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HITRI VODIČ PO PRIROČNIKU

TA PRIROČNIK JE OBLIKOVAN Z NAMENOM, DA JE LAHKO V POMOČ PRAV VSAKI ORGANIZACIJI, 
NE GLEDE NA NJENO VELIKOST.

Priporočila in smernice v tem priročniku vam bodo pomoč predvsem pri razmisleku:

• kaj v organizaciji že počnete na področju aktivnega in zdravega staranja in kakšen je odnos organizacije do tega področja;
• kakšne analize stanja že izvajate in katere bi bile še potrebne in smiselne;
• katere ukrepe izbrati v vaši organizaciji, da bi ohranjali in krepili področje aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu;
• kako pripraviti akcijski načrt za nadaljnjo delovanje na področju aktivnega in zdravega staranja;
• kako spremljati in evalvirati že izvedene ukrepe in aktivnosti na tem področju.
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Spodbujanje in omogočanje aktivnega in zdravega staranja prebivalstva predstavlja pomemben izziv na ravni Evropske unije, ki ga 
v zadnjem času prepoznavajo tudi slovenski delodajalci. Starost je pojem, s katerim se ukvarjajo številni strokovnjaki in je najbolj 
univerzalen problem, s katerim se soočajo vse razvite družbe. Prav tako bodo prihodnja gospodarska rast, konkurenčnost in dosežki 
vse bolj odvisni od tega, kako učinkovito bodo delodajalci upravljali svojo starajočo se delovno silo. Staranje in krčenje delovne 
sile bosta v Evropski uniji (EU) v prihodnjih dvajsetih letih zahtevala nove pristope pri upravljanju s starejšimi, tako na delovnem 
mestu kot tudi širše v družbi.
 
Razmere na trgu dela v zadnjem času zahtevajo veliko mero prilagodljivosti, trend nestabilnosti se povečuje. Prav tako  je delež aktiv-
nih na trgu dela med starejšimi in nizko kvalificiranimi delavci zelo visok, kar predstavlja velik izziv. Demografski trendi zahtevajo 
hitre ukrepe v smislu upravljanja s starajočo se delovno silo, vpeljavo modela aktivnega staranja na organizacijski ravni, ohra-
njanje zaposlitev ciljne skupine in vzpostavljanje delovnih pogojev, prilagojenih starejšim. 

3

1. KJE SE V SLOVENIJI NAHAJAMO NA PODROČJU  
AKTIVNEGA IN ZDRAVEGA STARANJA? 

To še posebej velja za Slovenijo, saj je ena glavnih značilnosti slovenskega trga dela podpovprečna stopnja delovne aktivno-
sti mladih in starejših (v starostni strukturi 50-64 let), medtem ko je stopnja aktivnosti odraslih (30–54 let) v Sloveniji med 
višjimi v EU (UMAR, 2016). Na manjšo delovno aktivnost starejših v Sloveniji poleg institucionalnih dejavnikov (npr. upo-
kojitvene starosti, razpoložljive oblike in ponudba dela po upokojitvi) vpliva tudi dojemanje dela kot tveganja za zdravje 
in je tudi zato prisotna želja po izstopu iz delovne aktivnosti. V Sloveniji ni toliko izziv aktivno in zdravo staranje nasploh, 
temveč pripravljenost oz. motivacija starejših, da bi bili še delovno aktivni tudi po tem, ko izpolnijo pogoje za upokojitev. 

Različne študije dokazujejo, da se absentizem s starostjo zmanjšuje, da so ženske odsotne večkrat kot moški, vendar v 
povprečju krajši čas, da so kadilci odsotni več kot nekadilci, da je več absentizma pri pomanjkanju telesnih aktivnosti, da 
so manj odsotni ljudje, ki so zadovoljni s svojim delom, da se zmanjša odsotnost v času večje brezposelnosti, da je stopnja 
absentizma močno odvisna od tega, kakšen je odnos do tega pojava v določenem okolju (podjetju, državi), od t.i. kulture 
odsotnosti itd. (Vučkovič, 2010), pa tudi od dejavnosti, v katero spada določena organizacija.

Skrb za lastno zdravje se vsekakor začne in konča pri vsakem posamezniku. Kljub temu ima na zdravje velik vpliv okolje, med njimi 
tudi delovno okolje, v katerem delovno aktivna populacija preživi dobro polovico svojega budnega časa in torej pomembno vpliva na 
zdravje posameznika. Zdravo in kakovostno delovno okolje je v luči podaljševanja delovnega življenja torej ključno, vzporedno pa je 
neizogibno vlaganje v zdravje zaposlenih. 

S pojmom zdravo delovno okolje se neposredno povezuje tudi pojem absentizem. Zdravstveni absentizem, začasna zadržanost od 
dela zaradi bolezenskih razlogov oz. t.i. bolniška odsotnost, predstavlja v Sloveniji resen družbeni, organizacijski in pravni pro-
blem, ki ima  občutne ekonomske posledice za zaposlene, delodajalce, družbo in širše. 

Glede absentizma je Slovenija v povprečju glede na države EU, pri daljših izostankih pa je 
Slovenija med državami z najvišjim odstotkom. Nad povprečjem smo tudi v številu bolnih, ki 
kljub bolezni pridejo na delo (prezentizem). 



Med dejavniki, ki občutno vplivajo na stopnjo absentizma, so najpogosteje prepoznani ukrepi za varnost in zdravje pri delu, od-
govornost delodajalcev za ustrezno, zdravju prijazno delovno okolje ter pomanjkanje motiviranja in stimuliranja zaposlenih. Velik 
vpliv ima tudi percepcija samega zaposlenega na ohranjanje njegove lastne fizične in psihične kondicije. 

Raziskave in primeri dobrih praks kažejo, da z intervencijskimi programi izboljševanja zdravja na delovnem mestu bistveno 
vplivamo na podaljšanje delovnega življenja oz. preprečimo (pre)zgodnje upokojevanje zaposlenih. S tem del odgovornosti za 
zdravje prehaja tako na delodajalce, kot same zaposlene. Raziskovalci navajajo, da obstaja močna povezava med zdravstvenimi pro-
blemi zaposlenih in zgodnjim upokojevanjem (Žnidaršič idr., 2019). Zaposleni slabšega zdravja zapuščajo delovno okolje prej kot 
sodelavci, ki se počutijo zdravi oziroma smatrajo svoje bolezenske težave kot obvladljive.

