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Preventiva je boljša kot kurativa.
Sebastian Kneipp
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UVOD 
     

Življenjska in delovna doba ljudi se podaljšujeta. Tempo življenja postaja vedno hitrejši. 
Verjetnost, da posamezniki zbolijo oziroma postanejo fizično in psihično izčrpani, je 
vedno večja. Ljudje so podvrženi tudi slabemu življenjskemu slogu in slabim navadam, 
ki negativno vplivajo na posameznikovo zdravje in povečujejo možnost, da se pri 
posamezniku razvijejo kronične bolezni, kot so diabetes, srčne in pljučne bolezni ter 
rak. Če k temu prištejemo še »novodobne bolezni« − stres, čezmerno telesno težo in 
depresijo, lahko ugotovimo, da je vedno več dejavnikov, ki vplivajo na posameznikovo 
zdravje in dobro počutje. 
Prav z namenom večje ozaveščenosti ter spodbujanja delodajalcev k celostni in 
sistematični izvedbi promocije zdravja na delovnem mestu je bilo v sklopu projekta 
ProZDRAV2 izdelano orodje NpZdM. Orodje je preprosto za uporabo ter oblikovano 
na podlagi smernic in priporočil Ministrstva za zdravje ter je v skladu z Zakonom o 
varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).



8



9

I. O PROMOCIJI ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
     

Kaj je promocija zdravja na delovnem mestu?
»Promocija zdravja na delovnem mestu so posamezne dejavnosti in aktivnosti, ki 
se izvajajo v podjetju, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega ter duševnega 
zdravja zaposlenih. So sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem 
zaposlenim in se izvajajo za vse zaposlene pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja 
in krepitve telesnega ter duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb 
fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.« 
(Ministrstvo za zdravje in Direktorat za javno zdravje. Smernice za promocijo zdravja 
na delovnem mestu. Ljubljana, marec 2015) 

Zakonska določila
S sprejetjem Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je postalo načrtovanje in 
izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu tudi zakonska obveza delodajalcev 
(6. člen). 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. V 
76. členu 27. točke zakon določa tudi, da bo delodajalec, ki ne načrtuje in ne določi 
promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zagotovi potrebnih sredstev in načina 
spremljanja njenega izvajanja, kaznovan z globo od 2000 do 40.000 evrov. 

Izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu
Promocija zdravja na delovnem mestu temelji na kulturi zdravja in na prostovoljnih 
ukrepih, ki jih izvajata obe strani – delodajalec in delojemalec. Uspešna je le, če je 
navzoča v vseh organizacijskih procesih in vključuje vse zaposlene. 
Za čim boljši izkoristek je potrebno k promociji zdravja na delovnem mestu pristopiti 
celostno in sistematično. Vanjo je potrebno vključiti vodstvo in zaposlene ter postopati 
po določenih korakih.
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II. ORODJE NpZdM
     

Interaktivno spletno orodje NpZdM vam pomaga oblikovati načrt promocije zdravja 
na delovnem mestu za vaše mikro ali malo podjetje. Orodje je brezplačno, prijazno za 
uporabo in dosegljivo na spletu.
Vodi vas čez ključne korake priprave načrta promocije zdravja na delovnem mestu in 
vam nudi dodatna pojasnila o ciljih, namenu in koristih posameznega koraka.

Slika 1: Proces promocije zdravja
Vir: Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu

Rezultat orodja predstavlja natisnjen načrt promocije zdravja na delovnem mestu, ki je 
priloga k oceni tveganja, podpisana s strani direktorja ali z njegove strani pooblaščene 
osebe.
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Dostop do orodja 
Do orodja dostopate preko spletnega naslova npzdm.prozdrav2.si (Slika 3), povezavo 
pa najdete tudi na spletni strani Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 
GIZ www.zdops.si, s klikom na NpZdM (Slika 2) v spodnjem desnem delu strani. Orodje 
deluje v vseh najpogosteje uporabljenih brskalnikih.

Slika 2: ZDOPS
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Vstopna stran
Na vstopni strani lahko najdete splošne informacije o orodju za izdelavo načrta 
promocije zdravja na delovnem mestu ter poučne video vsebine.

