
PROMOCIJA ZDRAVJA  

 

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja 

zaposlenih je zato smotrno, saj so le zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in 

ustvarjalnejši. 

 

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega 

in duševnega zdravja delavcev.  

Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalca, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri 

njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo:  

 izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,  

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

 omogočanja izbire zdravega načina življenja in  

 spodbujanja osebnostnega razvoja.  

 

Pravne temelje varnosti in zdravja pri delu podaja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju: 

zakon).  

V skladu s 6. in 32. členom zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in 

način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje 

delavcev.  

 

Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. točka 76. člena 

zakona. 

 

 

 



VSEBINA  CILJ  Dejavnosti  IZVAJALEC  DELEŽNIK  
ČAS 

IZVEDBE  
STROŠKI  

Z gibanjem do 

prijateljstva  

- Predstaviti staršem zabavne   

  gibalne igre.  

- Razvijati pozitiven odnos do   

  gibanja  

- Spodbujati sodelovanje otrok  

  in staršev pri gibalnih igrah.  

Poligon – različne športne 

igre  

Vrtec Pobrežje – 

strokovni delavci 

vrtca  

Otroci, starši, 

zaposleni  
9.10.2019  Brez stroškov  

FIT pedagogika  

Ozaveščenost staršev, otrok in 

delavcev ter tudi širše okolice o 

pomenu gibanja za zdravje ter 

spreminjanje neaktivnega 

življenjskega sloga v aktivnega.  

Permanentno strokovno 

usposabljanje za FIT 

koordinatorje – praktični 

seminar 

Barbara Konda 

univ. dipl. 

fiziologinja  

multiplikatorji 

(13) 
Po programu 

1 x 13 os. 

dnevnica +  km 7 

x 3 avto.  

50 strokovnih 

delavcev 
Po programu Brez stroškov 

Multiplikatorji 

(4) 
Po programu 

km 1 x avto 

Kotizacija  

Izvajanje Fit projekta – 

Učimo za življenje  

Strokovni delavci 

vrtca v sodelovanju 

z zavodom Fit in 

ga. Barbaro Konda  

Otroci, starši, 

zaposleni  

Skozi celo 

šolsko leto  
Brez stroškov 

- Fit vadbena ura,  jutranja 

vadba, gibalni odmor, 

gibalne minute, stalna čutna 

pot, hidracija 

Strokovni delavci  

Otroci, 

strokovni 

delavci  

Skozi celo 

šolsko leto  
Brez stroškov 

Sodelovanje z 

družinami  

Spodbuditi starše k sodelovanju 

pri skrbi za zdrav način življenja.  

Pohodi, plesne urice, gibanje 

na prostem, sprehodi, 

vadbena ura za starše in 

otroke 

Strokovni delavci  
Otroci, starši, 

zaposleni  

Skozi celo 

šolsko leto  
Brez stroškov  

Izvajanje Eko 

projekta  

- Razviti kompetence za zdrav   

  način življenja in skrb za  

  ohranjanje zdravega okolja.  

- Razvijati pozitivne   

  medsebojne odnose.  

- Vzgajati in izobraževati za  

  zdrav način življenja v   

  zdravem okolju.  

Izvajanje ponujenih 

projektov in natečajev s 

strani Ekošole.  

Zaposleni v 

sodelovanju z Eko 

šolo  

Otroci, starši, 

zaposleni  

Skozi celo 

šolsko leto  
500,00€  



Zdravje v vrtcu  

Vrtec oblikuje in se predstavi kot 

zdravo in varno okolje, ki vpliva 

na sodelovanja  

je razvijanje odgovornosti otrok 

za svoje zdravje.  

- Zdrava prehrana  

- skrb za zdravje 

- bivanje na svežem zraku  

- počitek in spanje  

- varno s soncem  

- skrb za čisto okolje  

Zaposleni v 

sodelovanju z ZZV 

LJ  

Otroci, 

zaposleni  

Skozi celo 

šolsko leto  
250,00€  

Varno s soncem  
Ozaveščanje o vplivu sonca na 

zdravje.  
Izvajanje različnih aktivnosti.  

Zaposleni v 

sodelovanju z NIJZ  

Otroci, starši, 

zaposleni  

Maj, junij, 

julij, avgust 

2020 

Brez stroškov  

Varstvo pri delu in 

požarna varnost  

Delavci obnovijo znanja o požarni 

varnosti in varstvu pri delu.  