Staranje in vključenost starejših na trg dela predstavlja za organizacije  povsem nov izziv, ki nakazuje vrednost in pomen veje ma-
nagementa, ki se vedno bolj uveljavlja – t.i. management starosti (age management). Ukrepi na organizacijski ravni podjetja, spre-
membe v miselnosti zaposlenih in vodstva podjetij, bodo v prihodnosti imeli veliko vlogo pri upravljanju s starejšimi zaposlenimi 
(Dimovski in Žnidaršič, 2014). 

V tej luči morata tako delodajalec kot zaposleni razumeti koncept nenehnega prilagajanja poslovanja, prilagajanja in spreminjanja 
načinov dela, vseživljenjskega učenja in stalnega usposabljanja ter skrbi za svoje zdravje in dobro počutje. Pri skrbi za zdravje 
in dobro počutje imata pomembno vlogo oba, tako delodajalec, kot zaposleni. Enako pri skrbi za vseživljenjsko učenje in prilaga-
janje. Prehajamo namreč v novo paradigmo razumevanja vseživljenjske poti – iz ''tradicionalnega'' razumevanja življenjske poti 
– izobraževanje, delo, upokojitev (Slika 1), v bolj horizontalno razdelitev oz. ''starostno integracijo'', ki vključuje več področij: delo, 
izobraževanje in prosti čas, družino in skupnost. Novi življenjski vzorec je hkrati bolj raznolik, bolj prilagodljiv in bolj dinamičen ter 
enakomerno porazdeljuje odgovornosti in ugodnosti med ženske in moške (Walker in Maltby, 2012, v Bračun, 2015).

Epidemija covid-19 je zaznamovala številne organizacije, ne glede na velikost in panogo. Naenkrat se je spremenila organizacija 
dela, čas dela, kraj dela, način dela, posledično pa se je v obdobju trajanja epidemije povečevala tudi stopnja absentizma. 

Zlasti starejši zaposleni so bili na začetku najbolj ranljiva skupina, zato so jim delodajalci namenjali še več pozornosti. Nestabilno 
in nepredvidljivo obdobje, ki je sledilo epidemiji, je v delovnem okolju v ospredje postavilo številna področja - varnost in zdravje 
pri delu, prožne oblike dela, duševno zdravje zaposlenih itd. 

Takšne in drugačne oblike tveganj bodo v prihodnosti najverjetneje še večkrat prisotne, zato je toliko bolj pomembno, da se v orga-
nizacijah krepijo in vzpostavljajo načini ravnanja (sistemsko, z internimi akti) v kriznih situacijah nasploh, saj se posredno s takimi 
rešitvami zmanjšujejo tudi bolniška odsotnost zaposlenih, nesreče in poškodbe pri delu, konflikti v medosebnih odnosih ipd.
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Gre torej za področje, ki ga je v osnovi potrebno vnesti že v kulturo in 
vrednote organizacije, saj fleksibilnost v nobeni obliki ne more biti 
prenesena v prakso, če tega organizacija ne zagovarja že v osnovi. 

Sedanji prevladujoči 
model

starostna diferenciacija osrednjih 
nalog/aktivnosti

Novi model
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Slika 1. Tradicionalna in nova paradigma staranja (povzeto po Mulvey, 2012)
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sprememb, ukrepov
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ORGANIZACIJA

ZAPOSLENI

ANALIZA SPREMLJANJE

VPELJAVA IN 
IZVAJANJE UKREPOV  

ZA AKTIVNO IN ZDRAVO 
STARANJE ZAPOSLENIH

Z namenom sledenja usmeritvam Evropske unije (EU) na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike 
nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, je bil v projektu »Razvoj 
celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)« razvit in v 120 sodelujočih 
podjetjih iz Kohezijske regije Vzhodne Slovenije implementiran inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in 
zdravo staranje zaposlenih (v nadaljevanju model) (Slika 2). 

Model temelji na ugotovitvah, ki izhajajo iz poglobljenih analiz, študij, dobrih praks in obstoječih statističnih podatkov v Sloveniji 
in Evropski uniji s področja ugotavljanja razvitosti kompetenc, razvoja zaposlenih, aktivnega in zdravega staranja ter absentizma. 

2. CELOVIT POSLOVNI MODEL ZA DELODAJALCE 
ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE ZAPOSLENIH

Slika 2: Celovit poslovni model aktivnega in zdravega staranja
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1. korak: ANALIZA

2. korak: VPELJAVA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE

3. korak: SPREMLJANJE in EVALVACIJA

Model predvideva vpeljavo ukrepov na štirih prioritetnih področjih aktivnega in zdravega staranja ter njihovih podpodročjih 
(glej v nadaljevanju), ki so ključna pri razvoju posameznika in oblikovanju njegovega delovnega mesta. Področja obravnavajo 
posameznika kot celoto in ne izključujejo starejših zaposlenih od mlajših – gre torej za področja, ki zaobjemajo vidike posame-
znikovega delovanja na delovnem mestu na njegovi celotni karierni poti.
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Vpeljava modela v organizacije poteka v treh korakih: 

Namen modela je vzpodbujati in opolnomočiti delodajalce za načrtovanje, izvajanje in 
evalvacijo ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje odsotnosti z dela.

1 
 
2 
 
3

Uspeh modela je zagotovljen, če organizacija sledi vsem trem korakom ter uvede ukrepe, ki naslavljajo vsa štiri prioritetna 
področja aktivnega in zdravega staranja in ki izhajajo tako iz potreb organizacije kot tudi zaposlenih.

Pri tem je seveda potrebno upoštevati tudi sledeče dejavnike:
• velikost in dejavnost vaše organizacije;
• zdravstveno stanje in potrebe zaposlenih;
• finančne in kadrovske vire, ki so na voljo znotraj vaše organizacije in namenjeni promociji zdravja na delovnem mestu.

Vas zanima več o projektu POLET? Obiščite projektno spletno stran www.projekt-polet.si

Več o področju aktivnega in zdravega staranja najdete tudi na Nacionalni strateški platformi za aktivno in 
zdravo staranje na delovnem mestu: www.zalet.eu.



