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Načrt aktivnosti zdravega življenjskega sloga na Ljudski univerzi 
Kočevje 

 
I. Vzpostavitev sistema: 
 
1. Oblikovanje strokovnega tima 

 Direktor LU Kočevje 

 Strokovni sodelavec  
 
2. Redno spremljanje izvajanja programa 

 Direktor sprejme načrt zdravega življenjskega sloga, ki ga je izdelal strokovni tim. 

 Strokovni tim enkrat letno obravnava izvajanje načrta zdravega življenjskega sloga in 
v primeru odstopanj sprejme ukrepe za dosego načrtovanih ciljev. 

 
3. Ukrepi za promocijo zdravja 
Ljudska univerza Kočevje si že od svojega nastanka prizadeva skrbeti za varne delovne 
razmere, človeku prijazno delovno okolje in  dobro počutje vseh zaposlenih, predavateljev in 
slušateljev. 
 
II. Skrb za zdravje na delovnem mestu 

 Redno izvajanje predhodnih zdravstvenih pregledov zaposlenih pred nastopom dela. 

 Redno izvajanje obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov glede na oceno 
tveganja in mnenje izvajalca medicine dela. 

 Možnost krajšega delovnega časa zaradi starševskih pravic. 

 Upoštevanje zdravstvenih omejitev iz odločb invalidske komisije in omejitev 
predlaganih s strani osebnih zdravnikov, v kolikor organizacija dela to dopušča.  

 Redno izvajanje usposabljanje po programu  s področja: 
o usposabljanje zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu,  
o usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom. 

 
 
III. Preprečevanje dela pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi  
7. aprila 2015 je bil sprejet pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti ali 
omamljenosti ter o prepovedi kajenja. 
Delavec ne sme: 

 prihajati na delo v alkoholiziranem stanju ali pod vplivom NPS, 
 uživati alkoholnih pijač in/ali NPS, 
 prinašati alkohol in/ali NPS, 
 ponujati alkoholnih pijač in/ali NPS. 

Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za zdravila, ki jih delavec jemlje po navodilu 
izbranega zdravnika in z vednostjo pooblaščenega zdravnika medicine dela. 
Direktor lahko odredi izvedbo preizkusa alkoholiziranosti v primerih, ko obstaja sum, da je 
zaposleni pod vplivom alkohola. O opravljenem preizkusu alkoholiziranosti se sestavi zapisnik 
s predpisano vsebino. 
V primeru, da mora zaposleni po navodilu svojega zdravnika jemati določena psihoaktivna 
zdravila, mora o tem obvestiti direktorja.   
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Kajenje je prepovedano v vseh prostorih JZ Ljudske univerze Kočevje. 
Zavod mora zagotovi spoštovanje prepovedi kajenja v vseh navedenih prostorih. 
 
 
IV. Aktivnosti za zagotovitev dobrega počutje zaposlenih, vzpodbujanje k zdravim 
aktivnostim in za zmanjšanje psihosocialnega tveganja 

 Na delovnem mestu 
o Gibljiv delovni čas za zaposlene. 
o Možnost oblikovanja doprinosa in možnost njegovega koriščenja. 
o Mesečni sestanki zaposlenih. 
o Možnost zapuščanja delovnega mesta zaradi zadovoljevanja osebnih potreb 

(stranišče, pijač, sprehod, razgibavanje) med delovnim časom v soglasju z 
nadrejenim. 

o Zaposleni lahko načrtujejo koriščenje letnega dopusta in ga koristijo v času 
partnerjevega kolektivnega dopusta. 

o Zagotovljena večopravilnost omogoča nadomeščanje zaposlenih v primeru 
njihovih potreb. 

 

 Izven dela 
o Organizacija novoletnega srečanja zaposlenih in nakup priložnostnih daril. 
o Občasna organizacija letnih piknikov za zaposlene. 
o Izplačevanje nadomestil za prehrano in za pot na delo in iz dela do višine, ki ni 

obdavčena. 
o Izplačevanje regresa za letni dopust v skladu z zakonom. 

 
Dodatno: 

 Promoviranje in izvajanje dnevne gibalne aktivnosti na delovnem mestu – »petka« 
pet minut za zdravje.  

 Seznanjanje in promoviranje zdrave, redne in pravilne prehrane zaposlenih. 

 Promoviranje in organizacija športnih aktivnosti, neformalna druženja, pikniki, izleti – 
izvedba jesenskega pohoda (jesen 2016), izvedba zimskega športnega druženja na 
snegu (zima 2016/17), izvedba letnega športnega piknika (pomlad 2017). 

 Izvedba evalvacije o zadovoljstvu aktivnosti zdravega življenjskega sloga med 
zaposlenimi. 

 Sodelovanje zaposlenih pri organizaciji in izvedbi aktivnosti. 

 Medsebojni odnosi in komuniciranje. 

 Obvladovanje stresa. 

 Prerazporejanja zaposlenih na primerna dela, v skladu z izpolnjevanjem izobrazbenih 
in referenčnih pogojev.  

 
Kočevje, september 2016                   
 
Pripravila:       Odgovorna oseba:                                                         
Sonja Hribar, org. izobraževanja odraslih   Maja Rupnik, direktorica 
 


