
 

Skrb za ureditev varnega in zdravega delovne-

ga okolja je naloga in zakonska obveznost 

delodajalca. V samo načrtovanje in izvajanje 

promocije zdravja na delovnem mestu pa naj 

bi se aktivno vključevali tudi zaposleni, saj gre 

za skupna prizadevanja, namenjena prepreče-

vanju slabega zdravja pri delu in ustvarjanju 

podpornega okolja za boljše zdravje in počutje 

zaposlenih.  

Delodajalci morajo skladno z zahtevo Zakona o 

varnosti in zdravju pri delu promocijo zdravja 

ustrezno načrtovati, izvajati in spremljati njeno 

izvajanje ter zagotoviti potrebna sredstva.   

PRAKTIČNI PRISTOP K IZVAJANJU 

PROMOCIJE ZDRAVJA V MIKRO IN 

MALIH PODJETJIH  

Priporočamo, da delodajalci oblikujejo skupino 

za zdravje, v katero naj povabijo zaposlene ter 

ljudi, ki imajo znanja z različnih področij in so 

pripravljeni sodelovati.  

  1. KORAK - ANALIZA ZAHTEV IN POT-

REB TER ANALIZIRANJE PODATKOV  

Izvajanja promocije zdravja v podjetjih se je 

potrebno lotiti sistematično glede na prevla-

dujoče težave v zvezi z zdravjem zaposlenih. 

Delodajalci naj zato v prvem koraku izdelajo 

analizo zahtev in potreb. V mikro in malih 

podjetjih se bodo morda lahko pojavili prob-

lemi pri pridobivanju podatkov, zato naj jih 

delodajalci od zaposlenih skušajo pridobiti z 

anketnimi vprašalniki, osebnimi razgovori, 

potrebno pa je paziti, da se ne posega v 

občutljive podatke. V kolikor delodajalci raz-

polagajo z drugimi uporabni podatki (poročila 

izvajalcev medicine dela, podatki iz ocene 

tveganja, poročila o škodljivostih na delovnem 

mestu, poročila o nezgodah na delovnem 

mestu, podatki o delovnih invalidih  ipd.), naj 

pri pripravi analize uporabijo tudi te.    

ANALIZIRANJE PODATKOV  

Če so delodajalci podatke o zdravstvenem 

stanju zaposlenih pridobili s pomočjo anketnih 

vprašalnikov, naj iz dobljenih podatkov ugoto-

vijo kaj je problem med zaposlenimi, kjer 

bodo lahko ukrepali in katera tveganja so 

največja. Pomembno je, da se usmeri v reše-

vanje enega problema oziroma  ene težave 

naenkrat. Ukrepi, ki sledijo analizi naj bodo 

enostavni in jasni.  

Zastavljeni cilji naj bodo realno postavljeni.   

 

  2. KORAK – IZDELAVA NAČRTA PRO-

MOCIJE ZDRAVJA  

V načrtu je potrebno opredeliti cilje programa 

promocije zdravja na delovnem mestu in skla-

dno s tem določiti prednostne naloge. V načrt 

se vpiše tudi aktivnosti, ki se bodo izvajale 

znotraj posameznega programa.  

Z ozirom na rezultate izvedene analize lahko 

delodajalci izbirajo med naslednjimi podpro-

grami, ki jih bodo izvajali v okviru promocije 

zdravja: 

 zdrava prehrana,  

 telesna aktivnost, 

 preprečevanje poškodb pri delu in izven 

dela, 

 preprečevanje izpostavljenosti škodljivim 

kemičnim snovem, 

 ergonomski ukrepi na delovnem mestu, 

 organizacijski ukrepi, 

 preprečevanje in obvladovanje stresa in 

psihosocialnih tveganj, 

 preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi 

na delovnem mestu. 

 
 

 



3. KORAK - IZVAJANJE IN SPREMLJANJE 

IZVAJANJA NAČRTA PROMOCIJE ZDRA-

VJA 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajal-

cem nalaga obveznost spremljanja ukrepov, ki 

jih izvaja v okviru promocije zdravja.  

Aktivnosti spremljanja lahko potekajo različno, 

priporočljivo pa je, da se spremlja podatke o 

doseganju ciljev, vpisanih v načrtu, številu 

udeleženih v posameznih programih ter mnen-

ju in predlogih zaposlenih, ki jih podajo po 

izvedenih posameznih aktivnostih.  

Spremlja naj se tudi podatke o porabljenih 

sredstvih, splošnem zadovoljstvu zaposlenih, 

zdravju zaposlenih, poškodbah pri delu, ipd.   

4. KORAK - EVALVACIJA  

Za učinkovito delovanje in izvajanje programa 

promocije zdravja na delovnem mestu je pot-

rebno spremljati, ali je načrtovani program 

učinkovit, kaj je tisto, kar je resnično potrebno 

za delavce. Ob letni evalvaciji bodo delodajalci 

lahko ugotovili ali izbrani ukrepi prinašajo 

rezultate. V kolikor evalvacija pokaže, da želeni 

rezultati niso doseženi, pa naj se skuša ugoto-

viti vzroke. Preveri naj se podatke o stanju na 

področju varnosti in zdravja pri delu, o poteku 

načrtovanih programov v skladu s cilji, ki so bili 

predpisani, podatke o uspešnosti programa in 

vplivu na delavce.  

 

 

 

 

 ZAKLJUČEK  

Vlaganje v preventivo ni več le izbira, ampak 

nujen ukrep. Dober preventivni ukrep v 

delovnem okolju je zagotovo skrbno načrtovan 

in izvajan program promocije zdravja, ki bo 

pripomogel k izboljšanju zdravja, dobrega psi-

hofizičnega počutja in kakovosti življenja zapo-

slenih, posredno pa bo doprinesel tudi k 

zmanjšanju zahtev do zdravstvene blagajne. 

Celovita skrb za zdravje pa ne sme ostati le 

časovno omejen projekt, ampak naj postane  

del vsakdanjega življenja.  

 

 

 

 

Izdajatelj: 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Tel.: 01 58 30 500 • Faks: 01 50 59 270 

E-naslov: info@ozs.si • www.ozs.si 
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