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1.  Povzetek temeljnih ugotovitev raziskave
Z raziskavo o stanju na področju varnosti in 
zdravja pri delu, konkretneje na področju 
načrtovanja, izvajanja in spremljanja pro-
mocije zdravja pri malih delodajalcih, ter 
ob pomoči drugih razpoložljivih virov in-
formacij smo potrdili domneve na podlagi  
osebnih stikov z malimi delodajalci. Vzorec 
je zajemal tako delodajalce kot tudi delavce, 
saj nas je zanimalo, ali med njimi obsta-
jajo morebitne razlike pri dojemanju de-
terminant zdravja in pri skrbi za zdravje. Iz 
izkušenj pri delu z malimi delodajalci namreč 
nemalokrat opažamo, da se delodajalski in 
delavski pogledi pri nekaterih vprašanjih 
povsem razlikujejo.

Izsledki raziskave so potrdili, da promoci-
jo zdravja načrtujejo v manj kot polovici 
vprašanih podjetij, in sicer v vseh treh ka-
tegorijah podjetij, ki smo jih obravnavali: 
podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih, podjetja, 
ki zaposlujejo do 10 delavcev, in podjetja z 
več kot 10 zaposlenimi. 

Med sodelujočimi je bilo razmeroma veliko 
takih, ki ne vedo, ali imajo izdelan načrt 
promocije zdravja. V teh primerih, kjer so 
vprašani odgovarjali z »ne vem«, lahko dom-
nevamo, da podjetje nima načrta promocije 
zdravja. Verjetno bi bili zaposleni seznanjeni 
z aktivnostmi oziroma bi pri njih sodelovali, 
če bi se izvajale. 

Pri odgovorih glede poznavanja in izvajanja 
zakonskih zahtev na področju varnosti in 
zdravja pri delu ni posebnih razlik glede na 
velikost  podjetij, z izjemo pri delodajalcih, 
ki zaposlujejo do vključno 5 delavcev. Iz 
prejetih odgovorov bi na prvi pogled lahko 
sklepali, da je poznavanje in izvajanje za-
konodaje na področju varnosti pri delu med 
vprašanimi razmeroma dobro, iz izkušenj pa 

bi temu težko pritrdili; bolj verjetno je, da 
vprašani ne želijo izpostaviti  nepoznavanja 
in neizvajanja področne zakonodaje. 

Izkušnje pri delu z malimi delodajalci kažejo 
tudi na to, da posamezniki včasih celo meni-
jo, da izpolnjujejo zahteve z minimalnim 
izvajanjem ali da za njih kot manjše deloda-
jalce posamezne zahteve ne veljajo.  

Eno od anketnih vprašanj se je glasilo »ali ima 
delo lahko vpliv na zdravje človeka«. Večina 
vprašanih je temu pritrdila, pri čemer ni bilo 
posebnih odstopanj pri odgovorih delodajal-
cev in delavcev. Pozitivno je, da obstaja za-
vedanje o možnem vplivu opravljanja dela na 
zdravje posameznikov, izkušnje pa kažejo, 
da se v praksi skrb za varna in zdrava delovna 
mesta včasih zanemarja. Zato želimo spod-
buditi in usmeriti delodajalce, da bodo tudi 
ob pomoči in z uporabo orodij, izdelanih v 
okviru projekta, poskrbeli  za bolj varno in 
zdravo delovno okolje, kar je eno od prvih 
načel politike gospodarnega podjetja. Seve-
da na primeren način, da bodo tudi delavci, 
katerim so programi namenjeni, v tem videli 
naložbo za svoje zdravje in bodo pripravljeni 
dejavno sodelovati.  

Raziskava je pokazala, da delodajalci v ok-
viru promocije zdravja delavcem nudijo 
večinoma udejstvovanje pri raznih športnih 
dejavnostih. V okviru projekta PRO ZA STO 
pa želimo delodajalcem predstaviti, kaj 
vse lahko še uvrstijo v področje promocije 
zdravja, saj iz stikov z malimi delodajalci 
ter iz izvedene študije ugotavljamo, da jih 
veliko napačno domneva, da so to zgolj 
cenejše karte za udeležbo na raznih športnih 
dejavnostih ali sofinanciranje udeležbe pri 
športnih aktivnostih. Preko osebnih stikov 
s podjetji smo prišli tudi do spoznanj, da 
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delodajalci vidijo obveznost izvajanja pro-
mocije zdravja v času zaostrenih gospodar-
skih razmer predvsem kot dodatno  obre-
menitev in strošek.  Pogosto pa je izražen 
tudi pomislek o varovanju osebnih podatkov 
delavcev in neodzivnosti sodelujočih. Ve-
likokrat zgolj zaradi tega, ker nimajo dovolj 
informacij ali so te pomanjkljive ali celo 
napačne, ne vedo, kaj se od njih pričakuje, 
kaj lahko sami storijo ali morda že celo izva-
jajo. Pogosto pa se tudi na strani delavcev 
sliši, da je zdravje njihova zasebna stvar, ki 
je niso dolžni deliti z delodajalci, kar zago-
tovo drži, saj smejo  delodajalci zaposlene 
le spodbujati k udeležbi pri aktivnostih pro-
mocije zdravja, prisiliti pa jih ne morejo.  

Promocije zdravja na delovnem mestu ni 
možno izvajati brez dejavnih delodajalcev 
in vključenosti ter sodelovanja delavcev. 
Ena od bistvenih vrednot, iz katerih izhaja-
mo v načrtu promocije zdravja, pa naj bo 
opolnomočenje (op. p. »Opolnomočenje je 
večdimenzionalni družbeni oz. socialni pro-
ces, ki pomaga ljudem pridobiti nadzor v 
svojem življenju. To je proces, ki veča posa-
meznikovo moč, moč pa je opredeljena kot 
sposobnost izvrševanja – implementacije, da 
jo uporabijo v svojem življenju, v svojih skup-
nostih in v svoji družbi, za odgovor in ravna- 
nje na temah, ki jih smatrajo za pomem-
bne«1)  vseh vključenih, ki je poleg motivaci-
je nujno potrebno za uspešno izvajanje. 

Glede na visok odstotek podjetij, ki načrta 
promocije zdravja še nima, menimo, da bo 
orodje za njegovo izdelavo v okviru projekta 
delodajalcem v veliko pomoč.   

1 Vir: Nanette Page, Cheryl E. Czuba, 1999.

2. Uvod in definicije temeljnih pojmov
Zdravje zaposlenih je neposredno pov-
ezano z dobrim počutjem posameznikov, 
zdravo in spodbudno delovno okolje pa 
lahko celo spodbuja produktivnost in krea-
tivnost zaposlenih. Samo v letu 2013 je bilo 
po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije v naši državi izgubljenih devet mili-
jonov delovnih dni, vsak dan je na bolniškem 
dopustu 16.000 zaposlenih, od tega 3.500 
takih, ki so z dela zaradi bolezni odsotni več 
kot eno leto.  Vlaganje v preventivo tako ni 
več izbira, ampak nujen ukrep, ki bo pripo-
mogel k zmanjšanju stroškov zdravstvene  
blagajne, posredno pa bo vplival tudi na sta- 
nje proračuna in na splošno blaginjo v državi. 

Kaj je zdravje? Po definiciji Svetovne zdrav-
stvene organizacije zdravje predstavlja 
stanje popolne telesne, duševne in socialne 
blaginje, je celovit in dinamičen sistem, 
ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom 
okolja ter omogoča posamezniku in skup-
nosti opravljati vse biološke, socialne in 
poklicne funkcije in preprečevati bolezen, 
onemoglost in prezgodnjo smrt. Zdravje in 
skrb za zdravje ni le interes posameznika 
ali medicine, marveč odgovornost celotne 
družbene skupnosti. Skrb za ohranjanje in 
izboljševanje zdravja zaposlenih je zato 
smotrna, saj so delavci, ki so zdravi in zado-
voljni ter delajo v varnem in spodbudnem 
delovnem okolju, običajno produktivnejši in 
ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in odhajajo v 
bolniški staž.

