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AKTIVNOSTI ZA PROMOCIJO ZDRAVJA V GORENJU 

Mag. Vilma FECE 

Gorenje,d.d., Partizanska 12, Velenje 

  

Povzetek: 

V Gorenju delujemo v skladu s sprejetimi vrednotami, med katerimi je pri zaposlenih najbolj 

prepoznana in pomembna odgovornost, ki vključuje tudi skrb za varno in zdravo delo. 

Promocija zdravja na delovnem mestu je več kot le izpolnjevanje osnovnih zahtev glede 

varnosti in zdravja, saj pripomore k izboljšanju splošnega zdravja in dobrega počutja 

zaposlenih. To bo v prihodnjih leti še toliko bolj pomembno, saj je bila v letu 2015 povprečna 

starost naših zaposlenih 44 let. 

Postavljena imamo merljive kazalnike za spremljanje programov promocije zdravja.  Ukrepi, 

ki jih izvajamo, so razdeljeni na dva dela - na ukrepe na delovnem mestu ter ukrepe za zdrav 

življenjski slog.  

V letu 2015 so aktivnosti za promocijo zdravja združili v kampanjo »Leto varnega in zdravega 

dela «. Skozi celo leto smo mesečno izvajali aktivnosti s področja varnega in zdravega dela,  

izvedeno je bilo veliko ciljno usmerjenih posameznih aktivnosti, kot npr. z gibanjem do 

zdravja, varna vožnja, preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi,  z ergonomijo do večjega 

zadovoljstva zaposlenih, zdrava prehrana. Zaposleni so aktivnosti dobro sprejeli, zato s 

spoznanji te kampanje, nadaljujemo tudi v tem letu. 

Ključne besede: promocija zdravja, zdrav življenjski slog, aktivnosti promocije zdravja 

 

 

1. Promocija zdravja 

Promocija zdravja na delovnem mestu je več kot le izpolnjevanje osnovnih zahtev glede 

varnosti in zdravja. Pomeni tudi, da delodajalec dejavno pomaga svojim zaposlenim pri 

izboljšanju splošnega zdravja in dobrega počutja.  

Dobro zdravje je predpogoj za dobro in uspešno življenje tako za posameznika kot tudi delovno 

organizacijo. Promocija zdravja na delovnem mestu mora biti skupno prizadevanje 
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delodajalcev, zaposlenih in družbe kot celote. To bo v prihodnjih leti še toliko bolj pomembno, 

saj se slovenska populacija stara, obenem pa se podaljšuje delovna doba. V Gorenju, d.d.  

smo temu zelo izpostavljeni, saj je bila v letu 2015 povprečna starost zaposlenih 44 let, kar 

45 % vseh zaposlenih pa starejših od 46 let. 

Gorenje je kot delodajalec varnemu in zdravemu delu vedno dajalo velik pomen, saj smo že 

leta 1964, ob otvoritvi prve hale v Velenju, določili osebo, odgovorno za to področje. Danes se 

z varnim delom in zdravjem zaposlenih ukvarjajo naše strokovne službe in interdisciplinarni 

timi. Poleg izpolnjevanja zakonskih obveznosti stremimo k dvigovanju standarda tega področja 

v celotni Skupini Gorenje.  

 

Odgovornost je, poleg inovativnosti, ključna vrednota v Skupini Gorenje. Odgovorno ravnanje 

Gorenjčanov pomeni, da imamo zavzet in strokoven odnos do dela, da poznamo svoje 

odgovornosti in da zaupane naloge opravimo maksimalno kakovostno. Ob vsem tem pa je na 

prvem mestu naša odgovornost do lastne varnosti pri delu in zdravja. Do nespoštovanja pravil 

in malomarnosti na tem področju imamo v Skupini Gorenje ničelno toleranco.  

 

 

Slika 1: Vizija, poslanstvo in vrednote Skupine Gorenje 

 

Zdravje je osnovna človekova vrednota, je odgovornost nas vseh in zanjo se je vredno 

zavzemati. Naš zaveza je, da storimo vse, da delovne nezgode preprečujemo tako z 

ustvarjanjem varnih delovnih razmer kot tudi odgovornim ravnanjem vsakega posameznika. 

Zato je uprava v sistem uravnoteženih kazalnikov na nivoju  Skupine Gorenja, uvrstila tudi 

znižanje števila delovnih nezgod za 20 % do leta 2018 v primerjavi z letom 2013. Če želimo to 

doseči, je potrebno povečati motiviranost zaposlenih za varno in zdravo delo.  

http://portal.gorenje.si/zame/SitePages/O%20vrednotah.aspx
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Pri doseganju teh ciljev ima promocija zdravja na delovnem mestu pomembno vlogo. Postavili 

smo pomembna izhodišča ter merljive in ocenjene kazalnike za spremljanje programa 

promocije zdravja.  Ukrepi, ki jih izvajamo, so razdeljeni na dva dela: 

 na ukrepe na delovnem mestu ter  

 ukrepe za zdrav življenjski slog.  