Slika 3: Vstopna stran



14

Video predstavitev
Pred začetkom uporabe orodja NpZdM si lahko s klikom na gumb »Video predstavitev« 
ogledate, kako orodje deluje. Predstavljeni so vsi ključni koraki izdelave načrta 
promocije zdravja na delovnem mestu.

Slika 4: Video predstavitev

Animirani filmi
V namen pozitivnih sprememb v vsakodnevnem življenju so na voljo štirje animirani 
filmi, ki vas poučijo o pozitivnih učinkih zdrave prehrane, pomembnosti gibanja, 
prednostih obvladovanja stresa ter odpravljanja slabih navad.

Slika 5: Animirani filmi ProZDRAV
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Registracija
Za uporabo orodja NpZdM se morate registrirati. To naredite tako, da kliknete gumb 
»Pričnite z izdelavo« na vstopni strani, odpre se pojavno okno z vnosnimi polji za 
registracijo.

V polje Elektronski naslov vnesite veljaven elektronski naslov. Izberite si geslo, ki ga 
boste uporabljali za prijavo v orodje in ga vpišite v polji za geslo.

Slika 6: Registracija

Prijava
Že registrirani uporabniki se prijavite preko gumba »Prijava« v zgornjem desnem 
kotu. Odpre se vam okno za prijavo (Slika 7).  Vnesite elektronski naslov, s katerim ste 
se registrirali, in geslo.
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Slika 7: Prijava

Pozabljeno geslo
Če ste pozabili svoje geslo, ga lahko ponastavite. V obrazcu »Prijava« (Slika 7) kliknite 
povezavo »Ponastavite geslo«. Odpre se vam okno (Slika 8) za ponastavitev. Vpišite 
svoj elektronski naslov in kliknite gumb »Ponastavi geslo«. Povezava za spremembo 
gesla bo poslana na vaš elektronski naslov. Ko kliknete na povezavo, ki ste jo prejeli 
na svoj elektronski naslov, se vam bo odprlo okno (Slika 9), kamor boste vpisali novo 
geslo. Postopek ponastavitve je tako zaključen.
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Slika 8: Ponastavitev gesla

Slika 9: Ponovna izbira gesla



18



19

III. KREIRANJE NAČRTA NpZdM
     

Po registraciji in kasneje prijavi ste preusmerjeni na osebno stran. Če nimate izdelanega 
načrta, vidite pozdravni zaslon (Slika 10), kjer s klikom na gumb »Pričnite z izdelavo« 
pričnete z izdelavo.

Slika 10: Pozdravni zaslon

Ko boste imeli načrt že kreiran, boste po prijavi videli aktivnosti, ki ste jih dodali v svoj 
načrt (Slika 11).
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Sestanek z zaposlenimi
Prvi korak pri kreiranju načrta promocije zdravja na delovnem mestu je sestanek z 
zaposlenimi, kjer ocenite potrebe in želje zaposlenih ter jih uskladite s finančnimi 
zmožnostmi podjetja. V tem koraku ste poučeni o tem, da je vključitev zaposlenih v 
pripravo načrta ena najpomembnejših dejavnosti, saj lahko le tako zagotovite, da se 
bodo zaposleni udeleževali in izvajali aktivnosti promocije zdravja. 

V vnosna polja vpišite naslednje parametre:

Datum sestanka oziroma ocenjevanja potreb
Datum, ko ste izvedli sestanek z zaposlenimi v podjetju.

Datum začetka izvajanja
Datum, ko bo podjetje začelo z izvajanjem aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu.

Slika 12: Izbira datuma

Slika 11: Zaslon po prijavi z že ustvarjenim načrtom
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Obdobje preverjanja
Obdobje preverjanja izvajanja načrta promocije zdravja na delovnem mestu je najmanj 
enkrat letno. Takrat odgovorna oseba vrednoti načrt promocije zdravja in ga prilagodi, 
če opazi nepravilnosti. 