Kaj je promocija zdravja pri delu? To je 
moderna poslovna strategija, ki stremi k 
preprečevanju slabega zdravja pri delu in 
večanju potencialov za izboljševanje zdravja 
in dobrega počutja delovne sile (definicija: 
Luksemburška deklaracija, 1997, 2005 in 
2007). Številne študije kažejo, da nismo tako 

zdravi, kot bi lahko bili, veliko je prezgodnjih 
smrti in kroničnih bolezni, ki bi jih lahko v 
določeni meri preprečili oziroma odložili na 
poznejši čas. 

Promocija zdravja na delovnem mestu so 
tako skupna prizadevanja delodajalcev, de-
lavcev in družbe za izboljšanje zdravja in do-
brega počutja na delovnem mestu. Za izva-
janje pa je po slovenski zakonodaji, skladno 
z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri 
delu (Uradni list RS, št. 43/11), odgovoren 
izključno delodajalec. Temelj, na katerem se 
gradi promocija zdravja, predstavljata tako 
upoštevanje predpisov s področja varnosti 
pri delu kot tudi urejena delovna mesta. Pro-
mocije zdravja namreč ni smiselno izvajati, 
če v temelju ni poskrbljeno za varna in zdra-
va delovna mesta. 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v na-
daljevanju: ZVZD-1), ki velja od 3. 12. 2011,  
je delodajalcem prinesel določene nove 
obveznosti, nekatere pa je zakonodajalec v 
času priprave zakona na pobudo posameznih 
socialnih partnerjev umaknil iz predloga.  Še 
vedno pa pri delodajalcih ostaja mišljenje, 
da je tudi novi ZVZD-1 administrativno 
prezahteven, zlasti za male delodajalce. 
Posledično jim povzroča dodatne stroške in 
administrativne ovire. 

Po izkušnjah sodeč imajo delodajalci težave 
tudi pri izvajanju nove zakonske obveznosti, 
to je pri načrtovanju in izvajanju promocije 
zdravja, ter tudi pri spremljanju2.  Delodajalci 
so namreč skladno z zahtevo 6. člena ZVZD-1 
dolžni načrtovati in izvajati promocijo zdrav-
ja na delovnem mestu ter zanjo zagotoviti 
potrebna sredstva. Dolžni pa so določiti tudi 
način spremljanja izvajanja promocije zdrav-
2 Osebni viri, svetovanje članom OZS v letih 2011, 2012 in 
2013.
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ja. Delodajalec, ki v izjavi o varnosti z oceno 
tveganja ne načrtuje in ne določi promocije 
zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zago-
tovi potrebnih sredstev in ne spremlja izva-
janja, je lahko kaznovan z globo od 2.000 do 
40.000 evrov.

Pogost očitek delodajalcev je tudi, da se 
je omenjena nova obveznost pojavila v ne-
pravem času, zlasti zaradi zaostrenih gosp-
odarskih razmer. Če pogledamo malo širše, bi 
lahko rekli, da je prav sedaj čas in priložnost  
za ukrepanje, saj so številne raziskave že 
pokazale, da z vsakim evrom, vloženim v 
zdravje zaposlenih, lahko prihranimo med 
2,5 in 10 evri3. Poleg tega niso vsi ukrepi  
nujno povezani z visokimi stroški in finančnimi 
vložki. Delodajalci se lahko odločijo za  
postopno uvajanje izboljšav in ukrepanje 
v okviru svojih finančnih zmožnosti. Skozi 
projektne aktivnosti želimo delodajalcem 
približati zavedanje, da je zdrav in zado-
voljen delavec eden od bistvenih elementov, 
ki lahko pripomore k uspešnemu delovanju 
podjetja. Zdravi in zadovoljni delavci so bolj 
produktivni in aktivni, manj je fluktuacije in 
bolniških odsotnosti. 

Zakonske določbe ZVZD-1 sicer navajajo, 
da bodo najpozneje do uveljavitve zakona 
izdane smernice, ki bodo delodajalcem 
v pomoč pri izpolnjevanju navedenih ob-
veznosti, smernic pa žal še ni. Ne glede na to 
pa so delodajalci že dolžni izvajati zahteve 
zakona. Zakon celo predvideva sankcije, če 
te obveznosti niso izpolnjene na zahtevan 
način. 

V praksi se delodajalci tega lotevajo različno, 
ugotavljamo pa, da obstaja kar nekaj deloda-
3  http://www.iga-info.de/fileadmin/texte/ iga_report_3e.
pdf; Health-related and economic benefits of workplace health 
promotion and prevention Julia Kreis und Wolfgang Bödeker.

jalcev, ki te obveznosti ne poznajo. S tem 
dokumentom in nadaljnjimi aktivnostmi v 
projektu PRO ZA STO jim želimo približati 
to področje ter izdelati metodologijo (orod-
je za izdelavo načrta promocije zdravja), s 
pomočjo katere si bodo lahko sami pripravili 
načrt promocije zdravja za svoje podjetje. 
V okviru orodja jim bo na voljo tudi me-
todologija za spremljanje promocije zdravja, 
saj so le-to dolžni tudi spremljati in ne le iz-
vajati.  

V okviru študije smo pri analizi vprašalnikov, 
ki so bili dani med delodajalce in delavce, 
ugotovili, da kar nekaj delodajalcev že iz-
vaja določene aktivnosti, ki lahko sodijo v 
promocijo zdravja na delovnem mestu, ven-
dar ne na način, kot ga določa zakon. Te  ak-
tivnosti večinoma potekajo bolj spontano. 
Če pogledamo v pretekla sedemdeseta in  
osemdeseta leta, lahko vidimo, da so številna 
podjetja že v socialističnih časih imela službe 
za humanizacijo dela, ki so v praksi izvajale 
tudi promocijo zdravja. Tako so poznali or-
ganizirano telovadbo med delovnim časom, 
zagotavljali so različne druge fizične de-
javnosti, pomoč psihologov ipd. Družbene 
spremembe in preoblikovanje sistema v ka-
pitalizem in gospodarska ureditev, ki temelji 
na trgu in privatni lastnini, pa so povzročile 
razpad tudi dobrih praks, katerih so se po 
pripovedovanju stroke posluževale celo 
skandinavske države.
 
Zakonodajalec vključuje promocijo zdravja 
v zakon predvsem zaradi zavedanja in tudi 
znanstvenih dognanj zadnjih let o tem, da 
bi z bolj zdravim življenjskim slogom lahko 
preprečili veliko kroničnih bolezni ali jih 
odložili na poznejši čas. Znanstvene študije 
namreč kažejo, da večina kroničnih bolez-
ni nastane predvsem zaradi nezdravega 

življenjskega sloga. Tudi izkušnje so poka-
zale, da se vlaganje v promocijo zdravja 
obrestuje.

Ker pa zdravja ne moremo ločevati na zaseb-
no zdravje in zdravje na delovnem mestu, 
je prav, da se tudi na delovnem mestu iz-
vajajo ukrepi, ki pripomorejo k boljšemu 
zdravju posameznikov in družbe. Izvajanje 
promocije zdravja naj bi pripomoglo tudi k 
boljši delovni zmožnosti delavcev v njihovem 
celotnem delovnem obdobju. Še več, cilji iz-
vajanja promocije zdravja so še bolj ambici-
ozni; v okviru Strategije Evrope 2020 je eden 
od pomembnih ciljev doseganje 75-odstotne 
zaposlenosti aktivnega prebivalstva, starega 

od 20 do 64 let.  To pa naj bi dosegli prav s 
spodbujanjem zdravega in aktivnega načina 
življenja, s čimer bomo prispevali tudi k 
zmanjševanju bolniškega staleža, zmanjšali 
zahteve do sistema zdravstvenega varstva in 
povečali produktivnost.

