moramo postaviti njihovo znanje, možnost odločanja, neformalni vpliv v sistemu, tiste, ki se jih projekt 

tiče, ki imajo sposobnost delovanja. V skupino je priporočljivo vključiti finančnika, kadrovika, 

varnostnega inženirja, vodstvo oziroma njegovega predstavnika, zaposlenega, ki ima neformalni vpliv 

in je neke vrste mnenjski voditelj v kolektivu, sindikalnega predstavnika…skupina naj ima največ 10 

članov. Skupina naj deluje pod vodstvom nekoga, ki področje dobro pozna in je za to usposobljen, za 

njeno uspešno delovanje pa je pomembno tudi njeno redno sestajanje in medsebojno komuniciranje 

zavzetost, redno dokumentiranje in evalviranje ter promoviranje programa med sodelavci.   

Za manjša podjetja je zgodba nekoliko drugačna, saj pogosto vlogo skupine prevzame posameznik, 

običajno je to svetovalec za PZD, dr. Stergar pa predlaga tudi povezovanja več manjših podjetij ali 

samostojnih podjetnikov v eno skupino in vključite izvajalca medicine dela ali pooblaščenih strokovnih 

delavcev za VZD. 

Od analize zdravja v podjetju do problema in rešitve 

Drug izredno pomemben korak za načrtovanjem je analiza zdravja v posameznem podjetju, ki pa je 

pomembno, da slonijo na kazalcih, ki so merljivi (bolniška odsotnost, poškodbe pri delu, fluktuacija….), 

ocenjeni (ocena tveganja,..) ali kvalitativni (anketne raziskave…). Ga. Urdih Lazar nam je namignila, da 

lahko že na podlagi ocene tveganja, ki jo podjetja imajo že zaradi zakonske zahteve, izluščimo ukrepe, 

kar je že podlaga za pripravo programa promocije. 
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K pripravi PZD moramo pristopiti celovito, natančno in z visoko mero resnosti, saj je od dobrega 

načrtovanja in priprave odvisna uspešnost tega programa. Namenimo 80% časa analizi in načrtovanju, 

saj vsaka stvar zahteva svoj čas. Narediti jo je potrebno natančno, da res dobimo pravo sliko, da dobimo 

program, ki ustreza našemu podjetju. Dobro se je omejiti na točno določen problem ali določeno 

skupino, da ne naredimo preobširno. Naj bo opredeljena točno določena težava, določen čas, določeno 

podjetje. Ne poskušajmo zajet vsega skupaj v en program, ampak naredimo program za vsako 

konkretno težavo. Dr. Stergar svetuje, da ga lahko vpnemo tudi v že obstoječe sisteme kot so poslovne 

strategije, sistem kakovosti, sistem varstva pri delu, pomembno pa je, da tudi v okviru teh sistemov 

pripravimo strategijo – kje smo in kaj želimo doseči ter s podporo vodstva. V okviru te strategije pa 

pripravljamo posamezne programe s točno določenimi problemi in določenimi skupinami. Pri tem si 

postavljamo jasne in določene cilje, pri čemer sledimo SMART metodi določanja ciljev. Zelo pomembno 

pri izvajanju programa je tudi oblikovati podporno okolje (zdravju prijaznejše, zdravju naklonjeno, ki 

bo podpiralo odločitve, ki koristijo zdravju) in izobraževanje ter usposabljanje zaposlenih (spreminjanje 

vedenja, pridobivanje znanja, kompetenc, odločanje v korist lastnega zdravja, pomoč pri oblikovanju 

zdravju naklonjenega življenjskega sloga). Ljudi moramo naučiti, kako naj uporabljajo to znanje in 

pripomočke, kjer pa primanjkuje zavesti o zdravju je potrebno delati tudi na tem. Program poskušamo 

prilagoditi tako, da ljudi ne vznemirjamo preveč oziroma s postopnimi ukrepi in pa ogromno mero 

komuniciranja. Stergarjeva predlaga, da začnemo s stvarmi, ki so hitro vpeljive in prinašajo hitre 

rezultate, da ljudje vidijo, da gre za njihovo dobro in ne proti njim, s čimer bomo spodbudili njihovo 

bolj aktivno pripravljenost na sodelovanje.  

Projekt, ki ni dokumentiran in evalviran, se ni zgodil pravijo, zato je zelo pomembno, da natančno 

spremljamo njegovo izvajanje, ugotovimo koristi tako za posameznika in organizacijo kot tudi 

prikažemo finančen učinke programa.  

Ga. Lazar nam je za zaključek postregla tudi s konkretnimi rešitvami, ki jih organizacija lahko izvede, da 

starejšim olajša delo oziroma z nekaterimi ukrepi, ki jih v organizaciji izvedejo tudi že preprečijo ali pa 

vsaj zamaknejo marsikatero težavo. 

Ga. Tanja Urdih Lazar zaključi svoje predavanje z naslednjim vprašanjem: 

 

»Kaj bi bilo mogoče v vaših delovnih okoljih 

narediti za boljše zdravje (starejših) 

zaposlenih?«

Postanite staranju prijazna organizacija in spremenite organizacijsko kulturo (odnos do starejših, 

spoštljivo medsebojno komuniciranje, tudi pri navodilih, odredbah), uvedite fleksibilne oblike dela 

za vse zaposlene (delo na daljavo), kjer je to mogoče, bodite izvirni, ne omejujte starejšim dostopa 

do izobraževanja in usposabljanja.  

Dolgoročni program in ukrepi v organizaciji naj bodo namenjeni  vsem zaposlenim, a kljub temu je 

potrebna individualna obravnava, predvsem zaradi različnosti posameznika in narave njegovega 

dela. Zelo pomembno pa je tudi, da program skozi celotno delovno dobo usmerjen v zdravje, blaginjo 

in delozmožnost starajoče se delovne sile. 

 