Področje I:  
VARNO IN ZDRAVO 
DELOVNO OKOLJE

 
Ergonomija

Telesna dejavnost in zdrav življenjski slog

Varnost in zdravje pri delu

Področje III: 
KARIERNI RAZVOJ, 

RAZVOJ  
KOMPETENC IN 
USPOSABLJANJE 

 
Vseživljenjsko učenje in  

izobraževanje zaposlenih

Karierni razvoj

Področje II: 
PSIHOSOCIALNI 

VIDKI ZDRAVJA IN 
DELA

 
Obvladovanje stresa zaposlenih

Duševno zdravje zaposlenih

Medosebni odnosi in komunikacija na  

delovnem mestu

Medgeneracijsko sodelovanje

Področje IV: 
PRILAGODITEV 
ORGANIZACIJE 

DELA IN 
DELOVNEGA ČASA

 
Prožne oblike dela

Digitalizacija

Vrnitev na delo po dolgotrajni bolniški  

odsotnosti

Štiri prioritetna področja aktivnega in zdravega staranja ter njihova podpodročja:

Če vas zanimajo strokovne ugotovitve za nastanek modela, ki izhajajo iz poglobljenih analiz, študij, dobrih praks in obstoječih 
statističnih podatkov v Sloveniji in Evropski uniji s področja ugotavljanja razvitosti kompetenc, razvoja zaposlenih, aktivnega in 
zdravega staranja ter absentizma, si več preberite v dokumentu »Celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo 
staranje zaposlenih«.
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V razmislek za lažji začetek

STROŠKI

NAŠA VIZIJA

KATERI
UKREPI

PREDNOSTI

DOBRE 
PRAKSEREZULTATI

Pridobiti podporo vodstva je zagotovo eden od prvih in najpomembnejših korakov, da pričnete z uvajanjem modela aktivnega in 
zdravega staranja ali katerih koli aktivnosti, ukrepov in programov v vašo organizacijo. Pri tem je potrebno vzeti v obzir vse finančne 
in kadrovske vire, ki so na voljo v organizaciji za področje aktivnega in zdravega staranja. 

Nekatere aktivnosti se najverjetneje že izvajajo v vaši organizaciji, bodisi v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, bodisi znot-
raj kakšnega drugega programa, npr. Družini prijazno podjetje. Zato je pomembno, da k vsem tem aktivnostim pristopite celostno 
ter jih vključite oz. izhajate iz že obstoječih programov, ki se v organizaciji že izvajajo. Tako lahko določene ukrepe le nadgradite ali 
razširite ter po potrebi dodajate nove, če se v fazi analizi izkažejo za potrebne in smiselne (glej poglavje 1. korak: ANALIZA).  

Če do sedaj niste izvajali ukrepov za promocijo aktivnega in zdravega staranja, je za lažji začetek smiselno razmisliti o osnovnih 
dejavnikih, ki so pomembni, preden se v organizaciji lotimo uvedbe Celovitega poslovnega modela za aktivno in zdravo staranje za-
poslenih.

2.1 
KAKO ZAČETI? 

... bi bili primerni glede 
na število zaposlenih, 
naša delovna mesta, 
potrebe zaposlenih

... ki morebiti trenutno 
nastajajo zaradi neustrezne 
skrbi za področja aktivnega 
in zdravega staranja?

Katere ukrepe so uspešno 
uvedle organizacije 
podobne naši?

Kakšnih rezultatov si 
želimo?

... ki jih bodo z ukrepi 
pridobili zaposleni?

Kaj se lahko naučimo  
od drugih?

Kaj pričakujemo?

... ki jih bo z ukrepi  
pridobila organizacija?

Kako bi se ukrepi in 
aktivnosti skladale z 
vizijo, vrednotami in cilji 
organizacije?



Pri sami vpeljavi modela se lahko vprašamo tudi:  

• Kakšna delovna mesta je potrebno ponuditi in oblikovati, da bodo zaposleni na delovnih mestih ostajali 
zdravi, motivirani in učinkoviti? 

• Kako ustvariti delovno okolje/delovno mesto, ki bo znalo izkoristiti prednosti starejših zaposlenih?
• Kako krepiti telesno in duševno zdravje zaposlenih?
• Kako zagotavljati vseživljenjsko učenje zaposlenih?
• Kako zaposlene ustrezno informirati in poučevati o aktivnem in zdravem staranju?

Vodstvo organizacije mora biti o vseh procesih in korakih obveščeno od samega začetka, 
kot tudi aktivno vključeno v oblikovanje novih ukrepov, politik, postopkov in podobno. 
Jasno izražena podpora vodstva predstavlja resno zavezo organizacije k oblikovanju 
bolj zdravega delovnega okolja za vse zaposlene!

Interaktivna brošura z naslovom »Kako učinkovito in celostno naslavljati aktivno in zdravo staranje na delovnem mestu?« 
vas popelje skozi vsa pomembna področja aktivnega in zdravega staranja, da na interaktiven in zabaven način dostopate do številnih 
različnih gradiv ter da vam pomaga osvetliti vsakodnevne izzive, ki jih morda doživljate v vaši organizaciji. V pomoč pa vam je lahko 
tudi pri izbiri ukrepov za posamezno področje ali pri spoznavanju katera področja še nasloviti v vašem delovnem okolju.

VAS ZANIMA VEČ O CELOVITEM POSLOVNEM MODELU ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE 
ZAPOSLENIH?
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1. KORAK: 
ANALIZA STANJA

Analiza običajno sestoji iz zbiranja že obstoječih podatkov in pridobivanja manjkajočih informacij s pomočjo fokusnih skupin, indivi-
dualnih intervjujev, anket, vprašalnikov, izvedbe meritev zdravstvenih kazalnikov ipd. Priporoča se uporaba kombinacije različnih 
metod, saj lahko tako zberemo veliko koristnih podatkov, s katerimi bomo pridobili širšo sliko o stanju na področju zdravja zaposlenih. 

Analiza stanja torej predstavlja ključni korak, ki ga pri uvedbi katerih koli ukrepov na 
področju zdravja zaposlenih ni priporočljivo preskočiti.

PRIMERI RAZLIČNIH ANALIZ, KI JIH LAHKO IZVAJAMO:

FOKUSNA SKUPINA: je skupinska oblika razgovora, kjer ljudje spregovorijo o svojih občutkih, zaznavah, stališčih, … 
Ponavadi jo sestavlja 8 do 12 ljudi, traja 1-2 uri, vprašanja postavlja moderator. Dobimo lahko veliko koristnih informacij, 
a jih je morda nekoliko težje interpretirati, če s tem nimamo izkušenj.

