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Kampanja nekajenja na 

Onkološkem inštitutu 

Ljubljana
Primer dobre prakse
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Predstavitev kampanje nekajenja na 

Onkološkem inštitutu Ljubljana

• Izhodišče 

• Namen in cilji kampanje

• Potek in sodelovanje

• Izvedba kampanje

• Cilji za naprej
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Izhodišče 

• Junija 2018: samostojen interni pravilnik OI o

omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, 

s katerim je prepovedano kajenje oziroma uporaba

tobaka in tobačnih izdelkov v vseh zaprtih javnih in 

delovnih prostorih OI ter na funkcionalnih zemljiščih OI

• moteč dim za zaposlene in druge bolnike v bližini 

vhodov, kjer se zadržujejo kadilci (bolniki, obiskovalci, 

zaposleni), predvsem v vremensko slabših razmerah 

(uradne pritožbe bolnikov)

KOMUNIKACIJSKA PODPORA UKREPU

Namen komunikacijskih aktivnosti

– Podpora uvedbi pravilniku:

zagotoviti bolnišnično okolje brez dima zaposlenim in 

drugim bolnikom, obiskovalcem

doseči upoštevanje pravilnika OI o prepovedi kajenja

olajšati delo varnostnikom, ki skrbijo za upoštevanje 

predpisov OI 

– Nadgradnja/doprinos (kreativni vsebinski pristop):

Spodbuditi posameznika k razmisleku 

o prenehanju kajenja 

z ozaveščanjem o koristih opustitve kajenja
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Cilji in sporočila kampanje

• S prijaznim pristopom „oddaljiti“ kadilce s 

funkcionalnih zemljišč OI

zaposleni OI imajo pravico do zdravega delovnega 

okolja, bolniki nekadilci imajo pravico do bolnišničnega 

okolja brez cigaretnega dima

za normalno sobivanje potrebno vzajemno 

spoštovanje

• Doseči branje informativnih plakatov in spodbuditi k 

razmisleku o koristih prenehanja kajenja

Potek kampanje

• Povezovanje Enote za zdravje in varnost pri delu OI in 

Službe za odnose z javnostmi

• Priprava idejnega izhodišča

• Podpora sodelavcev z Registra raka na OI in NIJZ

• Zunanja oblikovalka Maja Licul, tehnično-vzdrževalna 

služba OI

• Umestitev v program promocije zdravja na delovnem 

mestu 2019
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Komunikacijski načrt

CILJI

CILJNE JAVNOSTI

SPOROČILA

OI podpira življenje in družbo brez kajenja

 Spoštuj(e)mo drug drugega

• pravica do lastne odločitve o načinu življenja (kajenja) vs

pravica do zdravega delovnega okolja/bolnišničnega 

okolja

 Pozitivni učinki opustitve kajenja za posameznika;  

• vsebino vezali na ogroženost za nastanek raka zaradi 

kajenja

• sodelovanje z NIJZ (dr. Helena Koprivnikar)

 citat iz pravilnika o prepovedi kajenja najmanj izpostavljeno 

sporočilo 

Komunikacijski načrt

KOMUNIKACIJSKI KANALI

velika tabla, male table, plakati 

obvestilo za zaposlene/obiskovalce – intranet OI, 

interni časopis/ spletno mesto OI

dopisi – sosednje stavbe UKC Ljubljana (ORL, 

Stoma)
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Izvedba kampanje

• Priprava vsebine:

 naslovi in ključna sporočila (dejstva o pozitivnih 

učinkih na zdravje posameznika po zadnji 

cigareti – časovno)

• velika tabla – vsa dejstva

• manjše table – eno od dejstev + vsa ključna 

sporočila

 ustvarjanje vizualnih elementov

Vmesni rezultati…
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… še malo usmeritev …

…in 

končna 

podoba
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Umestitev v prostor
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Zaključek/nadaljevanje kampanje

Cilji v letu 2019:

Organizacija okrogle mize za zaposlene v okviru 

programa promocije zdravja na delovnem mestu

Predstavitev kampanje

Predstavitev zgodb zaposlenih, ki so uspešno 

prenehali kaditi 

Namen – slišati mnenja, kaj bi si zaposleni želeli od 

delodajalca za obdobje, ko se je odločil prenehati 

kaditi
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Zaključek/nadaljevanje kampanje

Cilji naprej 

Razmislek z vodstvom o sistemski pomoči/podpori 

zaposlenim pri odločitvi o prenehanju kajenja

HVALA 

ZA POZORNOST!