Odgovorna oseba
Določite odgovorno osebo, ki bo opravljala vlogo koordinatorja in skrbela za pripravo 
(določila nabor aktivnosti) ter izvajanje (npr. zbiranje prijav za izlet, rezerviranje 
telovadnice, nakup sadja ipd.) programa aktivnosti ter spodbujala sodelovanje 
zaposlenih. V manjših organizacijah to vlogo prevzame direktor ali zaposleni, ki za to 
izkazuje interes.

Potrebe in želje zaposlenih
Informacije o potrebah in željah zaposlenih (npr. sprostitveni piknik, skupinska 
rekreacija, možnost zdravih prigrizkov), ki ste jih izvedeli na uvodnem sestanku, vpišite 
v za to namenjena polja (Slika 13). Odgovorna oseba naj upošteva želje zaposlenih 
v okviru finančnih in organizacijskih možnosti delodajalca. Bolj, kot bo program 
promocije zdravja na delovnem mestu prilagojen potrebam delovnega procesa in 
delavcem v delovnem procesu, manjša bo potreba po motiviranju.

 
Slika 13: Potrebe in želje zaposlenih
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Način obveščanja
Določite način obveščanja zaposlenih o izvajanju promocije zdravja. Na primer: preko 
elektronske pošte, oglasne deske, na ponovnem sestanku, sms-a.

Prisotni na sestanku
Vpišite imena vseh prisotnih na sestanku.

Opombe
V opombe zapišite pomembne informacije, ki niso predvidene v vnosnih poljih.

Pri vnosnih poljih si lahko pomagate z informacijami, ki se skrivajo v info gumbih. Če se 
z miško premaknete čez ikono »i«, se pokaže namig za posamezno vnosno polje.

Slika 14: Info gumbi − pomoč 

Ko zaključite z izpolnjevanjem podatkov o sestanku z zaposlenimi, kliknite gumb 
»Shrani in nadaljuj« (Slika 14). V naslednjem koraku boste začeli dodajati aktivnosti 
v svoj načrt.

Dodajanje aktivnosti v načrt
V tem koraku boste v svoj načrt dodali aktivnosti. Na voljo imate katalog, ki zajema 
aktivnosti s področja prehrane, gibanja, varstva zdravja, slabih navad, sproščanja in 
delovnega okolja (Slika 15). 
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Slika 15: Katalog aktivnosti 

Iz kataloga izberite aktivnosti, ki so v skladu s potrebami in željami zaposlenih ter 
finančnimi zmožnostmi podjetja.

Za vsako aktivnost vam je na voljo podroben opis vsebine, kazalniki spremljanja in viri. 
Viri vsebujejo dodatne informacije, gradiva ali nasvete o aktivnosti. Lahko jih pošljete 
zaposlenim preko elektronske pošte ali jih natisnete in prilepite v delovnem prostoru. 
Dopišete lahko sredstva (Slika 16), ki jih boste uporabili, in okviren strošek izvajanja. 
Če imate kakšne opombe, jih lahko zapišete v za to predvideno okno (Slika 16).
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Slika 16: Podrobnosti aktivnosti

S klikom na gumb »Dodaj v načrt« aktivnost dodate na seznam izbranih aktivnosti, 
ki se nahaja na desni strani zaslona (Slika 19).
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Kreiranje lastne aktivnosti
Orodje NpZdM vam omogoča, da si ustvarite aktivnost in jo dodate v načrt. Svojo 
aktivnost ustvarite tako, da kliknete na gumb »Dodaj svojo aktivnost« (Slika 15).

Slika 17: Kreiranje lastne aktivnosti - 1. del

Izpolnite naslednje podatke:

Naziv aktivnosti
Določite ime aktivnosti (npr. Skupinska rekreacija, Kostanjev piknik).

Področje izvajanja
Izberite, v katero področje spada vaša aktivnost. Na voljo so: prehrana, gibanje, 
varstvo zdravja, slabe navade, sproščanje in delovno okolje.

Opis aktivnosti
Na kratko opišite aktivnost.

Slika
Za svojo aktivnost lahko naložite prikazno sliko.
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Na naslednji strani (Slika 18) izpolnite še:

 

Slika 18: Kreiranje lastne aktivnosti - 2. del

Kazalnike spremljanja
Določite kazalnike spremljanja, da boste v fazi vrednotenja oziroma ocenjevanja 
preverili, ali so bili doseženi. Če bodo, potem se promocija zdravja izvaja uspešno, 
drugače boste morali aktivnosti za drugo leto izvajanja prilagoditi oziroma spremeniti.