 
ANKETE in VPRAŠALNIKI: nam lahko dajo širok nabor podatkov in informacij, ki jih zbiramo o določeni tematiki; 
udeleženci lahko ocenijo strinjanje s trditvami, podajo konkretne predloge, izbirajo med različnimi ponujenimi odgovori, 
ipd. Vprašanja morajo biti smiselno zastavljena, da bodo tudi dejansko merila tisto, kar želimo meriti. Analiza zahteva 
nekaj več časa in izkušenj, a so rezultati lažje posplošljivi na celotno populacijo zaposlenih.

 
NABOR PODATKOV IZ RAZLIČNIH BAZ: 
 
Stanje se lahko analizira po ključnih vsebinskih področjih: 

• Osnovni kadrovski podatki.
• Varno in zdravo delovno okolje.
• Prilagoditev organizacije dela in delovnega časa.
• Karierni razvoj, razvoj kompetenc in usposabljanj.
• Psihosocialni vidiki zdravja in dela.
• Identifikacija dejavnikov, ki zaviralno delujejo na izvajanje ukrepov za starejše zaposlene.

1 
 
2 
 
3Prva ključna naloga za uvedbo celovitega modela za aktivno in zdravo staranje je izvedba poglobljene analize stanja na področju zdrav-

ja zaposlenih, katere namen je v organizaciji odkriti stanje določenega pojava (npr. absentizem, prezentizem, mobing,…), najpogostejša 
tveganja za razvoj težav v zdravju zaposlenih, življenjske navade zaposlenih itd. 

Ena najpogostejših napak pri načrtovanju in izdelavi programa za aktivno in zdravo staranje (ter tudi drugih programov promocije 
zdravja) je ukrepanje na podlagi »ad hoc« analiz oziroma površinskih ocen, saj v tem primeru velja »kakršna analiza, takšne rešitve«. 



Neustrezna analiza stanja spada med najpogostejše razloge za slabši uspeh ukrepov promocije zdravja pri delu. Kvalitetna analiza na-
mreč pomaga odkriti tista področja, na katerih lahko ciljne aktivnosti promocije zdravja zaposlenim in organizaciji prinesejo največ 
koristi. Povedano slikovito: »Kako lahko zadenemo tarčo, če je sploh ne vidimo?« (Podjed, 2016).

Na podlagi pridobljenih podatkov se identificira najbolj pereča področja, ki bi se jim bilo potrebno čim prej posvetiti. Razvrsti 
se jih po prioritetah pa tudi po tem, koliko virov je v organizaciji na voljo. Ker smo običajno omejeni s kadrovskimi in finančnimi 
viri, je potrebno pretehtati, na katerih področjih bi z razpoložljivimi viri lahko dosegli največje spremembe. Poskusimo razmišljati 
celostno – kako bi lahko z različnimi ukrepi naslovili čim več področij v modelu.

Dober ukrep oz. praksa ne pomeni nujno velikih stroškov za organizacijo. Ravno nasprotno – že z manjšimi in cenovno ugo-
dnimi ukrepi lahko uveljavimo določene spremembe, ki prinašajo koristi starejšim zaposlenim in pozitivno vplivajo na njihovo 
produktivnost. V primeru, da se takšna manjša pobuda izkaže za koristno, je smiselno na njej graditi v smeri bolj celovite strategije 
za upravljanje s starejšimi zaposlenimi. 

Na podlagi podatkov, pridobljenih v okviru analize stanja in identificiranih ključnih področjih, lahko pripravimo načrt posameznih 
aktivnosti oz. ukrepov aktivnega in zdravega staranja, ki jih lahko vključimo v že obstoječ program promocije zdravja na delovnem 
mestu. Ob tem moramo biti pozorni na to, kakšna je vizija uvedbe ukrepov aktivnega in zdravega staranja ter paziti, da je le-ta po-
vezana z vizijo organizacije. 

Prav tako je potrebno zastaviti kratkoročne in dolgoročne cilje posameznih ukrepov, pri čemer je potrebno paziti, da so le-ti spe-
cifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno določeni. Sledi priprava načrta aktivnosti in morebitnih posameznih nalog znotraj 
posameznih ukrepov, s katerimi bomo dosegli zastavljene cilje. 

PRIPRAVA NAČRTA VPELJAVE POSAMEZNIH UKREPOV 
CELOVITEGA POSLOVNEGA MODELA ZA AKTIVNO IN ZDRAVO 

STARANJE NA DELOVNEM MESTU

Načrt ukrepov je potrebno stalno spremljati in ga po potrebi tudi prilagajati. 

Priprava načrta in programa/ov je pomembna tudi za majhne ali srednje velike organizacije, saj 
omogoča, da izvedemo aktivnosti na strukturiran in koordiniran način, da zadostijo ugotovljenim 
potrebam in priložnostim, ter da učinkovito uporabimo razpoložljive vire.
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Pri ukrepih, povezanih z upravljanjem s starostjo, gre za vrsto intervencij (tako manjših kot večjih), s katerimi skušamo premagati 
starostne ovire in spodbujati starostno raznolikost – pri čemer torej ne gre le za ukrepe sprejete v danem trenutku in pričakovanja, 
da bodo trajali večno. Gre za prakse in ukrepe, ki se oblikujejo dolgoročno in z ustreznim načrtom programa ukrepov in aktivnosti 
na tem področju. Za organizacije z malo ali nič izkušnjami na področju managementa starosti je najboljše, da začnejo z uvajanjem 
dobrih praks sprva v manjšem obsegu, nato pa lahko nadaljujejo z grajenjem celotne, celovite strategije. 

Zgolj z usmerjenostjo na spremembe vseh področij v modelu lahko pričakujemo izboljšave. Nekateri ukrepi lahko pripomorejo ''le'' k 
izboljšanju organizacijske klime ali medosebnih odnosov, ki dolgoročno pomeni tudi zadovoljne in lojalne zaposlene, spet drugi lah-
ko vplivajo na večje, bolj sistematične spremembe, ki dolgoročno preventivno poskrbijo za bolj učinkovito delazmožnost zaposlenih, 
ustvarjanje novih vidikov dela in priložnosti za vse zaposlene na njihovi celotni poklicni poti.