Ključne razvojne prioritete, ki jih navaja 
Strategija razvoja Slovenije  v četrti razvojni 
prioriteti, so zmanjšanje bolniške odsotnosti 
z dela in delovne invalidnosti, ohranitev za-
posljivosti delavcev z zaščitnimi ukrepi, va-
rovanjem zdravja delavcev in omogočanjem 
aktivnega staranja. Peta razvojna prioriteta 
pa načrtuje ukrepe za trajnostni razvoj z 
ustvarjanjem primernih delovnih razmer za 



ŠTUDIJA O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU PRI MALIH DELODAJALCIH

10

ŠTUDIJA O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU PRI MALIH DELODAJALCIH

11

starejše aktivne delavce. 

Aktivnosti v projektu naj bi posredno  
pripomogle k uresničevanju navedenih ciljev. 
Poglavitna naloga, ki jo vidimo pripravljavci 
študije, je opolnomočenje vseh deležnikov, 
ne le delodajalcev, ampak tudi delavcev. 
Mnogi se ne zavedajo, da ima delo vpliv na 
zdravje, pri čemer ni mišljeno le težko fizično 
delo, kar je mnogokrat napačno razumljeno.  
Spremembe v delovnih okoljih pod vplivom 
novih tehnologij ter posledice sprememb v 
gospodarskih, organizacijskih in socialnih 
razmerah se kažejo v novonastalih tveganjih, 
med katerimi so zlasti izpostavljena psihoso-
cialna, ki imajo za posledico povečano ra-
ven stresa, lahko pa tudi resno poslabšanje 
duševnega in fizičnega zdravja delavcev. 

Vsi zaposleni, katerim so programi name-
njeni, morajo videti korist v izvajanju pro-
mocije zdravja ter se tega udeleževati pro-
stovoljno, saj delodajalec ne more prisiliti 
svojih delavcev, da se udeležujejo aktivnosti 
v okviru promocije zdravja. 

Glede novosti v ZVZD-1 je potrebno poja-
sniti, da z uveljavitvijo tega zakona samoza-
posleni ne sodijo več med delodajalce, kot je 
to veljalo prej, ampak se uvrščajo v katego-
rijo samozaposlena oseba. Samozaposlena 
oseba je v ZVZD-1 opredeljena kot »oseba, 
ki opravlja pridobitno ali drugo poklicno 
dejavnost kot edini ali glavni poklic, ne za-
posluje drugih delavcev in v delovni proces 

na vključuje drugih oseb«. V to kategorijo 
se štejejo tudi kmetje, ki so v skladu s pred-
pisi o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju zavarovani kot kmet in ne zaposlujejo 
delavcev in v delovni proces ne vključujejo 
drugih oseb, razen družinskih članov na 
kmetijah, v skladu s predpisi o kmetijstvu. Za 
samozaposleno osebo so v zakonu predpisani 
poenostavljeni postopki za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu; ocena tveganja 
se od njih sicer zahteva, vendar ne vedno v 
pisni obliki, odvisno od nevarnosti, ravno 
tako niso več zahtevani preventivni zdravst-
veni pregledi. Za samozaposlene osebe tako 
ne velja obveznost izdelave načrta in izva-
janja promocije zdravja na delovnem mestu 
kot pri delodajalcih. Kljub temu je samoza-
posleni delavec odgovoren za varovanje sebe 
in svojega zdravja, prav tako pa tudi drugih 
oseb, ki se pojavljajo v njegovem delovnem 
okolju. Ne bo odveč opozorilo, da v primerih, 
ko samozaposlene osebe zaposlujejo druge 
osebe (npr. študente, dijake) ali vključujejo 
tretje osebe v svoj delovni proces, nimajo več 
statusa samozaposlene osebe, ampak imajo 
skladno z razlago ZVDZ-1 status delodajalca 
z vsemi obveznostmi. 

3. Pristop k izdelavi načrta promocije zdravja
Za uspešno izvajanje promocije zdravja na 
delovnem mestu moramo najprej določiti 
delovno skupino, ki bo pripravila načrt. V 
skupino vključimo ljudi, ki so pripravljeni 
sodelovati in imajo različna znanja. To so 
predvsem varnostni inženir, izvajalec medi-
cine dela, nadalje posamezniki, ki sodelu-
jejo v projektu, predstavniki delavcev in 
tisti, ki imajo možnost odločanja4. Pri tem 
ni potrebno, da so vsi člani skupine prisotni 
na vsakem srečanju; srečanja in udeležence 
določamo po potrebi, izbiramo jih glede na 
problem, ki ga obravnavamo. Skupina prav 
tako naj ne bo prevelika. 

Če gre za majhne delodajalce, so lahko v 
skupino vključeni vsi zaposleni, če so seveda 
zainteresirani in pripravljeni sodelovati. 
Zlasti pri malih delodajalcih je pomembno, 
da je delodajalec oziroma odgovorna oseba 
delodajalca udeležena pri aktivnostih in s 
svojim vedenjem daje dober zgled.  

Načrt promocije zdravja pri delu, katerega 
izvajanje prispeva k pozitivnim spremem-
bam v delovnem okolju in k boljšemu zdravju 
posameznikov, je potrebno pripraviti po us-
treznih korakih, ki naj vključujejo naslednje 
faze:
1. analizo zdravstvenega stanja zapos-

lenih in analizo drugih razpoložljivih 
podatkov o delovnem okolju (prisotnost 
škodljivih snovi, podatki iz ekoloških 
meritev, podatki o nastalih poškodbah 
pri delu, ipd.) ter določitev ciljev; 

2. oblikovanje ukrepov in pripravo letnega 
načrta promocije zdravja; 

3. izvajanje in vrednotenje izvajanja;
4. vodenje evidenc in evidenco izvajanja.

4 Osebni vir, gradivo v sklopu izobraževanja v programu Čili 
za delo, september - oktober 2013.

STROŠKI ZA IZVAJANJE PROMOCIJE 
ZDRAVJA

Eno pomembnih načel ZVZD-1 govori o 
stroških za varnost in zdravje pri delu, ki 
nikakor ne smejo bremeniti delavca ozi-
roma mu povzročati kakršnihkoli finančnih 
obveznosti, prav tako to velja za kritje 
stroškov, povezanih z izvajanjem promocije 
zdravja na delovnem mestu. Delodajalcu se 
lahko stroški, namenjeni izvajanju promociji 
zdravja, upoštevajo kot davčno priznani 
odhodki.  

PREGLED UREDITVE V DRUGIH 
PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGO-
JENOSTI PREDLAGANE UREDITVE 
PRAVU EVROPSKE UNIJE 

Države članice EU zelo različno urejajo 
področje varnosti in zdravja pri delu, čeprav 
osnovne obveznosti izhajajo iz istih evrop-
skih direktiv. 

Danska ima tako na primer krovni predpis 
o delovnem okolju, ki opredeljuje splošne 
cilje in zahteve glede delovnega okolja. Na-
men zakona je preprečevati nezgode pri 
delu in bolezni. Zakon poudarja, da morajo 
biti posamezna delovna mesta načrtovana 
tako, da delo ne povzroča izčrpanosti in 
stresa delavcev, ki na teh mestih delajo, in, 
kot posledica stresa in izčrpanosti, prez-
godnjega odhoda delavcev s trga delovne 
sile. Dolžnost delodajalca je torej, da zago-
tovi, da so delovne razmere varne in zdrave v 
vseh pogledih. Delodajalec ima v zvezi s tem 
vrsto obveznosti. V zvezi z zagotavljanjem 
zdravega delovnega okolja določa danski za-
kon obveznost delodajalca, da zagotovi tako 
delovno okolje, kjer ni nevarnosti telesne ali 
duševne okvare zaradi trpinčenja in spolne-
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ga nadlegovanja.