Sredstva
Navedite sredstva, ki so potrebna, da boste aktivnost, ki ste jo dodali v načrt promocije 
zdravja na delovnem mestu, lahko izvajali.

Predviden strošek 
Zapišite predviden strošek izvajanja izbrane aktivnosti za obdobje preverjanja.

Viri
Pod vire dodajte informacije, gradiva ali nasvete o aktivnosti, na primer spletne 
povezave, slike ali datoteke.

Ko shranite lastno aktivnost, se izpiše v katalogu aktivnosti pod izbranim področjem 
izvajanja. Prav tako je aktivnost samodejno dodana v načrt.

Prikaz izbranih aktivnosti in urejanje
Izbrane aktivnosti, ki ste jih dodali v načrt, se prikažejo na desni strani v Seznamu 
izbranih aktivnosti (Slika 19). S klikom na »X« ali gumb »Odstrani iz načrta« lahko 
posamezno aktivnost odstranite iz načrta. 
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Ko ste zadovoljni z dodanimi aktivnostmi, svoj načrt shranite s klikom na gumb 
»Shrani«.

 
Slika 19: Brisanje aktivnosti iz seznama
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IV. IZPIS NAČRTA NpZdM
      

Takoj po shranjevanju načrta vas orodje vpraša, če želite načrt natisniti. V kolikor 
izberete NE, ste preusmerjeni na prvo stran, s seznamom dodanih aktivnosti (Slika 24). 
Če izberete DA, se zgenerira pdf dokument, ki ga lahko natisnete (Slika 21).

 
Slika 20: Tiskanje



30

Slika 21: Izpis načrta

Nastavitve
Če še niste izpolnili nastavitev, se vam po izbiri tiskanja načrta odpre okno z nastavitvami 
(Slika 22). Podatki so obvezni, saj jih vsebuje tudi natisnjen načrt. 

Slika 22: Nastavitve

Kasneje dostopate do nastavitev preko spustnega seznama (Slika 23), ki se prikaže, 
če se z miško pomaknete čez elektronski naslov v zgornjem desnem kotu. Izberite 
»Nastavitve«, odpre se vam okno z nastavitvami, kjer lahko popravite podatke o 
svojem podjetju. 
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Uredi sestanek
Če želite spremeniti ali dopolniti podatke, ki ste jih vnesli v masko »Sestanek z 
zaposlenimi«, lahko to storite tako, da iz spustnega seznama izberete možnost »Uredi 
sestanek« (Slika 23). 

Odjava
Iz orodja se lahko odjavite tako, da se z miško pomaknete čez elektronski naslov v 
zgornjem desnem kotu. Iz spustnega seznama izberite možnost »Odjava« (Slika 23).

Slika 23: Spustni seznam
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V. SPREMLJANJE
      

Načrt, ki ste ga ustvarili, je shranjen, do njega lahko dostopate s svojim uporabniškim 
imenom in geslom.

Slika 24: Aktivnosti v izvajanju

Urejanje načrta NpZdM
Orodje omogoča tudi urejanje načrta. S klikom na »Uredi načrt« (Slika 24) lahko 
dodate nove aktivnosti, odstranite ali uredite obstoječe.

Ponovni izpis načrta NpZdM
Po urejanju je priporočljivo, da ponovno izpišete oziroma natisnete načrt NpZdM s 
trenutno aktualnimi podatki (Slika 24). 
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ZAKLJUČEK
      

Uvedba in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu prinaša zaposlenim, 
delodajalcem ter družbi številne prednosti in koristi, saj zmanjšuje stroške absentizma, 
prezentizma, povečuje ugled podjetja in vrednost blagovne znamke, produktivnost in 
lojalnost zaposlenih, spodbuja k bolj zdravemu načinu življenja, zmanjšuje stres in 
izgorelost na delovnem mestu ter viša motivacijo in kakovost zaposlenih.
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