Pri pripravi načrta nam je lahko v pomoč definiranje naših ciljev po metodi SMART, pri čemer pazimo, da so naši cilji:

• SPECIFIČNI – kaj konkretno naslavljamo ali bi radi dosegli z izbranim ukrepom;

• MERLJIVI – kako bomo izmerili, da je cilj določenega ukrepa dosežen (to bo pomembno zlasti v fazi spremljanja, ko bomo
želeli evalvirati, ali je bil uveden ukrep uspešen ali ne);

• DOSEGLJIVI – ali je izbran ukrep realno uresničljiv v danih okvirih, npr. finančno, časovno, organizacijsko, …;

• RELEVANTNI – je to ukrep, ki je dejansko zanimiv našim zaposlenim? Je to nekaj, kar naši zaposleni potrebujejo ali si želijo?
(na ta vprašanja bomo največ odgovorov dobili ravno v fazi analize);

• ČASOVNO DOLOČENI – za vsak ukrep si zadajmo časovni okvir, v katerem želimo doseči rezultate, vendar pazimo, da je ta
okvir realen – določeni rezultati se namreč začnejo kazati šele po več mesecih ali letih izvajanja določenega ukrepa (npr. izbolj-
šanje organizacijske klime, zmanjšanje bolniških odsotnosti, izboljšanje duševnega zdravja zaposlenih, …)

Glede na to, da se organizacije velikokrat znajdejo pred dilemo, kateri ukrep sploh izbrati ali kateri ukrep je primeren za določeno 
problematiko ali panogo, je bila ena od uvodnih aktivnosti projekta POLET sodelujočim podjetjem predstaviti številne preproste 
ukrepe s področja aktivnega in zdravega staranja, ki so objavljeni na projektni spletni strani (www.projekt-polet.si) v dokumentu 
''Nabor inovativnih ukrepov za delodajalce'' in s katerimi lahko podjetja po vzoru dobrih praks iz Slovenije in tujine pridejo do 
marsikaterih izboljšav na omenjenem področju.



PRIMERI UKREPOV IZ RAZLIČNIH PODROČIJ:

• PREHRANA NA DELOVNEM MESTU: Vsi avtomati s hrano in pijačo, ki se nahajajo v naši organizaciji, bodo 
prilagojeni in bodo vsebovali vsaj 50 % zdrave prehrane. Spremembo bomo uvedli do (datum). Zdrava iz-
bira hrane bo vključevala polnozrnate krušne izdelke in žita, sadje, zelenjavo, prehrano z manjšo vsebnostjo 
maščob in sladkorja, manj sladkih in gaziranih pijač.

• DUŠEVNO ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU: Vsem zaposlenim bomo omogočili psihološko podporo 
pri zunanjem strokovnjaku (psihologu, psihoterapevtu), v obliki telefonskih ali osebnih svetovanj. Vsem za-
poslenim bomo razdelili promocijske letake, obesili plakate po celotni organizaciji in organizirali delavnice o 
duševnem zdravju na delovnem mestu. 

DOBRA PRAKSA PODJETJA:

Podjetje Mikro+Polo d.o.o. iz Maribora je svojim 115 zaposlenim v okviru aktivnega in zdravega staranja 
nudilo zanimiv ukrep na področju telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga. O svoji dobri praksi, 
ki so jo izvajali v letu 2021, so povedali:

»Vsak zaposleni si lahko 2x letno vzame 4 ure med delovnim časom, namenjene temu, da se skupaj z vsaj 
še enim sodelavcem_/ko odpravi na neko športno – rekreacijsko dejavnost. Če pri izvajanju te dejavnosti 
nastanejo stroški, jih pokrije podjetje, zaposleni mora samo predložiti originalni račun, naslovljen na pod-
jetje. Poleg tega morajo udeleženci na naših internih kanalih (MS Teams, mail) objaviti fotografije dejavno-
sti, ki so se je udeležili. Posnetke pogosto delimo tudi na naši FB strani in v internem časopisu Mikrofon.

Ukrep smo objavili v začetku maja na MS Teams in doslej so ga izkoristile 3 ekipe sodelavcev iz različnih 
oddelkov: 5 jih je odšlo plezat, 9 jih je šlo na karting, polovica prodajne ekipe (11 zaposlenih) pa je šla k 
sodelavki, ki ima konje, na jahanje.

Glede na kratek čas od vpeljave ukrepa in še posebej glede na obdobje leta, v katerem imamo pri nas naj-
več dela, smo z realizacijo zadovoljni. Najbolj nas veseli, da so se vseh treh izvedenih aktivnosti udeležile 
skupine (ne samo dvojice) in da so bili pri dveh izvedbah timi mešani, iz različnih oddelkov.
Ta ukrep se izvaja poleg rednih skupinskih treningov fitnesa z osebnim trenerjem v šestih skupinah, 2x 
tedensko, tako da menimo, da smo z obema dobro »razgibali« zaposlene. Fitnes namreč obiskuje že več kot 
polovica zaposlenih (35 skupinsko, 20 individualno).«
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PRIMER TERMINSKEGA NAČRTA IN OPISA POSAMEZNIH KORAKOV 

Naziv ukrepa:  npr. Zdrava malica za zaposlene      

Namen/cilj izbranega ukrepa: npr. Zaposlenim na delovnem mestu ponuditi bolj zdravo in raznoliko prehrano

AKTIVNOST PODAKTIVNOST CILJNA SKUPINA NOSILEC  
AKTIVNOSTI

ROK ZA IZVEDBO 
AKTIVNOSTI

OPIS PRIČAKOVAN 
REZULTAT

VIRI IN 
SREDSTVA

DATUM 
ZAKLJUČENE 
AKTIVNOSTI

Npr. 
pridobitev 
ponudb 
različnih 
izvajalcev

Pošiljanje 
elektronskih 
sporočil 
izvajalcem/
telefonsko 
kontaktiranje

/ Janez Novak 18.6.2022 - pridobiti 
ponudbe 
izvajalcev v 
radiusu 30 
km od sedeža 
podjetja 

Pridobitev vsaj 
treh ponudb

4 ure/ 0 € Opravljeno 
dne 15. 6. 
2022

Če smo se odločili, da bomo izvajali ukrepe na vseh štirih področjih modela, je 
smiselno pripraviti načrt ukrepov za vsako področje posebej.