Teoretično in praktično 

usposabljanje  
Aktiva d.o.o.  zaposleni  

Celo šolsko 

leto  
Po ponudbi 

Gašenje začetnih 

požarov in izvajanje 

evakuacije  

Delavci poglobijo znanja o 

požarni varnosti in postopkih ob 

evakuaciji  

Teoretično in praktično 

usposabljanje  
Aktiva d.o.o.  zaposleni  

Celo šolsko 

leto 
Po ponudbi 

Evakuacija  

Seznanjanje s postopki  

ob nastanku požara, elementarne 

nesreče … in varen umik iz 

zgradbe.  

- Pogovor z otroki pred in po 

evekuaciji,  

- Seznanitev staršev  

- Aktivno sodelovanje vseh 

udeležencev pri evakuaciji  

Strokovni  

delavci v 

sodelovanju s 

Prostovoljnimi 

gasilskimi društvi  

Zaposleni,  

otroci  

Oktober 

2019  
Brez stroškov  

Kulturni dan SVS, 

strokovna ekskurzija 

Izboljšati zdravje in dobro počutje 

zaposlenih 
Medsebojno druženje SVS zaposleni Maj 2020 1000,00€ 

Strokovna 

ekskurzija  
Izboljšati zdravje in dobro počutje 

zaposlenih 
Druženje zaposleni zaposleni 

18. -19. 10. 

2019 

Stroške krije 

posameznik sam 

Zdravniški pregledi  Skrb za zdravje  
Usmerjeni obdobni in 

preventivni pregledi  
Dr. Radakovič  zaposleni  

Celo šolsko 

leto  

Približno 

6.000,00€  

CZ – regijsko 

preverjanje znanja  

- utrjevati in širiti znanje za    

  preprečevanje nesreč,  

- obnavljati teoretično in  

  praktično znanje članov ekip in s  

  tem vzdrževati njihovo stalno  

  usposobljenost za dajanje prve   

 pomoči 

Usposabljanje  

Tekmovanje ekipe PP CZ  

Izpostava URSZR 

Maribor in  

Območno 

združenje RK Mb  

7 zaposlenih  Maj 2020  

Stroški dnevnice 

in poti do lokacije 

tekmovanja, ki je 

javljena pri prijavi 

Izvajanje pomoči 

otrokom s posebnimi 

potrebami  

Zagotavljanje pomoči v skladu z 

odločbami  
Individualna pomoč  

Dispanzer za 

psihohigieno otrok, 

Center za sluh in 

otroci z odločbo 

o usmeritvi.  

Več v  postopku 

Celo šolsko 

leto  
Brez stroškov  



govor usmeritve. 

Vzgojiteljski zbor 
Vzdrževati dobro počutje 

zaposlenih 
Medsebojno druženje Vrtec Pobrežje zaposleni Junij 2020 Brez stroškov 

Prednovoletno 

druženje 

Vzdrževati dobro počutje 

zaposlenih 
Predavanje, druženje Vrtec Pobrežje zaposleni 20. 12. 2019 

Strošek 

predavanja 

Čebelji let 

Izboljšati zdravje in dobro počutje 

zaposlenih.  
Medsebojno druženje  

Strokovni delavci 

(e. Čebelica) 

zaposleni  

23. 4. 2020 Brez stroškov 

Odbojka, nogomet  
Strokovni delavci 

(e. Brezje) 
Maj 2020 Brez stroškov 

Ples za zdravje 
Strokovni delavci 

(e. Kekec) 
jesen 2019 Brez stroškov 

Labirint 
Strokovni delavci 

(e. Najdihojca) 

September 

2019 
vstopnina 

Drsanje  
Strokovni delavci 

(e. Ob gozdu) 

Zimski 

meseci 
vstopnina 

Gibanje  
Strokovni delavci 

(e. Mojca) 

 Oktober 

2020 
Brez stroškov 

Pohod  
Strokovni delavci 

(e. Grinič) 

 
Pomlad 2020 Brez stroškov 

 

 

DELOVNA SKUPINA:  

 ravnateljica: Branka Šamec  

 organizatorka ZHR: Kornelija Damiš  

 sindikalna zaupnica: Zdenka Neuvirt  

 odgovorne osebe za promocijo v enotah: Koželj, Ribič, Bezjak, Markuš, Frank, Kelc, Matuš. 

 


