
 

 
 

  

    

  

Promocija zdravja na delovnem mestu – kaj mora delodajalec?  

Zakaj je potrebna promocija zdravja na delovnem mestu in kateri zakon jo 
predpisuje? 

Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), načrtovati in 
izvajati promocijo zdravja med svojimi zaposlenimi. Zdravje na delovnem mestu je namreč 
podlaga za dobro in uspešno življenje in delo. Tako za posameznika kot za organizacijo 
oziroma podjetje. 

Kako se načrtuje oziroma izvaja promocija zdravja na delovnem mestu? 

V 32. členu ZVZD-1 je določeno, da mora delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu 
načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva. Prav tako pa mora določiti tudi način 
spremljanja njenega izvajanja. Iz slednjega tako izhaja, da mora način spodbujanja zdravja 
na delovnem mestu delodajalec določiti v internem aktu podjetja. Prav tako mora tudi v izjavi 
o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. 
točka 76. člena zakona. 

V primeru, če promocija zdravja na delovnem mestu ni načrtovana – ali lahko doleti 
delodajalca globa? 

Za kršitve ZVZD-1 lahko inšpektor napiše podjetju globo v višini od 2.000 do 40.000 evrov. 
Za samozaposlene od 500 do 10.000 evrov, odgovorni osebi podjetja od 500 do 4.000 
evrov ter delavcu od 100 do 1.000 evrov. Zato morajo delodajalci biti pozorni na svoje 
obveznosti. 

Promocija zdravja na delovnem mestu pomeni spremeniti kulturo zdravja v 
organizaciji. Kaj to pomeni? 

Promocija zdravja na delovnem mestu pomeni npr.: 

• varno in spodbudno delovno okolje, 

• dobro in stimulativno delovno okolje, 

• ozaveščanje o zdravem življenjskem slogu, 

• spodbujanje zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in 
krepitev zdravja, 

• spodbujanje osebnostnega razvoja. 

Promocija zdravja na delovnem mestu zahteva odgovorno osebo za izvajanje 
promocije 

Za operativno izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je potrebno določiti 
odgovorno osebo. Odgovorna oseba je namreč tista, ki skrbi za pripravo programa 
aktivnosti, načrtuje začetne človeške vire in spodbuja sodelovanje zaposlenih. 

Vir: Data d.o.o. 
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Info SKEI št. 1/2023  
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27. državno prvenstvo v veleslalomu in tekih na 

smučeh - Soriška planina, 17.2.2023  

13.12.2022 - Vabljeni!  

GALERIJA  

 

10. seja IO SKEI; Trimo Trebnje, 31.1.2023  

31.01.2023 -  
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