2. KORAK: VPELJAVA IN IZVAJANJE UKREPOV 
ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE

Pri vpeljavi posameznih ukrepov aktivnega in zdravega staranja sledimo izdelanemu načrtu ukrepov. Ukrepi aktivnega in zdrave-
ga staranja se lahko nanašajo na ukrepe/aktivnosti, usmerjene v organizacijo dela, delovnega okolja ali spremembe vedenja 
posameznika (individualni ukrepi). V sklopu izvajanja kateregakoli ukrepa je priporočljivo izvajati aktivnosti osveščanja in 
informiranja zaposlenih.

Pri izvajanju ukrepov naj se v največji meri upošteva notranje vire in razpoložljivo znanje, saj je uporaba zunanjih izvajalcev lahko 
povezana tudi z večjimi stroški. Pri izvedbi nekaterih aktivnosti pa lahko organizacija na primer sodeluje tudi z zdravstvenimi domovi, 
z zdravstveno vzgojnimi centri, zunanjimi izvajalci, nevladnimi organizacijami in podobno, ki mnogokrat izvajajo brezplačne storitve 
tudi za podjetja ali posameznike.

NAJPOGOSTEJŠE OVIRE PRI IZVAJANJU UKREPOV SO: 

• slabo pripravljen načrt, 
• pomanjkanje človeških in finančnih virov, 
• izvajanje preveč ukrepov/aktivnosti naenkrat, 
• nerealni časovni roki,
• odgovorne osebe za izvedbo ukrepov nimajo dovolj znanja in izkušenj
• nizka motiviranost zaposlenih za sodelovanje v posameznih aktivnostih,
• neredno/neustrezno spremljanje rezultatov posameznih aktivnosti,
• nezadostna podpora s strani vodstva. 

DOBRA PRAKSA PODJETJA:

Kostak, d. d., iz Krškega je podjetje, ki se ukvarja s komunalno in gradbeno dejavnostjo. V projektu POLET je podjetje sodelovalo 
v 1. sklopu sodelujočih podjetij. Družba z več kot 60-letno tradicijo je danes največje podjetje na področju komunalnih dejavnosti v 
Sloveniji in vodilno gradbeno podjetje v posavski regiji. V podjetju je zaposlenih 447 ljudi, v celotni skupini Kostak pa več kot 500. 

Z željo, da bi izboljšali delovne pogoje, da bi višali standarde, sodelujejo v različnih projektih, tudi v projektu POLET. V času 
sodelovanja so se in se še vedno veliko posvečajo usposabljanju s področja varstva in zdravja pri delu. 

Med drugim so na željo zaposlenih uvedli »Kostakovo skrinjico« na 8 lokacijah podjetja. V njo zaposleni anonimno predlagajo raz-
lične rešitve, ideje. Ideje so zelo različne, od izboljševanja delovnih pogojev, želje po komuniciranju z upravo do izvajanja različnih 
delavnic na temo zdravja in dobrega počutja ipd. Komisija enkrat mesečno predloge pregleda in se odloči glede njihove izvedbe. Od 
zaposlenih pričakujejo, da jim bodo z idejami pomagali pri izboljševanju delovnih pogojev, tudi višanju klime.

V letu dni so podprli 9 predlogov, med drugim tudi idejo o izdaji internega glasila. Posebej pomembni se jim zdijo tudi uvedeni ukrepi 
glede večje dostopnosti uprave – srečanja zaposlenih s predsednikom uprave, omogočanje upokojenim sodelavcem, da se vračajo 
na delo, ter ozaveščanje zaposlenih po vseh komunikacijskih kanalih o obvladovanju stresa na delovnem mestu, medgeneracijskem 
sodelovanju ter duševnem zdravju zaposlenih.

1 
 
2 
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Ključno za uspešno izvajanje ukrepov je motiviranje zaposlenih za sodelovanje v konkretnih aktivnostih. Pripravljeni ukrepi so lahko 
še tako dobri in koristni, a če jih zaposleni ne koristijo oz. se jih ne udeležujejo, to najbrž nima nobenega smisla. Zato je pomembno 
ob pripravi ukrepov misliti tudi na njihovo promocijo.

Enotnega načina promocije, ki bi ustrezala vsem oblikam organizacij, ni. Delovna mesta so si zelo različna, saj se način promocije 
lahko razlikuje glede na velikost organizacije, število oddelkov, ali gre za proizvodno, terensko ali pisarniško delo, in tako naprej. 
Prav tako je potrebno promocijo prilagoditi viziji in ciljem organizacije ter splošni kulturi in komunikaciji, ki jo ima organizacija do 
svojih zaposlenih.

CILJI PROMOCIJE UKREPOV V VAŠI ORGANIZACIJI NAJ BODO:

• izboljšati zavedanje zaposlenih, da organizacija področju aktivnega in zdravega staranja namenja pozornost in da gre za pomembno 
področje;

• spodbujati aktivno udeležbo zaposlenih na aktivnostih in dogodkih;
• na dolgi rok ohranjati motiviranost in interes zaposlenih pri sodelovanju v aktivnostih promocije zdravja na delovnem mestu;
• omogočati stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih;
• ozaveščati in informirati o najnovejših dognanjih, zanimivostih in koristnih informacijah na tem področju.

Pomembno je, da zaposlene obvestimo o razlogih za izbor določenih ukrepov, kako jih bomo vpeljali v organizacijo, kako lahko 
zaposleni pri tem sodelujejo in da imajo možnost podati tudi povratne informacije v zvezi z ukrepi. Pri tem lahko uporabimo 
različne oblike komunikacijskih kanalov, ki so na voljo v organizaciji: interna glasila, intranet, oglasna deska, delovni sestanki, 
plakati itd. Zaposlene lahko motiviramo tudi s pomočjo različnih spodbud, npr. možnost udeležbe v delovnem času, gibljiv de-
lovni čas ipd., ali omogočanje udeležbe na raznih dogodkih izven vaše organizacije (npr. razna individualna ali skupinska športna 
tekmovanja, krvodajalske akcije, ipd.). 