  

2. Kampanja Leto varnega in zdravega dela 2015 v Gorenju 

Ukrepe za leto 2015 smo združili v kampanjo  »Leto varnega in zdravega dela 2015 v 

Gorenju«. Izbran je bil logotip projekta, vse aktivnosti projekta pa so zaposleni lahko spremljali 

na intranetni strani gorenjeportal. 

 

 

Slika 2: Logotip kampanje Leto varnega in zdravega dela 2015 

 

Za kampanjo so bili sprejeti cilji in za posamezen cilj tudi kazalniki. Eden izmed ciljev je bil 

namenjen promoviranju zdravega življenjskega slog in širjenju znanja s tega področja. 

Aktivnosti so potekale v celem letu 2015 v obliki predavanj, predstavitev, meritev, športnih 

aktivnosti, objav, izboljšav in nadgradnje sistema varnega in zdravega dela. Tematski sklopi 

so bili razdeljeni po mesecih: 

 

mesec (2015)  tema                                                                

 januar  Zakaj leto varnega in zdravega dela? 

 februar  Ergonomski ukrepi na delovnem mestu 

 marec  Preprečevanje nezgod na delu 

 april  Pomen ocene tveganja  

 maj  Promocija zdravja pri delu  

 junij  Osebna varovalna oprema 

 julij  Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi na delu 

 avgust  Varna vožnja s prevoznimi sredstvi 

 september  Se zavedamo odgovornosti s področja VZD 
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 oktober  Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta  

 november  Skrb za zdravo prehrano 

 december Zaključek Leta varnega in zdravega dela 

 

Tabela 1: Preglednica aktivnosti na področju projekta leto varnega in zdravega dela 

 

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj aktivnosti iz projekta, ki so pomemben segment 

promocije zdravja: 

Z ergonomijo do večjega zadovoljstva zaposlenih in manj bolniške odsotnosti 

V Gorenju smo leta 2008 uvedli projekt Ergonomija v okviru katerega smo pričeli z urejanjem 

delovnih mest v proizvodnih procesih. V ta name so bili ustanovljeni Timi za ergonomijo, ki v 

skladu z letnimi plani in potrjenim finančnim načrtom, sistematsko urejajo ergonomska delovna 

mesta.  

 

 

Slika 3: Interno glasilo Gorenja - info.G,članek  ergonomski vzgibi 

 

V mesecu februarju smo prisluhnili predavanju o ergonomiji, ki je bil usmerjen v t.i. fizikalno 

ergonomijo. Fizikalna ergonomija se nanaša predvsem na anatomijo in antropometrijo človeka, 

na fiziološke in biološke lastnosti, povezane s prehrano in fizično aktivnostjo. Prof. dr. Zvonko 

Balantič s Fakultete za organizacijske vede Univerze Maribor je med drugim povedal: »Človek 

najbolj občuti pozitiven ali negativen vpliv ergonomskih učinkov, ko ti delujejo v njegovi 



 5 

neposredni okolici oziroma v neposrednem mikro delovnem okolju.« . V letu 2015 smo tako 

sistematsko delo na ergonomiji dopolnili še z aktivnostmi za  ergonomsko urejena delovna 

mesta v administraciji. Uvedli smo ergonomski pisarniški stol ter dvižno mizo za tiste zaposlene, 

ki imajo težave s hrbtenico ali pa jim je sedeče delo oteženo zaradi njihove višine. 

Skozi celo leto smo v sklopu interne komunikacije (intranet, interni časopis, monitorji v 

proizvodnih halah,…) osveščali o pomenu ergonomskega urejenega delovnega mesta.  

 

Delovno mesto brez alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc naj postane zavestna 

odločitev vseh zaposlenih 

Delo in alkohol, droge ter druge prepovedane substance ne sodijo skupaj, saj zaradi učinkov 

teh substanc zaposleni ni sposoben svojega dela opravljati na način, ki njemu in njegovim 

sodelavcem zagotavlja potrebno varnost.  

V Gorenju smo leta 2007 sprejeli in leta 2015 dopolnili interne akte, ki ureja postopke, način 

preizkušanja alkoholiziranosti, dolžnosti ter odgovornosti zaposlenih, saj delavec ne sme biti 

na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Prihod na 

delo v alkoholiziranem stanju ali pod vplivom drog, vnos ali poskus vnosa alkoholnih pijač ali 

drog v prostore podjetja ali v službena vozila, uživanje alkohola ali drog v delovnem času 

predstavlja kršitev delovnih obveznosti, saj imamo v Gorenju ničelno toleranco do teh 

substanc . 

