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1 Uvod
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je telesna neaktivnost (pomanjkanje telesne
aktivnosti) opredeljena kot četrti vodilni dejavnik tveganja za globalno smrtnost. Ocenjuje se,
da je gibalna neaktivnost glavni vzrok za približno 21–25% raka dojke in debelega črevesa,
27% sladkorne bolezni in približno 30 % ishemične bolezni srca..1
Kljub zavedanju o zdravstvenih tveganjih sedentarnega načina življenja, in po drugi strani
koristih gibalne aktivnosti, je nezadostna gibalna aktivnost prisotna po vsem svetu.
Zdravstveni in ekonomski stroški telesne neaktivnosti so ogromni in naraščajo. Na ravni
Evropske unije in na nacionalni ravni so bili uvedeni različni ukrepi in priporočila, vendar ni
jasno, koliko teh ukrepov dejansko deluje in dosega zastavljene cilje za zmanjšanje gibalne
neaktivnosti na daljši rok.
Glavni cilj projekta Aktivna podjetja je celovito reševanje vprašanj krepitve zdravja in s
pomočjo sinteze dobrih praks v partnerskih državah in izvajanja programa v praksi, da bi
našli oblike in orodja za učinkovitejši pristop k reševanju problemov nezdravih ževljenjskih
navade, ki povzročajo škodo tako posameznikom kot gospodarstvu. Pri tem se, med
različnimi dejavniki tveganja, osredotoča predvsem na gibalno neaktivnost in slabe
prehranjevalne navade..2
Cilj te raziskave je prepoznati razmere na nacionalni in lokalni ravni ter evidentirati ukrepe in
dobre prakse, ki so bili uvedeni.

2 Metodologija
Raziskava je potekala v juniju 2018.

2.1 Pregled stanja
Za pregled stanja so bili uporabljeni viri dostopni preko spleta, javnih in zasebnih institucij,
nevladnih organizacij s področja zdravja, športa, gospodarstva, statistike in drugih.

2.2 Empirična raziskava
Empirična raziskava je bila izvedena v Koroški regiji, eni od 12 regij Slovenije.
Uporabili smo metodo anketnega vprašalnika, oblikovanem s strain partnerjev projekta,
prvotno v angleškem jeziku, vsak partner pa ga je prevedel v svoj jezik. Vprašalnik je bil
oblikovan v elektronski obliki s pomočjo “google forms” aplikacije.
Javnost je bila v izpolnjevanje vprašalnika povabljena predvsem preko podjetij.

1 kdo http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/
2 NCD https://ncdalliance.org/
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Pri obveščanju in nagovarjanju podjetij k izpolnjevanju vprašalnika je sodelovalo več javnih
institucij in nevladnih organizacij:
● KOROCIV, regionalna nevladna organizacija
● RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško
● ŠUS, Športna unija Slovenije

2.2.1 Ciljne skupine
Raziskava je potekla v Koroški regiji, eni od skupno 12-ih regij Slovenije. Koroška šteje 71.390
prebivalcev, od tega 23.628 delovno aktivnih. V regiji je 5.526 podjetij.

2.2.2 Odzivnost
Zaradi slabe odzivnosti, ki je bila nižja od pričakovane, smo s pomočjo navedenih institucij,
podjetja in zaposlene večkrat ponovno pozvali k sodelovanju.
Uspelo nam je zbrati 80 odzivov oz. izpolnjenih vprašalnikov, 18 s strani delodajalcev in 62 s
strani zaposlenih.
Deloma lahko slabo odzivnost pripišemo splošni gospodarsko-politični situaciji v Sloveniji,
raziskava je bila izvedena točno med parlamentarnimi volitvami, kar je še bolj vplivalo na
nejasne razmere v Sloveniji in posledično na večjo apatičnost posameznika.
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3 Opis stanja
3.1 Geografski položaj