PROMOCIJA UKREPOV

Nekaj idej za promocijo ukrepov med zaposlenimi:

• Zloženke lahko izpostavite na mestih, kjer se zaposleni pogosto zadržujejo (hodnik, avla, jedilnica, čajne kuhinje, sejne sobe, …).
• Video vsebine se lahko dnevno predvajajo na reklamnih/obveščevalnih zaslonih v avli ali hodnikih podjetja.
• Članki se lahko do zaposlenih prenašajo na številne načine (spletne novice, mailing liste, intranetna stran podjetja, interna 

glasila, oglasna deska, zraven plačilne liste, kot plakat na hodnikih, jedilnicah ali straniščih, …).
• Aktivno vključimo tudi zaposlene: na primer, če nameravamo v mesečnih novicah podjetja objaviti prispevek o vplivih telesne 

vadbe, lahko zaposleni prispevajo k vsebini tako, da spregovorijo o telesni vadbi, ki se je udeležujejo ali opišejo kakšne prak-
tične telovadne vaje, ki jim najbolj koristijo. S tem, ko postanejo primer dobre prakse, postanejo dober zgled in motivacija 
ostalim sodelavcem za zdrav način življenja, hkrati lahko posameznik čuti več pripadnosti in povezanosti s kulturo podjetja.  

• Zdrava e-sporočila: kratke novičke in ideje o zdravem načinu življenja lahko zaposleni prejmejo enkrat v tednu v obliki e-sporočila 
(tema: spanje, rekreacija, telovadba na delovnem mestu, pitje vode, itd.).



Različna uporabna gradiva (članki, zloženke, video vsebine), ki jih lahko brezplačno snamete in uporabite v svojih organizacijah, 
najdete na Nacionalni strateški platformi za aktivno in zdravo staranje www.zalet.eu.

DOBRA PRAKSA PODJETJA:

Saubermacher – Komunala Murska Sobota d. o. o, je podjetje, ki se ukvarja z odgovornim ravnanjem komunalnih odpadkov. Pro-
jektu POLET so se priključili, ker se zavedajo, da prihaja do medgeneracijskih razlik, skrb za zaposlene pa je zanje najpomembnejša, 
izboljšati so želeli tudi sodelovanje med generacijami. Pripravili so usposabljanja na temo, kako zaposlene pripraviti na upokoje-
vanje. Ena od njih je bila npr. delavnica finančnega opismenjevanja, s čimer so svoje zaposlene želeli tudi tako pripraviti na 
veliko spremembo v življenju. Usposabljanja so se lahko udeležili vsi zaposleni, ker prav vsi potrebujejo ta znanja. Z načr-
tnim usposabljanjem zaposlenih za medgeneracijsko sodelovanje so poskrbeli, da se zaposleni med seboj bolje razumejo, da 
bolje komunicirajo. 
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3. KORAK: 
SPREMLJANJE IN EVALVACIJA

Spremljanje ali monitoring in evalvacija prinašata informacije o tem, ali delamo prav in ali lahko delamo bolje. To so ključna vprašanja za 
učinkovito, relevantno in dolgoročno uspešno vodenje različnih projektov in programov. Spremljanje in evalvacija morata biti vključena 
in načrtovana od začetka do konca določenega projekta/programa, saj v tem procesu ugotavljamo učinkovitost posameznih ukrepov in 
doseženih ciljev/rezultatov, ki smo si jih zadali v načrtu pred vpeljavo ukrepov.

V kolikor nas torej zanimajo spremembe bodisi na organizacijski ravni bodisi na ravni zaposlenih, se priporoča zbiranje podatkov 
pred vpeljavo ukrepov aktivnega in zdravega staranja ter nato npr. po enem letu od vpeljave. Če gre za občutljive ali zaupne podatke 
o zaposlenih, je z njimi potrebno še posebej pazljivo ravnati. 

V procesu implementacije ukrepov moramo biti pozorni tudi na merjenje učinkov in koristi implementiranih ukrepov, kar pomeni da 
evalviramo posamezne aktivnosti tako, da spremljamo obiskanost, zadovoljstvo zaposlenih, trajanje aktivnosti in ostale podatke, ki 
nam lahko pomagajo pri evalvaciji ukrepov. 

Pri tem moramo razlikovati med monitoringom in evalvacijo. Monitoring pomeni spremljanje kazalnikov pri doseganju določenih 
ciljev, evalvacija pa zajema širši vidik, ki je namenjen vrednotenju napredka pri določenih ciljih, logiki poteka in posledicam opravljenih 
aktivnosti. Vzajemna uporaba obeh metod nam omogoča dobro izhodišče za boljše upravljanje politik, programov in projektov.

1 
 
2 
 
3

Vir: povzeto po Krajnc Kušlan, 2010.

Evalvacija pomeni ovrednotenje, ki nastane na podlagi sistematičnega 
zbiranja podatkov in interpretacije podatkov. Uporabljamo jo za odločanje 
o nadaljnjem delu (aktivnostih).

MONITORING EVALVACIJA

Razjasni namen programa. Analizira, zakaj so pričakovani rezultati bili ali niso bili 
doseženi.

Poveže aktivnosti in vire z nameni. Ocenjuje posebne naključne vplive aktivnosti na rezultat.

Pretvori namene v kazalnike napredka ter določi ciljne vred-
nosti in izhodišča.

Preučuje proces implementacije.

Stalno zbira podatke o kazalnikih ter primerja dejanske rezul-
tate z načrtovanimi.

Raziskuje nenačrtovane rezultate.

Poroča o napredku odgovornim in jih opozarja na probleme. Pripravi primere dobre/slabe prakse, poudari dosežke in po-
tenciale programa/projekta ter predlaga predloge za izboljšave.



VPRAŠANJA, KI SO NAM LAHKO V POMOČ V FAZI SPREMLJANJA: 

• Ali so bile aktivnosti izpeljane v načrtovanem obsegu? 
• Ali so bili doseženi cilji kot posledice aktivnosti? 
• Ali iz doseženega stanja lahko sklepamo na želeno spremembo oziroma učinek v prihodnosti? 
• Kako bomo izmerili spremembo oziroma učinek? 
• Kakšne aktivnosti je treba načrtovati v naslednjih ukrepih, da bomo lahko dosegli želene učinke in dolgoročne vplive?

Evalvacija pogosto zajema podobne metode merjenja in zbiranja podatkov, ki smo jih izvajali že v fazi analize. Ponovno lahko izvedemo 
fokusne skupine, intervjuje, ankete, vprašalnike, ipd. 

