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PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU



ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU 

Načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu

Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter

zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega 

izvajanja.

Minister, pristojen za zdravje, izda smernice za določitev in pripravo

promocije zdravja na delovnem mestu najkasneje do uveljavitve tega 

zakona.

Smernice se po obravnavi na Ekonomsko-socialnem svetu objavijo na 

spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje, in ministrstva, 

pristojnega za delo.

OBVEZNOSTI DELODAJALCA



ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU 

Neizvajanje promocije zdravja na delovnem mestu

76. člen (prekrški delodajalca)

(1) Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek 

delodajalec, ki:

v izjavi o varnosti z oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije 

zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev, 

pa tudi načina spremljanja njenega izvajanja (prvi odstavek 32. 

člena); 

OBVEZNOSTI DELODAJALCA



Promocija zdravja na delovnem mestu

Statistični podatki v EU kažejo, da je pogostost nezgod pri delu

brez smrtnega izida med delavci, 

 starimi od 18 do 24 let, več kot 40 % višja kot pri delavcih na 

splošno. 

Pri mladih je večja tudi verjetnost, da bodo zboleli za poklicno 

boleznijo.

Vendar pa delovna mesta, namesto da bi bila zdravju škodljiva,

lahko postanejo pomembno okolje za promocijo zdravja, če

ponujajo priložnosti za izboljšanje splošnega zdravja delavcev.

To koristi tudi podjetjem, saj znižuje stroške, povezane

z obolenji zaposlenih, in vpliva na dvig produktivnosti.



Splošne ugotovitve

Programi promocije zdravja med mladimi delavci na delovnem

mestu so se osredotočali predvsem na posamezne

dejavnike, kot so dejavniki življenjskega sloga. 

Pri več kot polovici primerov so programe uvedla podjetja sama, 

kar lahko štejemo za pozitivno značilnost. 

Druga prednost programov promocije zdravja je bila, da jih je bila 

več kot polovica stalnih, pri čemer je znano, da je veliko večja 

verjetnost, da bodo taki projekti privedli do trajnih sprememb med 

mladimi delavci. 

Promocija zdravja na delovnem mestu



Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja

delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in 

dobrega počutja na delovnem mestu 

To dosežemo s kombinacijo:

■ izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,

■ spodbujanja delavcev, da se udeležujejo zdravih dejavnosti,

■ omogočanja izbire zdravega načina življenja in

■ spodbujanja osebnostnega razvoja.

Kaj je promocija zdravja na delovnem mestu?



Primeri ukrepov za promocijo zdravja na delovnem mestu

Organizacijski ukrepi:

■ omogočanje gibljivega delovnega časa in prilagodljivih

delovnih mest,

■ omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah

organizacije dela in delovnega okolja,

■ zagotavljanje priložnosti za vseživljenjsko učenje delavcev.



Okoljski ukrepi:

■ zagotavljanje skupnih družabnih prostorov,

■ popolna prepoved kajenja,

■ zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega delovnega 

okolja.

Primeri ukrepov za promocijo zdravja na delovnem mestu



Individualni ukrepi:

■ ponujanje in financiranje športnih tečajev in dogodkov,

■ spodbujanje zdravega prehranjevanja,

■ ponujanje programov opuščanja kajenja in

■ podpiranje duševnega dobrega počutja, na primer z   

zagotavljanjem: zunanje anonimne psihosocialne pomoči,

svetovanja in usposabljanja za obvladovanje stresa.

Primeri ukrepov za promocijo zdravja na delovnem mestu



Uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo

v spodbudnem okolju.

Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu   

počutju in zdravju delavcev, s čimer se doseže :

■ zmanjšano izostajanje od dela,

■ večjo motivacijo, izboljšano produktivnost,

■ lažjim zaposlovanjem,

■ manjšo fluktuacijo zaposlenih,

■ pozitivno in skrbno podobo podjetja

Zakaj vlagati v promocijo zdravja na delovnem mestu?



Eden najpomembnejših vidikov uspešnega izvajanja promocije 

zdravja na delovnem mestu je stalna zavezanost vseh strani 

temu vprašanju. 

