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� Promocija zdravja na delovnem mestu

sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem 
delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z 
namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega 

zdravja zaposlenih

Kombinacija sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z
zdravjem povezanega življenjskega sloga



� Zakaj izvajati promocijo zdravja na delu?

• V skladu s 6. in 32. členom Zakona o varnosti in zdravju pri 
delu (ZVZD-1) mora vsak delodajalec načrtovati in izvajati 

promocijo zdravja na delovnem mestu, zanjo zagotoviti 

potrebna sredstva ter določiti način spremljanja njenega 

izvajanja.

• Zakon v 76. členu 27. točke določa, da je delodajalec, ki ne 

načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu, 
zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev pa tudi načina 
spremljanja njenega izvajanja, kaznovan z globo od 2.000 

do 40.000 evrov.



� Prednosti PZD

Za delodajalce:

Zadovoljni zaposleni
Zmanjšano izostajanje z dela
Povečana produktivnost
Manj poškodb pri delu
Manjša fluktuacija zaposlenih
Večja motivacija
Pozitivna in skrbna podoba podjetja

Za zaposlene:

Varno in zdravo delovno okolje
Manjši stres
Boljše zdravje
Izboljšana kakovost dela in življenja
Boljše delovno vzdušje
Dobro počutje in zadovoljstvo 
zaposlenih



� Potek PZD



� Orodje NpZdM

• Spletno interaktivno orodje.

• Zagotavlja podporo malemu 
delodajalcu pri oblikovanju načrta 
promocije zdravja na delovnem 
mestu.

• Je vodilo za usmerjanje in 
ozaveščanje o promociji zdravja pri 
delu.



� Orodje NpZdM

Ocenite potrebe

Izvajajte program

Dodajte aktivnosti

Spremljajte napredek



� Cilj orodja NpZdM

Izdelava poročila načrta promocije zdravja na delovnem mestu

•Neomejen dostop do načrta promocije 
zdravja na delovnem mestu.

•Možnost enostavnega urejanja in 
dopolnjevanja načrta promocije zdravja 
na delovnem mestu.

•Izpis / natis Poročila načrta v skladu s 
smernicami Ministrstva za zdravje.



� Dostop do orodja NpZdM

www.zdops.si
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http://npzdm.prozdrav2.si/
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� Registracija in prijava



� Prvi vstop v orodje



� Prvi vstop v orodje



� 1. korak: definiranje programa PZD 



� 2. korak: izbira aktivnosti
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� 3. korak: izdelava poročila načrta PZD
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� 3. korak: izdelava poročila načrta PZD

Poročilo načrta PZD:

•V skladu z zahtevami 
zakonodaje
•Vedno in povsod dostopno
•Enostavna izdelava
•Izvoz v .pdf



� Enostavno urejanje poročila



� Enostavno urejanje poročila



NpZdM
Hvala za vašo pozornost!

VPRAŠANJA…
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