Določene rezultate smo najverjetneje zbirali že med izvajanjem ukrepov (npr. udeležba na dogodkih, odstotek koriščenosti določe-
nega ukrepa, zadovoljstvo z dogodkom, izobraževanjem ipd.), večje učinke ali rezultate pa lahko preverimo šele po določenem 
obdobju, ko lahko potrdimo, da je ravno izvajanje določenih aktivnosti in ukrepov, pripomoglo k nekemu rezultatu – npr. manj 
poškodb na določenem delovnem mestu, manj bolniških odsotnosti zaradi določenih težav, …

Če evalvacija pokaže potrebo po spremembi, načrt ukrepov nadgradimo, dopolnimo in spremenimo v skladu s podatki, ki smo jih 
pridobili v času spremljanja. 

Pri metodi fokusnih skupin interakcije med udeleženci spodbujajo porajanje 
novih idej, reakcije in odzivi v skupini pa omogočajo opazovanje skupin-
skega procesa. Skupinska razprava mnogokrat spodbuja večjo spontanost in 
odkritost, kot bi ju lahko pričakovali v individualnih intervjujih.

Dobro je vedeti: Pri nekaterih spremembah na organizacijski ravni se moramo zavedati, da se učinki določenega ukrepa pokažejo 
šele po več letih sistematičnega izvajanja ukrepov. 
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PRIMER EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA

Ime dogodka (tip dogodka: seminar, delavnica, usposabljanje)

Kraj, datum

Spoštovani udeleženec/udeleženka!

Vljudno vas prosimo, da izpolnite kratek anonimni vprašalnik, s pomočjo katerega želimo pridobiti povra-
tne informacije glede izvedbe dogodka.

Prosimo obkrožite, v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo:

Kako bi v splošnem ocenili svoje zadovoljstvo z dogodkom?

nezadovoljen          delno zadovoljen         zadovoljen          zelo zadovoljen          popolnoma zadovoljen
         1                                  2                                3                               4                                         5     

Ali bi udeležbo na podobnih dogodkih priporočili sodelavcu/ki?

Da             Ne             Zakaj:

Ali bi želeli v zvezi z organizacijo, predstavitvijo in uporabnostjo vsebin dogodka še kaj posebej 
izpostaviti? Prosimo napišite.

Sploh se ne 
strinjam 

Ne strinjam se Sem  
neodločen/a

Strinjam 
se 

Popolnoma se 
strinjam

Organizacija dogodka
Lokacija dogodka je bila primerna (kraj in prostor). 1 2 3 4 5
Trajanje dogodka je bilo ustrezno. 1 2 3 4 5
Odmori so bili ob pravem času. 1 2 3 4 5
O dogodku smo bili ustrezno obveščeni (vabila). 1 2 3 4 5

Vsebina dogodka
Vsebine so izpolnile moja pričakovanja. 1 2 3 4 5
Vsebina je bila podana na razumljiv način. 1 2 3 4 5
Dovolj časa je bilo namenjeno vprašanjem udeležencem. 1 2 3 4 5
Vsebine so bile dovolj praktične. 1 2 3 4 5
Gradivo, ki smo ga prejeli je bilo ustrezno. 1 2 3 4 5
Vsebine bom lahko uporabil-a pri svojem delu. 1 2 3 4 5
Na predavanju sem pridobil/a nova znanja in informacije. 1 2 3 4 5

Uporabnost dogodka/izobraževanja/znanja
Z udeležbo sem pridobil/a nova znanja. 1 2 3 4 5
Udeležba me je pozitivno motivirala za vnašanje sprememb v moje 
življenje. 

1 2 3 4 5

Dogodek je ponudil konkretne rešitve za delo. 1 2 3 4 5
Dogodek odpira nova vprašanja in spodbuja k nadaljnjemu izobraževanju 
na tem področju. 

1 2 3 4 5



3. 
KLJUČNE MISLI 

Področje aktivnega in zdravega staranja je potrebno v organizaciji uvrstiti kot stalnico v svoj program promocije zdravja na delovnem 
mestu. Le preventiven, celosten in proaktiven pristop na tem področju na dolgi rok prinaša uspešne rezultate. 

Za uspešno implementacijo modela oziroma posameznih ukrepov aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu povzemamo 
najpomembnejše zaključke in priporočila za naslavljanje omenjenega področja:

1. Vključenost vodstva: jasno izražena podpora vodstva in sodelovanje vodstva v posameznih aktivnostih dajeta zaposlenim vedeti, 
da je organizacija resno zavezana k oblikovanju delovnega okolja, ki pozitivno vpliva na telesno in duševno zdravje zaposlenih kot 
tudi na njegov karierni razvoj.

2. Ustrezno pripravljen načrt aktivnosti: številnim oviram se lahko v veliki meri izognemo z ustreznim in premišljenim načrtova-
njem programa uvajanja modela. Pri načrtovanju aktivnosti je pomembno, da vključimo zaposlene iz vseh ravni organizacije, saj 
nam lahko njihove povratne informacije pomagajo oblikovati rešitve, ki bodo prilagojene potrebam zaposlenih, hkrati s tem damo 
zaposlenim vedeti, da jih cenimo in nam je mar zanje.

3. Uporaba obstoječih notranjih virov: pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti bi morali izkoristiti čim več notranjih virov – kad-
rovski viri, obstoječi prostori in oprema ipd.

4. Vključitev področja aktivnega in zdravega staranja v obstoječe programe promocije zdravja na delovnem mestu: pomembno 
je, da k vsem aktivnostim aktivnega in zdravega staranja pristopite celostno ter jih vključite oz. izhajate iz že obstoječih programov, 
ki se v organizaciji že izvajajo. Tako lahko določene ukrepe le nadgradite ali razširite ter po potrebi dodajate nove, če se v fazi ana-
lizi izkažejo za potrebne in smiselne. Hkrati se ukrepi morajo skladati z vizijo, vrednotami in kratkoročnimi ter dolgoročnimi cilji 
organizacije. 

5. Spremljanje (evalvacija): že tekom načrtovanja aktivnosti moramo načrtovati tudi, kako bomo spremljali in merili učinke posame-
znih aktivnosti ter si zadati merljive cilje, ki se nanašajo tako na zaposlene (npr. zadovoljstvo, absentizem, medosebni odnosi itd.) 
kot na organizacijo (produktivnost, stroški dela, ugled, itd.). 

6. Zavezanost k dolgoročnim ciljem: za doseganje trajnih rezultatov in učinkov moramo poskrbeti, da se bodo aktivnosti izvajale 
dolgoročno in da se bodo prilagajale morebitnim socialnim, ekonomskim, organizacijskim in drugim spremembam v organizaciji. 
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