Nizozemska v noveli zakona nekoliko pod-
robneje opredeljuje pojem psihosocialnih 
obremenitev, ki po novem obsegajo poleg 
zastraševanja, napada in nasilja še nadlego-
vanje in delovni pritisk. Delodajalec mora 
oblikovati politiko preprečevanja psihoso-
cialnih obremenitev. 

Na Finskem zakonodaja določa, da morajo 
delodajalci pri načrtovanju delovnega oko-
lja, delovnih prostorov, proizvodnega proce-
sa, tehnologije, delovne opreme in nevarnih 
snovi upoštevati njihovo namensko uporabo 
ter vse vplive na varnost in zdravje pri delu, 
še zlasti pa morajo upoštevati potrebe inva-
lidov ter drugih oseb z zmanjšano delovno 
zmožnostjo. Pri načrtovanju dela morajo 
delodajalci upoštevati telesne in duševne 
sposobnosti delavcev z namenom, da se tve-
ganja glede delovnih obremenitev zmanjšajo. 

V nobeni izmed omenjenih držav niso iz-
brali takega pristopa kot v Sloveniji, ko so 
uzakonili izvajanje promocije zdravja na 
delovnem mestu, čeprav to ne pomeni, da 
se v drugih nam primerljivih državah po-
dobni programi ne izvajajo5. Omenili smo 
že, da v Sloveniji obljubljenih smernic še 
ni, delodajalci pa imajo že sedaj na voljo 
kar nekaj orodij in programov, med kat-
erimi so številni brezplačni in s katerimi 
si lahko pomagajo pri izvajanju promocije 
zdravja.  Brezplačne preventivne in tera-
pevtske programe ponuja program CINDI,  
nekateri zdravstveni domovi, Nacionalni 
inštitut za javno zdravje ter tudi nekateri 
drugi ponudniki. 

5  Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu – predlog za obravnavo, št. 0070/15/2009, 17.11.2010, spletna stran MDDSZ
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mddsz.
gov.si%2Ffileadmin%2Fmddsz.gov.si%2Fpageuploads%2Fdokumenti__pdf%2Fword%2Fzvzd_1_pr_171110.doc&ei=v4mLU8Od
Du6V7AbEu4HIBw&usg=AFQjCNG1MREZw59_ykIGGIeYjz07-jQWGA&sig2=rUbQZ6R8mExX-9wkdrSLPw). 

4. Predstavitev ciljev projekta PRO ZA STO
Operacijo oziroma projekt PRO ZA STO 
delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada. Operacija se 
izvaja v okviru Operativnega programa raz-
voja človeških virov, 1. razvojne prioritete: 
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 
1.4. prednostne usmeritve »Pospeševanje 
razvoja novih zaposlitvenih možnosti Opera-
tivnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007-2013.«

Projekt se izvaja v obdobju enega leta od 
avgusta 2013 do avgusta 2014. Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije, ki je 
koordinator projekta, in Sindikat obrti in 
podjetništva Slovenije bosta v okviru pro-
jekta PRO ZA STO zasledovala naslednje 
strateške cilje:
•	 krepitev socialnega dialoga in sodelo-

vanje socialnih partnerjev pri pripravi 
sistemskih rešitev za boljšo urejenost 
trga dela, izboljšanje delovnih razmer, 
organizacije dela in izboljšanje razmer 
za varnost in zdravje  pri delu;

•	 dvig konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva ter nova delovna me-
sta, krepitev usposobljenosti vseh 
deležnikov, ki bo prav tako prispevala k 
boljšemu položaju na trgu delu in dvigu 
kompetenc.

Projekt je sestavljen iz treh temeljnih  
vsebinskih delovnih sklopov, eden od njih je 
problematika promocije zdravja med malimi 
delodajalci. Vključene so različne aktivnosti: 
priprava študije o promociji zdravja, prenos 
dobrih praks ter delavnice in promocijske 
aktivnosti, osredotočene na doseganje 
dolgoročnih in kratkoročnih ciljev. 

Glavni strateški cilji na področju problema-
tike promocije zdravja (v nadaljevanju: PZD) 
so: 
•	 krepitev usposobljenosti in znanj social-

nih partnerjev za uspešen socialni dialog 
na področju varnosti in zdravja pri delu 
in promocije zdravja;

•	 dvig in izboljšanje strokovnih kompetenc 
ekspertov s področja promocije zdravja z 
vidika malih delodajalcev;

•	 dvig strokovne usposobljenosti malih 
delodajalcev za izvajanje promocije 
zdravja v njihovih podjetjih;

•	 pridobitev posnetka stanja promocije 
zdravja pri malih delodajalcih in skladno 
s tem oblikovanje primernih orodij za 
izvajanje promocije zdravja  pri malih 
delodajalcih.

 
Vplivi oziroma dolgoročni učinki, ki jih bodo 
imeli navedeni cilji na širše družbene aspek-
te, pa so naslednji: 
•	 znižanje absentizma (bolniške odsotno-

sti) in ohranjanje delavčeve zmožnosti 
v času delovne dobe in posledično dvig 
produktivnosti na delovnem mestu;

•	 dvig osveščenosti delodajalcev in delo-
jemalcev o pozitivnih učinkih promocije 
zdravja na delo;

•	 dvig osveščenosti o prijaznem delavnem 
mestu kot elementu konkurenčnosti 
malih delodajalcev.
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5. Predstavitev rezultatov ankete
Izhodišča in vzorec

Vprašalniki so bili podjetjem poslani sep-
tembra in oktobra 2013. Poslanih je bilo 
140 vprašalnikov, izpolnjenih je bilo 130. 
Vprašalnike so izpolnjevali delavci in deloda-
jalci različno velikih podjetij, v različnih pan-
ogah in iz vseh slovenskih regij. 

Podjetja so bila razdeljena v tri velikostne 
razrede glede na število zaposlenih, in sicer:
•	 do vključno 5 delavcev,
•	 od 6 do vključno 10 delavcev,
•	 več kot 10 zaposlenih delavcev.   

Izraza podjetje in delodajalec sta v nekaterih 
primerih pomensko enakovredna.

  

Slika 1: Podjetja po velikosti, ki so bila zajeta v raziskavo

Dobra polovica oziroma 56,1 % sodelujočih 
podjetij je t. i. mikro podjetij (do 10 zapo-
slenih), nekaj manj kot 40 % podjetij sodi 
med mala podjetja, za 4,6 % podjetij pa  ni 
odgovora (n. o.) na vprašanje o številu za-
poslenih.  

Slika 2: Status oseb, ki so odgovarjale na anketni vprašalnik 
              
V anketi je sodelovalo 65,4 % delavcev in 
29,2 % delodajalcev ter 5,4 % oseb, ki niso 
odgovorile na vprašanje o statusu v podjetju 
(n. o.). 

Slika 3: Geografska razporeditev oz. razpršenost anketnih 
vprašalnikov

V fazi priprave študije smo želeli ugoto-
viti, ali obstajajo razlike pri izvajanju pro-
mocije zdravja med posameznimi regijami. 
Zaradi neenakomerne distribucije in pre-
velike razpršenosti izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov in z upoštevanjem veliko-
sti vzorca smo ocenili, da regijska analiza ni 
smiselna. V vzorcu prednjači osrednjeslo-

venska regija, sledita ji savinjska in podrav-
ska regija.

