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PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI 
 

Trgovinska zbornica Slovenije je skupaj s projektnim partnerjem, Sindikatom delavcev 

trgovine Slovenije, 1. oktobra 2013 začela izvajati projekt »Promocija zdravja na delovnem 

mestu v trgovinski dejavnosti«, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov 

za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).  

 

S projektom želi TZS kot glavni nosilec projekta prispevati k višji stopnji zdravja zaposlenih v 

trgovinski dejavnosti na celotnem ozemlju Slovenije ter posledično k manjši rabi zdravstvenih 

storitev in omogočiti vsem, ki delajo v trgovinski dejavnosti ne glede na to, v kateri regiji se 

njihovo delovno mesto nahaja in ne glede na delo, ki ga opravljajo, dostop do znanja ter bolj 

zdravega opravljanja njihovih delovnih nalog. 

 

Rezultati projekta naj bi prispevali predvsem k boljšemu zavedanju o tem, kako se izogniti 

škodljivemu delovanju na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti, izboljšanju zdravstvenega 

stanja zaposlenih v trgovinski dejavnosti, zmanjšanju absentizma zaposlenih oseb,  

zmanjšanju stroškov delodajalcev in ZZZS za nadomestila za začasno zadržanost od dela,  

zmanjšanju obremenjenosti zdravnikov po celotnem ozemlju Republike Slovenije ter  

vzpostavitvi partnerstva med predstavniki delojemalcev, delodajalcev in ZZZS tudi na področju 

krepitve zdravja na delovnih mestih.  

 

V okviru projekta bomo v usposabljanja, ki bodo potekala v letu 2014 po različnih območjih 

RS, poleg zaposlenih v trgovinski dejavnosti vključili tudi mlajše osebe, dijake, ki imajo 

obvezno šolsko prakso v podjetjih, in jim na ta način omogočili, da se lahko že na začetku 

delovne kariere seznanijo z morebitnimi škodljivimi dejavniki, s pristopi, s katerimi se jim 

lahko izognejo, ter tako bolj zdravo živijo. Poleg dijakov pa bodo v projekt vključene tudi 

brezposelne osebe, kar pomeni, da jih bomo postavili v enakopraven položaj v primerjavi z 

zaposlenimi ter jim tudi s tem dejanjem posledično pomagali pri hitrejši vnovični zaposlitvi. 

 

S podrobnejšo vsebino projekta  in potekom izvajanja aktivnosti se lahko podrobneje seznanite 

na spletni strani projekta: http://www.tzslo.si/promocija-zdravja. 
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