Zato smo že v mesecu januarju z interno komunikacijo pričeli z osveščanjem zaposlenih o 

škodljivem delovanju alkohola, obenem pa poostrili nadzor nad alkoholiziranostjo na delovnem 

mestu. V mesecu maju smo izvedli predavanje o prisotnosti alkohola, drog in drugih 

prepovedanih substancah na delovnem mestu. Predavanje je vodila dr. Majda Zorec Karlovšek, 

zaposlena na Medicinski fakulteti na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, ki se ukvarja s 

forenzično toksikologijo in ima na tem področju večletne bogate izkušnje. Med drugim nam je  

predstavila vrste drog, ki se dnevno pojavljajo na trgu in so močnejše in nevarnejše, kot kdaj 

koli prej, kakšen je njihov učinek ter kakšne nevarnosti predstavljajo. Istočasno smo pričeli z 

obveščanjem zaposlenih o spremembi internega akta ter napovedali tudi testiranje drog ter 

drugih prepovedanih substanc. Sedaj se testiranja že izvajajo, zaposleni so jih pozitivno 

sprejeli. 

V sklopu projekta smo v mesecu oktobru organizirali preventivni dogodek Varna vožnja s 

prevoznimi sredstvi. Namenjen je bil vsem zaposlenim v Gorenju, s poudarkom na voznikih 

viličarjev in drugih transportnih sredstev. Med drugim smo spoznali, kako pravilno uporabljati 

varnostni pas, s pomočjo alko očal smo na poligonu simulirali vožnjo pod vplivom alkohola, 
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usposobljeni izvajalci pa so nam svetovali tudi pri uporabi otroških varnostnih sedežev in varne 

vožnje otrok 

  

Slika 4: Interno glasilo Gorenja - info.G,članek  Varno ravnanje v prometu 

 

Z gibanjem do zdravja 

Gibanje in aktivni življenjski slog sta pomembna varovalna dejavnika zdravja. Vse oblike 

gibanja in telesne vadbe, ki se jih vzdržujemo skozi daljše obdobje, pomembno izboljšajo naše 

zdravje. Že pol ure zmerne telesne dejavnosti močno zniža ogroženost za nastanek in 

napredovanje kroničnih nenalezljivih bolezni (bolezni srca in ožilja, rak,…). Izbirali bi naj tiste 

oblike aktivnosti, ki so nam najljubše, jih najlažje vključimo v svoj vsakodnevni ritem življenja 

ter hkrati ustrezajo naši telesni zmogljivosti, letom in zdravstvenemu stanju. Tako bi postalo 

gibanje priljubljen in nepogrešljiv del našega življenja. 

Zato smo v letu 2015 v sklopu delovanja Tima za bolniško pospešili aktivnosti za uvedbo 

aktivnih, 10 minutnih odmorov, ki so namenjeni telovadbi na delovnem mestu. Usposobljeni 

fizioterapevt je usposobil promotorje telovadbe, ki na pravilen način izvajajo in vodijo telovadbo 

na delovnem mestu. Pomembno je, da je telovadba prilagojena obremenitvam posameznih 

skupin zaposlenih, saj na ta način razbremenjujejo tiste dele telesa, ki so zaradi specifičnih 

opravil najbolj obremenjeni. Telovadba se izvaja v vseh proizvodnih obratih, sedaj pa tudi v 
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določenih režijskih službah. Ker je želja, da bi aktivno izvajali telovadbo na vseh delovnih 

mestih, je bilo v internem časopisu info.g objavljeno tudi povabilo, da se nam pridružijo še 

ostali. 

Za prispevanje k ohranitvi in krepitvi zdravja in kakovosti življenjskega sloga smo v mesecu 

maju pripravili nekaj aktivnosti, ki so usmerjene predvsem v ozaveščanje, izobraževanje in 

svetovanje v zvezi z zdravim načinom življenja. V okviru projekta je bilo maja izvedeno 

predavanj Z nordijsko hojo zoper sladkorne bolezni, ki ga je vodila Karmen Petek, mag. zdrav. 

nege, zaposlena v Zdravstvenem domu Velenje v enoti preventive CINDI Slovenija. Po 

predavanju so slušatelji » trenirali« nordijsko hojo ter v mesecu juniju tudi izveden test hoje na 

2 km  

  

 

Podporo zdravemu življenjskemu slogu pa dajejo aktivni programi našega Društva za športno 

rekreacijo, Planinskega društva ter Društvo upokojencev Gorenje. Programi so namenjeni tako 

zaposlenim kot tudi upokojenim delavcem Gorenja ter družinskim članom. Aktivnosti 

(smučanje, košarka, nogomet, golf, plavanje, tek, plesni tečaji, planinski pohodi,….) se odvijajo 

skozi celo leto, dogodki pa so predstavljeni na intranetu in internem glasilu.  