Anketni vprašalniki so bili razdeljeni po 
različnih dejavnostih. Ker je glede na majhen 
delež  odgovorov po posameznih dejavnostih 
težko sklepati na razlike med njimi, smo 
analizo  in primerjavo med različnimi de-
javnostmi izločili iz nadaljnje analize anke-
tnih vprašalnikov. 
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KLJUČNE UGOTOVITVE

1. Poznavanje zakonskih zahtev s 
področja varnosti in zdravja pri 
delu  

Slika 4: Poznavanje zakonskih zahtev s področja varnosti in 
zdravja pri delu glede na velikost delodajalca 

Poznavanje zakonskih zahtev s področja var-
nosti in zdravja pri delu je nekoliko slabše v 
podjetjih, ki zaposlujejo do 5 delavcev; 21,6 
% sodelujočih je odgovorilo, da ne poznajo 
zakonodaje in zahtev na področju varnosti 
in zdravja pri delu (med podjetji z več zapo-
slenimi je delež takih manj kot 10 %). Raz-
lika pri nepoznavanju zakonodaje in zahtev 
s področja varnosti pri delu v podjetjih, ki 
zaposlujejo do 10 delavcev, in v podjetjih, ki 
zaposlujejo več kot 10 delavcev, znaša le 1,3 
odstotne točke in je zanemarljiva.

Iz prejetih odgovorov bi lahko sklepali, da je 
poznavanje zakonodaje na področju varnosti 
pri delu med vprašanimi razmeroma dobro, 
vendar se postavlja dvom o verodostojnosti 
in realni sliki rezultatov. Razloge za tolikšno 
število pritrdilnih odgovorov bi lahko iskali 
tudi v tem, da vprašani ne želijo povedati 
(priznati), da morebiti ne poznajo področne 
zakonodaje ter je posledično tudi ne izva-

jajo. Izkušnje pri delu z malimi delodajalci 
bolj kažejo na to, da ne želijo izpostavljati 
neizpolnjevanja določenih obveznosti, po 
drugi strani pa včasih celo menijo, da izpol-
njujejo zahteve z minimalnim izvajanjem ali 
da za njih posamezne zahteve ne veljajo, ker 
so mali delodajalci.  

2. Izvajanje ukrepov s področja  
varnosti in zdravja pri delu 

Slika 5: Izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri 
delu glede na velikost delodajalca

Naslednje vprašanje se je nanašalo na iz-
vajanje zakonsko predpisanih ukrepov s 
področja varnosti in zdravja pri delu. Ukrepe 
izvaja nekaj več kot 80 % podjetij, in sicer 
približno enak delež podjetij v vseh treh ve-
likostnih razredih. Podatki kažejo, da izva-
janje ukrepov s področja varnosti in zdravja 
pri delu ni odvisno od velikosti podjetja.  
Kot pri prejšnjem vprašanju je lahko tudi tu 
vprašljiva verodostojnost odgovorov, saj 
delodajalci običajno ne želijo povedati, da 
ne izvajajo predpisanih obveznosti, ker se 
bojijo morebitnih posledic v obliki sankcij s 
strani pristojnega inšpektorata.   

3. Izvajanje ukrepov s področja var-
nosti in zdravja pri delu  

Slika 6: Izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri 
delu glede na izvajalca

Zunanje izvajalce  za storitve s področja 
varnosti pri delu najema 43,8 % podjetij, v 
38,5 % podjetij pa delodajalci sami skrbijo 
za izvajanje zakonsko predpisanih ukrepov, 
kar 10 % vprašanih pa ni poznalo podatka o 
izvajalcu.   

Delež tistih delodajalcev, ki za storitve s 
področja varnosti najemajo zunanje izva-
jalce, je na podlagi podatkov pristojnega 
ministrstva v Sloveniji preko 75 %, kar je 
sicer v nasprotju z usmeritvami Evropske ok-
virne direktive o varnosti in zdravju pri delu6, 
ki prenos teh aktivnosti na druge izvajalce 
opredeljuje kot izjemo.  

Pričakujemo, da se bo v prihodnje pri deloda-
jalcih povečal delež tistih, ki bodo sami izva-
jali določene strokovne naloge s področja 
varnosti in zdravja pri delu. Novi ZVZD-1 
omogoča delodajalcem, da sami izvajajo 
določene ukrepe s področja varnosti in 

6 Direktiva sveta z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov 
za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu 
(89/391/EGS).

zdravja pri delu, če so ustrezno usposobljeni. 
Sicer se pojavlja vprašanje, koliko delodajal-
cev bo oziroma je že izkoristilo to možnost, 
saj morajo predhodno opraviti predpisano 
prilagojeno usposabljanje za delodajalce, ki 
sami izvajajo strokovne naloge s področja 
varnosti ali pa splošni del strokovnega izpi-
ta. Mnogim delodajalcem se to zdi bodisi 
prezahtevno, časovno obremenjujoče ali pa 
prevelik strošek.  Delodajalci so sodeč po 
izkušnjah tudi razmeroma slabo obveščeni 
o možnosti, da v primeru izpolnjevanja  
predpisanih pogojev lahko sami prevzamejo 
vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu. 

Razmeroma visok odstotek vprašanih ni 
seznanjen, kdo v njihovem podjetju skrbi za 
izvajanje ukrepov varstva pri delu, kar kaže na 
pomanjkanje dialoga in tudi aktivnosti vseh 
deležnikov pri zagotavljanju in skrbi za var-
nost in zdravje pri delu. Lahko tudi rečemo, 
da delodajalci pozabljajo, da je področje  
varnosti in zdravja pri delu eno od področij, 
kjer je potrebno delavce vključevati, 
ozaveščati, seznanjati itd. Zakon o varnosti 
in zdravju pri delu v 37. členu natančno 
predpisuje, da mora delodajalec delavce 
seznaniti o vrstah nevarnosti v delovnem 
okolju in na delovnem mestu, o varnostnih 
ukrepih, potrebnih za preprečevanje nevar-
nosti in zmanjšanje škodljivih posledic, o de-
lavcih, zadolženih za izvajanje ukrepov prve 
pomoči, ter delavcih oziroma pooblaščenih 
osebah na podlagi posebnih predpisov, 
zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega 
varstva in evakuacije. Prav tako mora zago-
toviti obveščenost nosečih delavk, mladih in 
starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano 
delovno zmožnostjo o rezultatih ocenjevanja 
tveganja ter o ukrepih delodajalca za varnost 
in zdravje teh delavcev pri delu. Izkušnje pri 
delu z delodajalci pa kažejo, da se na to ob-
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veznost v praksi nemalokrat pozablja. 

Pogosta napaka oziroma pomanjkljivost, na 
katero je opozarjal Inšpektorat RS za delo (v 
nadaljevanju: IRSD) že na podlagi starega 
zakona, opozarja pa tudi na podlagi novega, 
je slabo opredeljena odgovornost posa-
meznih oseb v oceni tveganja. Delodajalci se 
premalo zavedajo, da se s tem, ko odgovor-
nosti niso opredeljene, ne odvežejo odgovor-
nosti, ampak se neopredeljena odgovornost 
prenaša navzgor po hierarhiji in na koncu 
pristane pri njih, saj so zakonsko prav oni 
odgovorni za ustrezno ureditev problema-
tike varnosti in zdravja v njihovem podjetju 
oziroma organizaciji7.

7 Letna poročila IRSD, Poročila o delu Inšpektorata RS za delo 
2012.

4. Skrb za izvajanje ukrepov s 
področja varnosti in zdravja pri 
delu glede na izvajalca in pozna-
vanje namena izvajanja promocije 
zdravja 

Sliki 7 in 8:  Poznavanje namena izvajanja promocije zdravja 

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike v po-
znavanju namena izvajanja promocije zdrav-
ja, če za varnost in zdravje pri delu v podjetju 
skrbi delodajalec ali zunanji izvajalec. 