Zavezanost vodstva

je bistvenega pomena pri preprečevanju navzkrižja med 

programom promocije zdravja na delovnem mestu in 

ravnanjem vodstva.

Kako izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu?



1.Priprava

■ Oblikujte delovno skupino, odgovorno za načrtovanje in izvedbo 

promocije zdravja na delovnem mestu. Optimalno je, da vključuje 

predstavnike:

• vodstva,

• delavcev,

• kadrovskega oddelka ter

• službe za varnost in zdravje pri delu.

■ Obvestite vse o programu promocije zdravja na delovnem mestu s 

pomočjo različnih oblik komunikacije, kot so plakati, oglasne deske, intranet 

in sestanki.

■ Zagotovite skladnost z zakonskimi zahtevami na področju

varnosti in zdravja pri delu. 

Promocija zdravja na delovnem mestu je učinkovita le, če se uspešno 

obvladujejo nevarnosti pri delu.

Kako izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu?



2. Načrtovanje

■ Ocenite potrebe: za doseganje čim večje učinkovitosti 

programa promocije zdravja na delovnem mestu je treba 

oceniti potrebe in pričakovanja delavcev. 

To se lahko izvede na več načinov

• s ciljnimi skupinami;

• z raziskavami, ki se izvedejo na podlagi spletnih 

vprašalnikov;

• s povezovanjem ocene s podobnimi ukrepi, ki se izvajajo (na  

primer vključevanje vprašanj o zdravju in dobrem počutju v   

raziskavo za oceno tveganja);

• s pregledovanjem obstoječih podatkov: na podlagi statističnih 

podatkov o podjetju

Kako izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu?



3. Realizacija

■ Pridobite dejavno in vidno podporo vodstva. 

To je eden najpomembnejših dejavnikov oblikovanja kulture 

zdravega delovnega mesta.

■ Vključite delavce, kolikor je to mogoče. Bolj kot boste 

program promocije zdravja na delovnem mestu uskladili s 

potrebami delavcev, manj ga boste morali promovirati.

■ Prilagodite gradivo ciljnemu občinstvu. Stopnja 

težavnosti, podrobnosti in zahtevnosti za razumevanje besedila 

mora biti prilagojena ciljni skupini. Zaprosite za povratne 

informacije

Kako izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu?



4. Ocena in nadaljnje izvajanje

■ Sporočite rezultate svoje ocene: 

obvestite ljudi o uspehih in spremembah, ki jih 

nameravate izvesti v prihodnosti.

■ Še naprej načrtujete in izboljšujte: dobra 

promocija zdravja na delovnem mestu je trajen proces.

■ Razumeti morate podrobne rezultate ocene za 

načrtovanje v prihodnosti.

Kako izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu?



• Pomembno je zagotoviti, da so posegi celostni in se ne

nanašajo samo na posamezne dejavnike. Zajemati morajo

tudi dejavnike na organizacijski ravni.

• Bistvenega pomena je sodelovanje zaposlenih že v fazi     

priprave, upoštevanje njihovih potreb in mnenj o tem, kako

organizirati delo, delovno mesto in aktivnosti za promocijo

zdravja na delovnem mestu.

• Prihodnje študije primerov bi se morale osredotočati tudi

na prepreke, ovire in nova spoznanja.

Priporočila



DA NE Če je odgovor DA navedite 

razloge

Pogosto sem preutrujen(a).

Ponoči zbujam zaradi službenih 

stvari.

Čutim, da moje delo ni cenjeno.

Nimam vpliva na vsebino 

mojega dela.

Ne morem enostavno 

uveljavljati pravice do dopusta.

Na delu me moti hrup (mobiteli 

sodelavcev, tiskalniki....).

Moji sodelavci ne spoštujejo 

mojega dela.

V zadnjem času se mi je povečal 

obseg dela.

Moj nadrejeni me ne spodbuja 

pri mojem delu.

VPRAŠALNIK ZA  DELAVCE

PRIMER

Kako izvesti promocijo zdravja na delovnem mestu



DA NE Če je odgovor DA navedite 

razloge

Moji predlogi na prehrano v 

delovnem času se ne 

upoštevajo.

