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Promotorka zdravja



Vsebina delavnice

1. Promotor zdravja
2. Možne težave pri vzpostavljanju sistema promocije zdravja v podjetjih
3. Pričakovanja in dejansko sodelovanje strokovnega delavca, delodajalca in izvajalca 

medicine dela (lastne izkušnje)
4. Doseženi cilji



Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Kaj od nas na področju varnosti in zdravja pri 
delu zahteva ZVZD-1?

ISO 9001
od 1992

ISO 14001
od 2000

ISO 45001
od 2000

IATF 16949
od 2004

EN 9100
od 2019
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Standard ISO 45001

Kaj od nas zahteva ISO 45001?

ISO 9001
od 1992

ISO 14001
od 2000

ISO 45001
od 2000

IATF 16949
od 2004

EN 9100
od 2019

Impol sestavljamo 

ljudje, skupaj nas je v 

Sloveniji že okoli 

1.500 in prav vsak 

ima svojo individualno 

zgodbo. Poleg vseh 

izzivov, ki jih prinaša 

delovno okolje, se 

naši zaposleni 

ukvarjajo še s 

številnimi drugimi 

aktivnostmi.



Promotor zdravja

KDO?



Promocije zdravja v 
podjetju

TEŽAVE
- nerazumevanje področja
- vodstvo
- slabi programi
- nesodelovanje
- organizacijska klima
- delo v prostem času
- …



Promocija zdravja v 
podjetju

PREDNOSTI
- dvig organizacijske klima
- pripadnost podjetju
- manjši odstotek bolniškega staleža
- ohranjanje splošnega dobrega 

počutja 
- odgovornost za druge
- MANJ DELOVNIH NEZGOD
- …



Sodelovanje z 
medicino dela

- analiza kazalnikov zdravja
- predlog aktivnosti v namen ohranjanja zdravja na 

delovnem mestu
- aktivna udeležba na delovnem mestu
- …



Sodelovanje z 
vodstvom

- mesečni sestanki in 
predstavitev problematike, 
dosežkov, predlogov za 
izboljšave…

- aktivno vključevanje 
vodstva v izvajanje 
aktivnosti promocije 
zdravja

- promocija zdravja delovna 
obveza neposredno 
nadrejene osebe

- nagrade za promotorje
- …



Sodelovanje s 
predstavniki 
zaposlenih

- redni mesečni sestanki
- redna točka dnevnega reda-
VIZD/ Promocija zdravja na 
delovnem mestu
- aktivni promotorji zdravja



Doseženi cilji
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PRAKTIČNI PRIMERI

Doseženi cilji
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10 Nedopustnih ravnanj 

v skupini Impol
1. Opravljanje dela pod vplivom alkohola ali drog.

2. Zaobiti ali onemogočiti delovanje varnostne naprave.

3. Kršitev postopkov dostopa v nevarna območja delovanja delovne opreme.

4. Neupoštevanje postopkov izklopi-označi pred pričetkom vzdrževalnih del. 

5. Vožnja viličarja ali drugih industrijskih vozil

 brez ustreznega dovoljenja, ali

 na nevaren način, ki vključuje: 

o nepremišljeno upravljanje vozila;

o neupoštevanje predpisane omejitve hitrosti;

o vožnja z nezmanjšano hitrostjo in neuporabe hupe v nevarnih situacijah (možnost naleta na osebo…);

o uporaba mobilnega telefona med vožnjo;

o neuporaba varnostnega pasu med vožnjo;

o transport oseb na/ v viličarju;

6. Neuporaba osebne varovalne opreme ali neustrezna uporaba osebne varovalne opreme.

7. Neizvršitev evakuacije ob sprožitvi požarnih in /ali evakuacijskih alarmov ali opustitev postopkov obveščanja v drugih nujnih primerih.

8. Izvajanje vročih del brez pisnega dovoljenja za vroča dela in neupoštevanje požarnovarnostnih postopkov ob varjenju, brušenju, rezanju in ostalih delih z odprtim ognjem.

9. Kajenje: kajenje je dovoljeno samo zunaj objektov, na lokacijah kjer so nameščeni pepelniki.

10. Uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav je med delom prepovedana.

- Službeni mobilni telefon je dovoljeno uporabljati le na varnih mestih.

Sodelavcem, ki ne bodo upoštevali 10 zahtev popolne varnosti, bodo izdani primarni disciplinski ukrepi, od najmanj 
pisnega opozorila, lahko pa je to razlog za odpoved pogodbe o delu iz krivdnih razlogov.





Hvala za 
vašo 

pozornost!

VIZIJA IN POSLANSTVO

Doseči nič delovnih nezgod z 
osredotočenostjo na zdravje in varnost 

sodelavcev ter na varstvo okolja.