Odgovori kažejo, da ni bistvenih razlik v 
poznavanju namena izvajanja promocije 

zdravja,  če se le-ta izvaja preko zunanjih 
izvajalcev ali to izvaja sam delodajalec. Ra-
zlika znaša zgolj 1,8 odstotne točke (slika 7 
in 8). V fazi priprave študije smo sicer dom-
nevali, da bodo delodajalci, ki imajo zunanje 
izvajalce za storitve s področja varnosti in 
zdravja pri delu, bolj seznanjeni z namenom 
promocije zdravja, saj je načrtovanje pro-
gramov promocije zdravja tudi ena od tržnih 
priložnosti, ki jo nudijo izvajalci storitev. 

5. Poznavanje namena izvajanja pro-
mocije zdravja 

Slika 9: Poznavanje namena izvajanja promocije zdravja med 
delavci glede na velikost podjetja  

Slika 9 kaže, da delavci v podjetjih, ki imajo 
več kot 10 zaposlenih, najbolj poznajo na-
men izvajanja promocije zdravja na delov-
nem mestu. Sledijo delavci, ki so zaposleni 
v podjetjih z do 5 zaposlenimi, in namen iz-
vajanja promocije zdravja najmanj poznajo 
delavci v podjetjih z do 10 zaposlenimi. 
Rezultat je nekoliko presenetljiv, saj smo 
predvidevali, da bo najslabše poznavanje 
namena izvajanja promocije zdravja zaradi 
manjših (ali pomanjkanja) kadrovskih virov 
prav pri najmanjših delodajalcih. Vzrok za 
takšen rezultat bi morda lahko bil v boljši 
komunikaciji v najmanjših podjetjih, kjer se 
zaposleni bolje poznajo med sabo in so lahko 
posledično tudi njihovi medsebojni odnosi 

bolj odprti in osebni, s čimer posredno 
prihaja tudi do boljšega medsebojnega in-
formiranja in obveščanja. 

Slika 10: Poznavanje namena izvajanja promocije zdravja pri 
delodajalcih glede na velikost podjetja

Delodajalci iz najmanjših podjetji (slika 10) 
so skoraj v 55 % odgovorili, da poznajo na-
men izvajanja promocije zdravja, ki jo kot 
novo obveznost delodajalcem nalaga ZVZD-
1, medtem ko je njihov delež v podjetjih z 
do 10 zaposlenimi in več kot 10 zaposlenimi 
znatno nižji. Vprašanje je, če so odgovori 
pri najmanjših delodajalcih odraz realnega 
stanja, saj v nadaljevanju študije vidimo, 
da približno 50 % taistih delodajalcev nima 
izdelanega načrta promocije zdravja.  
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6. Trditev »Delo ima vpliv na zdravje 
človeka« 

Slika 11: Mnenje delavcev in delodajalcev o trditvi »Delo ima 
vpliv na zdravje človeka«

Delavcem in delodajalcem, ki so sodelovali v 
raziskavi, je skupno zavedanje, da ima delo 
vpliv na zdravje človeka. Vpliv delovnega 
okolja pa se lahko kaže v krepitvi zdravja ali 
pa v njegovem poslabšanju. 

Delodajalce želimo spodbuditi, da bodo 
tudi z uporabo orodij, pripravljenih v okviru 
projekta, posredno poskrbeli za bolj varna 
in zdrava delovna mesta. Zdravje bi moralo 
postati del vizije podjetja ob vzporednih 
naložbah in skrbi za zdravo delovno okolje 
-  seveda na ustrezen način, da bodo tudi 
delavci, katerim so programi namenjeni, v 
tem videli naložbo v svoje zdravje in bodo 
pripravljeni dejavno sodelovati.  

7. Izdelan načrt promocije zdravja

 
Slika 12: Izdelan načrt promocije zdravja glede na velikost 
podjetja

Razmeroma visok odstotek najmanjših 
delodajalcev nima izdelanega načrta pro-
mocije zdravja, čeprav bi to morali imeti že do 
konca leta 2011. Vzroke za tako stanje lahko 
iščemo v pomanjkanju zavedanja, lahko pa 
tudi v veliki zamudi pri izdelavi obljubljenih 
smernic za pomoč delodajalcem, ki jih še 
vedno ni, čeprav naj bi bile pripravljene do 
uveljavitve novega ZVZD-1. Določene infor-
macije in napotki delodajalcem sicer obsta-
jajo, ni pa celostne informacije, kako se te 
problematike lotiti v praksi. Mnogo deloda-
jalcev niti ne ve, kako naj se loti priprave 
načrta, nimajo ustreznega znanja, nekateri 
pa aktivnosti, ki sodijo pod okrilje promocije 
zdravja v praksi že leta izvajajo, vendar ne na 
podlagi pisnega načrta, kot to določa zakon. 

Razmeroma visok je tudi odstotek tistih, ki ne 
vedo, ali ima podjetje izdelan načrt promoci-
je zdravja, predvsem v podjetjih z več kot 10 
delavci, kjer je bilo takih odgovorov kar 38 
%. Težko sicer sklepamo, ali imajo v teh pod-
jetjih izdelan načrt, potrebno pa je poudari-
ti, da se načrt promocije zdravja izdela za 

delavce ob sodelovanju vseh vpletenih in ne 
le za izpolnitev zakonske obveznosti, za ka-
tero zaposleni niti ne vedo. Promocija zdrav-
ja mora temeljiti na prostovoljnih ukrepih, ki 
jih bo delodajalec omogočal, delavec pa pri 
tem sodeloval in se prostovoljno vključeval v 
aktivnosti. 

Zanimiv je podatek iz raziskave, ki jo je v letu 
2012 med delodajalci izvedel Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo, da ima izdelan 
načrt promocije zdravja le 9 % vprašanih, os-
talih 91 % pa ne8.  V  letu 2012 je sicer bila 
obveznost res še čisto v »povojih«, deloda-
jalci so čakali na smernice, niti ni bilo po-
polnoma jasno, v kateri smeri naj se deluje. 
V nadaljevanju pa so se v nekaterih podjetjih 
vendarle lotili določenih aktivnosti, stanje 
pa seveda še zdaleč ni popolno in tu vidimo 
potrebo in predvsem priložnost za  ukrepa-
nje tudi preko aktivnosti, zastavljenih v tem 
projektu. 

Na podlagi raziskave, ki jo je v letu 2005 med 
vodilnimi delavci izvedel Klinični inštitut 
za medicino dela, prometa in športa, pa 
programe promocije zdravja izvaja 28 % v 
raziskavo vključenih podjetij. Potrebno je 
sicer poudariti, da takrat še ni bilo zakonske 
podlage za izvajanje promocije zdravja na 
delovnem mestu. Med slovenskimi podjetji, 
ki so že bolj ali manj uspešno izvajala pro-
grame promocije zdravja, so najbolj pogoste 
izobraževalne ustanove, ustanove s področja 
zdravstva in socialnega varstva ter gostin-
stva9.

8 Ugotovitve in pričakovanja IRSD na področju promocije 
zdravja, http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/javne_
objave/konference_irsd/#c17640.
9 Vir: Stergar E, Urdih Lazar T., Pripravljenost delodajalcev 
na izvajanje programov promocije zdravja in njihov odnos do 
zdravja, Sanitas et labor 2005; 4(1):135-167.

8. Priprava načrta promocije zdravja 

Zanimalo nas je, ali obstajajo statistične raz-
like med delodajalci, ki so sami izdelali načrt 
promocije zdravja, in med delodajalci, ka-
terim so načrt pripravili zunanji izvajalci. 