Moji predlogi glede krajših 

odmorov v delovnem času se ne 

upoštevajo.

Moji predlogi glede rekreacije in 

športnih tečajev se ne 

upoštevajo

Pri delu me pogosto zmotijo 

sodelavci z zadevami, ki niso 

povezane z delovnimi  nalogami.

Nadrejeni skoraj nikoli ni 

dostopen za pogovor.

V delovnem okolju se dogajajo 

verbalne konfliktne situacije 

med zaposlenimi.

V delovnem okolju dogajajo 

konfliktne situacije s strankami.



DA NE Če je odgovor DA navedite 

razloge

Od mene se zahteva, da delam 

dela, ki niso v opisu mojih del in 

nalog.

Tempo dela je zahteven, 

naporen.

V tem podjetju sem že bil(a) 

izpostavljen(a) šikaniranju 

zaradi svojega spola, starosti, 

zdravstvenega stanja, 

narodnosti, vere   ali drugih 

osebnih okoliščinah itd.

Z oceno tveganja, ki jo je za 

moje delovno mesto pripravil 

delodajalec, nisem bil(a) 

seznanjen(a).



PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Promocijo zdravja v našem podjetju : JANEZ PRIMER  d.o.o. (s.p)

smo razdelili na tri med seboj povezana področja kot so:

• zakonsko določene aktivnosti na področju zdravja in varnosti pri delu in 
zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja; ( v Izjavi o varnosti so med 
ukrepi za izboljšanje delovnih razmer na delovnem mestu navedeni predlogi za 
ergonomsko ureditev delovnih mest, nadomeščanje težkih fizičnih del z 
mehanskimi napravami, itd.

 aktivnosti, povezane z organizacijo dela in s podporo zdravega življenjskega 
sloga, ki gredo dlje od obveznih zakonskih zahtev in so usmerjene v izboljševanje 
delovnih razmer in/ali spodbujajo bolj zdrav življenjski slog; 

• aktivnosti, povezane z družbeno odgovornostjo kot so aktivnosti za zaposlene s 
posebnimi potrebami. (kot so npr. samski starši,..)



Promocijo zdravja smo načrtovali na osnovi vprašalnikov, ki smo jih 

prejeli od naših delavcev in na osnovi prestavitve zaposlenim kako 

se odločati v korist lastnega zdravja in kako graditi podporno okolje 

za zdravje in sicer:

- kako oblikovati zdrav življenjski slog (npr. kako opustiti kajenje ali se 

začeti ukvarjati s telesno dejavnostjo), 

- kako v poplavi izdelkov in storitev izbrati zdravju prijazne (npr. namesto 

pakiranih industrijsko predelanih živil izbrati tiste, ki izhajajo iz domačega 

okolja in so ekološko pridelani) ter 

- kako spreminjati delovno okolje tako, da bo podpiralo zdravje zaposlenih 

(npr. ureditev prijetnega prostora za malico, ergonomska prilagoditev 

delovnih mest, razpored delovnih obveznosti, načini obveščanja itd.).



Organizacijski ukrepi:

 Zaradi povečanega tempa dela lahko delavci vsaki dve uri koristijo 
10 minutni odmor

 delavcem omogočamo, da s svojimi predlogi sodelujejo pri 
izboljšavah organizacije dela in delovnega okolja, tako, da predloge 
posredujejo nadrejenim ali pa anonimno v “knjigi predlogov”.



Okoljski ukrepi:

 Zagotovljen je skupni prostor za druženje ,

 Pogovarjamo se škodljivih posledicah kajenja,

 Zagotavljamo spodbudno psihosocialno delovno okolje.

Individualni ukrepi:

 Tistim delavcem, ki so izrazili željo po rekreaciji izven delovnega časa 
omogočamo in financiramo športne tečaje in dogodke,

 Spodbujamo zdravo prehranjevanje (sprejemamo predloge delavcev glede 
zdrave in manj kalorične prehrane, v vsaki delovni enoti je na voljo sadje in 
voda),

 Omogočamo izvedbo programov opuščanja kajenja,

 Podpiramo prizadevanja za dobro duševno počutje, na primer z zagotavljanjem 
zunanje anonimne psihosocialne pomoči, svetovanja in usposabljanja za 
obvladovanje stresa.



PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Pojasnilo DURS številka: 4230-548528/2013-3 z dne 8. 10. 2013

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/odbitek_ddv/promocija_zdravja
_na_delovnem_mestu/

1. Davčna obravnava plačil delodajalca za zagotavljanje promocije 
zdravja na delovnem mestu z vidika dohodnine

Plačila, ki jih delodajalec nameni za zagotavljanje promocije zdravja 
delavcev na delovnem mestu ni mogoče na splošno izvzeti iz bonitet. Pri 
opredelitvi, ali se ta plačila štejejo za boniteto ali ne, je treba upoštevati 
dejstva in okoliščine posameznega primera v skladu z veljavno opredelitvijo 
bonitet po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2.

KAJ PA DAVČNE OLAJŠAVE?

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/odbitek_ddv/promocija_zdravja_na_delovnem_mestu/


2. Ali ukrepi izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu 
predstavljajo davčno priznan odhodek po ZDDPO-2?

Davčna obravnava odhodkov za promocijo zdravja je odvisna od presoje 
vsebine odhodkov v vsakem posameznem primeru.

Pod pogojem, da so ukrepi promocije zdravja vključeni v izjavo o varnosti z 
oceno tveganja, se odhodki, nastali na tej osnovi, lahko obravnavajo kot 
davčno priznani odhodki ob upoštevanju omejitev iz 29. člena v povezavi z 
12. členom ZDDPO-2. (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb).

Odhodki delodajalca iz naslova izvajanja promocije zdravja, ki ne upoštevajo 
zgoraj navedenih omejitev, se ne štejejo za davčno priznane odhodke, razen 
v primeru stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z 
zaposlitvijo, če so obdavčeni z dohodnino.

KAJ PA DAVČNE OLAJŠAVE?



3. Ali lahko delodajalec od stroškov izvajanja promocije zdravja odbije 
DDV?

Izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV je odvisno od presoje vsebine stroškov v 
vsakem konkretnem primeru.

Davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV na podlagi računov za 
stroške, kot so na primer:
- pomoči pri kritju stroškov telesne vadbe zunaj delovnega časa, kot so  

članarine za športne klube ali središča za preživljanje prostega časa;
- organizacije športnih dogodkov v podjetju;
- tečajev sprostitve in zaupnega psihološkega svetovanja.

.

KAJ PA DAVČNE OLAJŠAVE?



Ob izpolnjevanju pogojev za odbitek DDV po določbah ZDDV-1 pa ima   

davčni zavezanec pravico do odbitka DDV za stroške, kot so na primer:

- zagotavljanje koles za vožnjo na krajših razdaljah znotraj velikega   

delovnega območja; 
- tečajev za pridobitev kompetenc za obvladovanje z delom povezanega

stresa ipd.

KAJ PA DAVČNE OLAJŠAVE?



Za promocijo zdravja na delovnem mestu je potrebna 

dejavna zavezanost obeh strani:

 delodajalcev, ki morajo zagotavljati zdrave organizacijske

in okoljske razmere, ter

 delavcev, ki morajo dejavno sodelovati v programu   

promocije zdravja na delovnem mestu

Vsako aktivnost za promocijo zdravja na delovnem mestu 

smatrajte kot vašo naložbo in ne kot vaš strošek!

SKLEPNE MISLI



 Vaš življenjski slog je vaša zasebna stvar. 

 V podjetju vas lahko spodbujajo k spremembi vedenja,

nihče pa vas ne more k temu prisiliti, razen če ne 

škodujete drugim.

 Udeležba v kateri koli aktivnosti promocije zdravja pri

delu je prostovoljna. 

Vendar

zdrav način življenja naj bo predvsem v vašem

interesu.

SKLEPNE MISLI



HVALA 

ZA  POZORNOST

VPRAŠANJA?
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