Že vrsto let se organizirajo športne igre Gorenjada, ki se jih udeležijo zaposlenih iz celotne 

Skupine Gorenje. Gorenjade 2015, ki je potekala v Velenju, se je udeležilo preko 1000 

Slika 5: Interno glasilo Gorenja - info.G,članek z gibanjem do zdravja 
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zaposlenih iz Slovenije, Srbije in Češke. Druženje, ki traja dva dni,  obsega tekmovanje v 

različnih posameznih in skupinskih športnih disciplinah, ob podelitvi medalj in priznan pa je 

organizirano tudi družabno srečanje za vse udeležence. 

 

 

Slika 6: Interno glasilo Gorenja - info.G,članek o Gorenjadi 

 

Zdrava prehrana 

Zdrava prehrana je ključnega pomena za razvoj človeka že v najzgodnejšem obdobju razvoja, 

kasneje pa pogoj za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. Za prehrano zaposlenih skrbi 

Gorenje Gostinstvo, ki pri pripravi jedilnikov upošteva Smernice zdravega prehranjevanja 

zaposlenih. Tako je prvi meni vedno bogat z beljakovinami ( energija za težje fizično delo), 

drugi meni je sestavljen tako, da je njegova energija precej nižja od prvega menija. Pretežno 

so to brezmesne jedi ali jedi z beljakovinami, ki vsebujejo manj nasičenih maščob. Tretji meni, 

ki se po energijski vrednosti uvršča nekako na sredino, je enolončnica ter sadje ali sladica. Na 

razpolago je tudi varovalni meni, da lahko zaposleni z zdravstvenimi težavami izberejo obrok, 

ki varuje organizem pred nastankom sodobnih  civilizacijskih bolezni (povišan holesterol, 

bolezni srca in ožilja, diabetes, debelost,..). 

Vsi zaposleni v proizvodnih obratih prejmejo pred pričetkom dela »stoječi zajtrk« v obliki 

rogljička, žemljice,… tako zaposleni, ki mogoče ne zajtrkujejo doma, dobijo potrebno 

prehransko energijo pred pričetkom dela. 



 9 

Skozi izvajanje projekta Leto varnega in zdravega dela pa so bile izvedene aktivnosti za zdrav 

način prehranjevanja, v decembru pa so vsi zaposleni dobili smoothie mešalnik za pripravo 

zdravih napitkov iz sadja in zelenjave. 

 

Slika 7: Interno glasilo Gorenja - info.G, 

 

3. Namesto zaključka 

Podanih je le nekaj aktivnosti, ki smo jih v sklopu kampanje Leto varnega in zdravega dela 

2015 izvajali v Skupini Gorenje, ki bodo pripomogle k ozaveščanju ohranjanja in krepitev 

zdravja zaposlenih na delovnih mestih in doma. Kampanja je potekala v matičnem podjetju 

Gorenje,d.d., pridružila pa so se ji tudi hčerinska podjetja v Sloveniji in v manjšem obsegu tudi 

v podjetjih v Srbiji in na Češkem. Kampanja ni bila pomembna zgolj za zaposlene v Skupini 

Gorenje (vključeno je bilo cca 6500 zaposlenih), temveč je imela pozitiven vpliv tudi na 

družinske člane naših zaposlenih, ki so sodelovali v nekaterih aktivnostih promocije zdravja. Z 

zaključno konferenco pa smo v Gorenju širše opozorili in podali nekatere usmeritve za krepitev 

zdravja zaposlenih.  

Za uspešno izpeljane aktivnosti na področju promocije zdravja, smo v mesecu oktobru 2016, 

v sklopu slovenskega razpisa Zdravi zaposleni – uspešna organizacija, v Gorenju dobili 

Priznanje za ukrep z najbolj celostnim pristopom k promociji zdravja na delovnem mestu. 

 

Slika 7: Interno glasilo Gorenja - info.G, 



 10 

 

 Slika 8: Priznanje za ukrep promocije zdravja 

 

Seveda pa se prizadevanja Gorenja za delo na področju varnega in zdravega dela, s 

poudarkom na promociji zdravja, z zaključeno kampanjo Letom varnega in zdravega dela 2015 

ni končalo. Zaposleni so aktivnosti dobro sprejeli, zato s spoznanji te kampanje, nadaljujemo 

tudi v tem letu. Zavedamo se, da bo to pripomoglo k nadaljnji rasti našega podjetja. 
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