Slika 13: Pripravljavci načrta promocije zdravja glede na 
velikost podjetja    

Izdelavo načrta promocije zdravja so zuna-
njim izvajalcem v večji meri prepustili mikro 
delodajalci (52,9 % in 66,7 %), medtem ko je 
skoraj polovica (47,4 %)  delodajalcev, ki za-
poslujejo več kot 10 delavcev, sama izdelala 
načrt promocije zdravja. Zanimiv je podatek, 
da je kar 41,2 % sodelujočih delodajalcev iz 
najmanjših podjetjih (do 5 zaposlenih) samih 
izdelalo načrt promocije zdravja. V času pri-
prave študije smo predvidevali, da se bodo 
najmanjši delodajalci, ki to obveznost že 
izpolnjujejo, v večji meri posluževali storitev 
zunanjih izvajalcev, saj sami po izkušnjah 
sodeč mnogokrat nimajo kadrovskih resur-
sov in časa za tovrstne aktivnosti. Glede na 
splošno gospodarsko stanje in pomanjkanje 
finančnih virov je seveda razumljivo, da 
delodajalci skušajo na ta način prihraniti 
določena sredstva. 47,4 % delodajalcev, ki 
zaposlujejo več kot 10 delavcev, je tudi samo 
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izdelalo načrt promocije zdravja, medtem ko 
je 66,7 % delodajalcev, ki zaposlujejo do 10 
delavcev, izdelavo načrta promocije zdravja 
zaupalo zunanjim izvajalcem.  

9. Izvajanje posameznih ukrepov 
promocije zdravja

 
Slika 14: Izvajanje posameznih ukrepov promocije zdravja 
glede na velikost podjetja

V okviru izvajanja promocije zdravja deloda-
jalci organizirajo pretežno športne in razne 
tematske aktivnosti (ponudba raznih de-
lavnic na temo zdravega prehranjevanja, 
gibanja ipd.). Po raziskavi sodeč nudijo 
zdravo prehrano zaposlenim delodajalci, ki 
zaposlujejo do 5 delavcev in tisti z več kot 
10 delavci. V skupini od 6 do 10 delavcev pa 
tega ukrepa še niso izvajali. Nudenje zdrave 
prehrane je sicer lahko problem v obravna-
vanih podjetjih, saj gre večinoma za manjša 
podjetja, ki nimajo svojih prehranskih obra-
tov in se delavci prehranjujejo drugje. V 
prihodnje se bo temu verjetno prilagodila 
tudi ponudba v gostinskih lokalih. Nekateri 
delodajalci pa svojim zaposlenim občasno 
ponudijo zdrav obrok ali sadje. Drugi ukrepi 
se večinoma nanašajo na uvedbo organizaci-
jskih ukrepov znotraj posameznega podjetja 
(npr. gibljiv delovni čas).  

V okviru projekta želimo delodajalcem pred-
staviti ostale ukrepe, ki jih lahko uvrstijo 
v področje promocije zdravja, saj iz stikov 

z malimi delodajalci ugotavljamo, da jih 
veliko napačno domneva, da so to zgolj 
cenejše karte za udeležbo na raznih športnih 
aktivnostih ali financiranje udeležbe pri 
športnih aktivnostih. Promocija zdravja je 
veliko več; po priporočilih Evropske agencije 
za varnost in zdravje pri delu10 lahko zdravje 
in počutje na delovnem mestu izboljšamo s 
kombinacijo naslednjih ukrepov:
1. ukrepov za izboljšanje organizacije dela;
2. ukrepov za izboljšanje delovnega okolja;
3. spodbujanjem delavcev k zdravim ak-

tivnostim; 
4. spodbujanjem osebnostnega razvoja.

10 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu: https://
osha.europa.eu/sl/publications/factsheets/sl_93.pdf.

10. Spremljanje programov promocije 
zdravja 

Slika 15: Spremljanje izvajanja programov promocije zdravja 
glede na velikost podjetja 

    
Zanimiv je odgovor pri delodajalcih z do 10 
zaposlenimi, kjer naj bi kar vsi spremljali iz-
vajanje promocije zdravja. Odgovori tudi pri 
podjetjih, ki imajo do 5 zaposlenih in več kot 
10 zaposlenih sicer kažejo, da delodajalci v 
večini to spremljajo. Razloge za večinoma 
pritrdilne odgovore bi lahko iskali podobno 
kot pri odgovorih na začetna vprašanja, da 
ne želijo povedati, da določenih obveznosti 
ne izvajajo, zaradi bojazni pred sankcijami, 
deloma pa so razlogi lahko tudi pri subje-
ktivno zastavljenem vprašanju. 
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11. Sredstva za izvajanje promocije 
zdravja 

Slika 16: Sredstva za izvajanje promocije zdravja glede na 
velikost podjetja

Za izvajanje promocije zdravja na delovnem 
mestu je 35,3 % najmanjših delodajalcev na-
menilo 100 EUR na leto in skoraj četrtina več 
kot 500 EUR na leto.  50 % delodajalcev, ki 
zaposlujejo do 10 delavcev, je za promocijo 
zdravja letno namenilo do 500 EUR, malo 
manj kot 17 % pa več kot 500 EUR letno. 
Razmeroma visok delež (tretjina vseh) odgo-
vorov je neopredeljenih in predvidevamo, da 
gre v tem primeru za odgovore delavcev, ki 
ne poznajo zneskov, ki jih delodajalci namen-
jajo za izvajanje promocije zdravja. 
 
47,4 % delodajalcev z več kot 10 zaposlenimi 
je izvajanju promocije zdravja letno name-
nilo znesek, ki je bil višji od 500 EUR.  26,3 
% delodajalcev  pa je odgovorilo, da za iz-
vajanje promocije zdravja niso  porabili nič 
denarja, kar je seveda tudi možno. V lokalnih 
okoljih ter pri nekaterih drugih ponudnikih 
je na voljo kar nekaj brezplačnih programov 
in promocijskih gradiv, ki jih podjetja lahko 
uporabijo brezplačno.

V okviru izvajanja projekta želimo deloda-
jalcem predstaviti možnosti in pogoje, pod 
katerimi so lahko stroški za promocijo zdrav-
ja na delovnem mestu, ki je načrtovana in 
določena v izjavi o varnosti z oceno tveganja, 
upoštevani kot davčno priznani odhodki. V 
pogovorih s člani obrtne zbornice v letih od 
uveljavitve ZVZD-1 namreč ugotavljamo, da 
te možnosti praktično ne poznajo. 

Davčna uprava Republike Slovenije je na 
podlagi sodbe Evropskega sodišča C-408/98 
(Abbey National) na svoji spletni strani 
objavila pojasnilo glede davčne obravnave 
stroškov delodajalca za zagotavljanje pro-
mocije zdravja na delovnem mestu z vidika 
dohodnine, mnenje o tem, ali ukrepi izva-
janja promocije zdravja na delovnem mestu 
predstavljajo davčno priznan odhodek po 
zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb11.  

11 Davčna uprava RS: PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM 
MESTU, Pojasnilo DURS številka: 4230-548528/2013-3 z 
dne 8. 10. 2013.

12. Mnenje delavcev in delodajalcev o 
vplivu ukrepov promocije zdravja 
na izboljšano zdravje zaposlenih 

Slika 17: Izboljšanje zdravja zaposlenih z izvajanjem ukrepov 
promocije zdravja 

Skoraj enak odstotek delavcev in deloda-
jalcev meni, da bi zdravje zaposlenih lahko 
izboljšali z izvajanjem ukrepov promocije 
zdravja. Delež teh, ki menijo, da lahko izva-
janje ukrepov pripomore k boljšemu zdravju, 
je razmeroma visok tako pri delavcih kot pri 
delodajalcih (80% in 81%). Za doseganje 
ciljev, ki bodo postavljeni pri posameznih 
podjetjih v načrtih promocije zdravja, je 
izredno pomembno, da gre za skupna pri-
zadevanja delodajalcev in delavcev. Ob 
načrtovanju ukrepov pa naj delodajalci 
upoštevajo, da delavci morda razmišljajo 
drugače, imajo drugačna videnja in mnenja o 
posameznih problemih. 

13. Vpliv ukrepov promocije zdravja 
na izboljšanje zdravja zaposlenih 
glede na velikost podjetja

Slika 18: Izboljšanje zdravja zaposlenih z ukrepi promocije 
zdravja glede na velikost podjetja

Večina sodelujočih je odgovorila, da bi se 
dalo zdravje izboljšati z določenimi ukrepi.  
V podjetjih, ki zaposlujejo do 10 delavcev, 
so bili takega mnenja vsi sodelujoči, v 
najmanjših podjetjih z do 5 zaposlenih je pri-
trdilno odgovorilo 76,5 % vprašanih in v po-
djetjih z več kot 10 zaposlenimi 73,7 %.  

Razmeroma visok delež, kar 21,1 % so- 
delujočih iz podjetij z več kot 10 zaposlenimi   
je menilo, da zdravja ne moremo izboljšati z 
izvajanjem določenih preventivnih ukrepov, 
medtem ko v podjetjih z do 5 zaposlenimi 
in do 10 zaposlenimi ni nihče odgovoril ni-
kalno. V najmanjših podjetjih (do 5 zapo-
slenih) je 17,6 % vprašanih odgovorilo z “ne 
vem”, zato je zagotovo potrebno razmišljati 
o usposabljanju delavcev, da bodo pridobili 
potrebna znanja in se lahko odločali v korist 
zdravja.  

Pri načrtovanju aktivnosti v okviru posa-
meznih programov je potrebno izhajati iz 

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pisrs.si%2FPis.web%2FpregledPredpisa%3Fid%3DZAKO4687&ei=sJiVU8vpNeTnywPI54HYBg&usg=AFQjCNFM3zhsIGSFu3WodW9l7h_REl5OiA&bvm=bv.68445247,d.bGQ
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percepcije, da je navade težko spreminjati 
in da je to lahko dolgotrajen proces. Zapo-
sleni se običajno ob stalnih spremembah ne 
počutijo dobro, vsaj dokler se te spremembe 
ne pokažejo za pozitivne, saj smo ljudje v 
osnovi nagnjeni k stalnosti. Spremembe naj 
se ne uvajajo na silo, delavci pa naj prosto-
voljno sodelujejo v vseh programih. 

6.  Zaključek in temeljne ugotovitve
Izvajanje promocije zdravja prinaša deloda-
jalcem novo obveznost, na drugi strani pa 
tudi dodano vrednost, saj so tuje raziskave 
že pokazale, da se vsak evro, ki ga vložimo 
v promocijo zdravja, obrestuje vsaj trikrat. 
Podjetja bi se morala zavedati, da so naložbe 
v zdravo delovno okolje in skrb za zdravje 
tudi eden od pogojev za večjo poslovno 
uspešnost.   Zdravje in dobro počutje zapo-
slenih pa je zagotovo povezano tudi z dobri-
mi delovnimi razmerami. 

V okviru študije in preko stikov z delodajalci 
so se potrdile domneve, da razmeroma visok 
odstotek mikro delodajalcev nima izdela-
nega načrta promocije zdravja, čeprav bi ga 
morali imeti že do konca leta 2011. V neka-
terih podjetjih se določene aktivnosti, ki 
sodijo pod okrilje promocije zdravja, že iz-
vajajo, vendar ne na podlagi pisnega načrta, 
kot to določa zakon. Prav tako se je poka-
zalo, da vprašani premalo poznajo vsebine, 
ki sodijo v programe promocije zdravja.  V 
nadaljevanju projekta bomo zato pripravili 
orodja, zasnovana tako, da jih bodo deloda-
jalci z lahkoto uporabljali. Ob tem pa bodo 
pridobili tudi širši vpogled in celostne infor-
macije, s pomočjo katerih bodo lahko sami 
izdelali načrt promocije zdravja za svoje pod-
jetje in evidence za spremljanje njegovega iz-
vajanja, kot to določa zakonodaja. 

Dolgoročni učinki izvajanja dobro 
načrtovanih programov promocije zdravja 
se bodo pokazali v zmanjšanju bolniškega 
staleža, saj podatki kažejo, da nismo tako 
zdravi, kot bi lahko bili. Po nekaterih ocenah 
bi lahko kar 80 % kroničnih bolezni preprečili 
oziroma odložili na poznejše obdobje, po 
podatkih Statističnega urada pa je bilo v 
Sloveniji v letu 2012 izgubljenih preko de-
vet milijonov delovnih dni zaradi bolniških 

odsotnosti in ti podatki bi morali prepričati 
tudi tiste najbolj skeptične. 

Zdravje in celovita skrb zanj pa ne moreta 
biti omejena le na posameznika, deloda-
jalca in delovno okolje, temveč na celotni 
družbeni sistem, ki bo vlagal v preventivo 
in zdravje.  V Sloveniji se tako že dolga leta 
razpravlja o sistemu  »bonus – malus«, to je 
uvedba diferencirane prispevne stopnje v 
obveznem zavarovanju za primer poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni, ki bi pripomogla 
k bolj preventivnemu delovanju. Podobno 
deluje kar nekaj sosednjih držav, kjer deloda-
jalci, ki več vlagajo v zagotavljanje varnega 
in zdravega dela, manj prispevajo v zdrav-
stveno blagajno. Še vedno pa v sistemu soli-
darnosti vsi delodajalci plačujejo enak od-
stotek od plače za primere nezgod pri delu in 
poklicnih bolezni, tako tisti, ki več sredstev 
vlagajo v varnost in zdravje pri delu, kot tudi 
tisti, ki ne vlagajo nič ali malo. 

ZZZS sicer v primeru nastanka nezgod pri 
delu od delodajalcev terja povračilo stroškov 
(v kolikor pride do nezgode zaradi opustitve 
predpisanih ukrepov s strani delodajalca), ki 
pa so na podlagi dostopnih podatkov izterja-
ni le v približno 35 % primerov. Dolgoročno 
gledano pa to zagotovo ni prava rešitev, ki bi 
prinesla bolj varna in zdrava delovna mesta. 
Potrebni bodo sistemski ukrepi in tudi boljše 
izvajanje zakonskih predpisov za izboljšanje 
preventivnega delovanja. 

Že ob uveljavitvi novega Zakona o varnosti 
in zdravju pri delu se je načrtovalo, da se bo 
okrepilo sodelovanje izvajalcev medicine 
dela in delodajalcev, ki ne bo več omejeno 
zgolj na podpis pogodbe o sodelovanju in 
določitve rokov za preventivne obdobne 
zdravstvene preglede. Strokovnjaki pa nava-
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jajo, da je tovrstno okrepljeno sodelovanje 
ob upoštevanju števila vseh delodajalcev in 
izvajalcev medicine dela nemogoče, zato bo 
morala država poiskati sistemske rešitve.  

Načrtovanje promocije zdravja na delovnem 
mestu je nadgradnja izpolnjevanja zakonskih 
zahtev v zvezi z varnostjo in zdravjem pri 
delu in usmerjena tako v zdravo oblikovanje 
poteka dela kot v spodbude za z zdravjem 
povezanim odgovornim vedenjem delavcev.

Delo in delovno okolje lahko vplivata na 
delavca bodisi v negativnem smislu ali pa v 
pozitivnem smislu spodbujata zdravje.  Zato 
naj bo promocija zdravja na delovnem mestu  
skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev 
in tudi družbe. Le vzajemno delovanje bo 

pripomoglo k izboljšanju zdravja, dobrega 
psihofizičnega počutja in kakovosti življenja. 
Ne gre le za zmanjševanje bolezni, povezanih 
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jega življenja. 
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