Graf 1 Koroška regija - Slovenija

Koroška se nahaja v severnem delu Republike Slovenije na meji južnimi in srednjim Alpami..
Regijo sestavlja 12 občin: Črna na Koroškem; Mežica; Prevalje; Ravne na Koroškem; Mislinja;
Dravograd; Muta; Vuzenica; Radlje ob Dravi; Podvelka; Ribnica na Pohorju in Slovenj Gradec.
Slednji je edini v regiji s statusom mestne občine.
Koroška je s površino nekaj več kot 1.000 km2 in skoraj 72.000 prebivalci ena izmed manjših
slovenskih regij. Središče regije sestavljajo Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Dravograd.
Posebne regionalne značilnosti so: velike površine, prekrite z gozdovi; gosta rečna mreža in
koncentracijo podjetij v urbanih naseljih v dolinah (Meške, Mislinjske in Dravske doline). Ena
posebnosti regije je tudi skoraj sto kilometrov dolga meja z Republiko Avstrijo, kar osem
občin pa neposredno meji na sosednjo državo.
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3.2 Socio – ekonomski kazalniki
3.2.1 Slovenija/EU (EUROFOUND, 2017)
Po indeksu globalne konkurenčnosti 2017–2018 (Svetovni ekonomski forum, 2017) se
Slovenija uvršča na 48. mesto od 137 držav po vsem svetu in 23. mesto med 37 državami EU
in 21 od 28 držav EU.
Kazalniki poročila o globalni konkurenčnosti kažejo na nizko učinkovitost trga dela, kjer je
Slovenija na 82. mestu na svetu.
Kazalnik "učinkovitosti managementa", ki označuje, kdo ima vodilne položaje v podjetjih [1 =
običajno sorodniki ali prijatelji, ne glede na zasluge; 7 = večinoma poklicni menedžerji,
izbrani znanju in kvalifikacijah), Slovenijo uvršča na 69. mesto v svetu ali 24. mesto v Evropi
ali 21. mesto v EU 28 in kar je tudi razlog za neučinkovitost slovenskega managementa
(World Economic Forum, 2017)

Tabela 1 Učinkovitost delovnega trga - (World Economic Forum, 2017)

Podatki raziskave Eurofonda o delovnih pogojih (EUROFOUND, 2017) kažejo da:
● 10% prebivalstva Slovenije poroča, da je njihovo zdravje slabo ali zelo slabo
(povprečje v EU-28 je 8,8%), 63% pa, da je njihovo zdravje dobro ali zelo dobro
(povprečje v EU-28 je 66,7%)
● 36% delavcev (EU, 23%) meni, da je njihovo zdravje ogroženo zaradi dela (graf 2),
39% (EU 58%) pa poroča, da ima njihova organizacija pooblaščenega zdravstvenega
delegata ali odbor (graf 3).
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Graf 2 Ali mentie, da je važe zdravje ogroženo zaradi dela

Graf 3 Ali ima vase podjetje zastopnika ali delovno skupino za zdravje
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● 37% moških in 44% žensk je bilo bolniško odsotnih v zadnjih 12 mesecih. Istočasno je
52% moških in 56% žensk izjavilo, da so bili bolni na delu (prezentizem) (graf 4).

Graf 4 Bolniška odsotnost in prezentizem po državi in spolu

Zavedanje o visokih stroških prezentizma je vedno bolj pomembno in se ga direktno
povezuje tudi z znižano produktivnostjo.
Analiza povezanosti obeh pojavov in kazalnikov kvalitete dela kažejo, da je dobro delovno
okolje povezano z zmanjšanjem bolniške odsotnosti , poškodb pri delu, več kot 5-dnevno
zdravstveno odsotnostjo in z delom povezano obolevnostjo. Boljši delovni pogoji tudi
zmanjšujejo prezentizem na delu.
Prav tako indikativen je kazalnik zmožnosti za delo do starosti 60 let, kjer se slovenke
zasedajo predzadnje mesto, pred Turkinjami. Kar 52% jih meni, da ne bodo mogle opravljati
svojega ali podobnega dela do starosti 60 let, medtem ko enako meni 35% moških. Med
starejšimi od 56 let je ta odstotek še višji, 58% in zasedajo zadnje mesto v EU (graf 5).
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Graf 5 Zmožnost za delo do starosti 60 let, po državi in spolu (%)

3.2.2 Koroška in Slovenija
Koroška je ena najstarejših slovenskih industrijskih regij. V prejšnjih stoletjih se je na tem
območju razvila rudarska industrija, rudarstvo pa je bilo prisotno že v rimski dobi. Kasneje se
je razvijalo železarstvo in lesna industrija, kovinsko predelovalna industrija, v zadnjem
obdobju pa predvsem proizvodnja sestavnih delov za avtomobilsko industrijo in strojni
inženiring. Te predelovalne industrije še vedno prevladujejo v regionalnem gospodarstvu, ki
je izrazito usmerjeno v izvoz.
Celotna regija Koroška je opredeljena kot območje z omejenimi možnostmi kmetovanja.
Zaradi svojih strmih pobočij in velike nadmorske višine regija spada v hribovska in gorska
območja.
Koroška regija se sooča z razvojnimi težavami. V primerjavi z drugimi regijami vsi kazalci
kažejo, da je Koroška pod slovenskim povprečjem (z izjemo relativno mladega, a hitro
starajočega se prebivalstva). Regija vse bolj zaostaja za najbolj razvitimi regijami, po indeksu
razvojnega tveganja pa je na 8. mestu od 12 slovenskih regij.
Koroška statistična regija je ustvarila 2,8% nacionalnega BDP v letu 2016. BDP na prebivalca
je bil četrti najnižji v regiji (15.781 EUR / prebivalca).
Območje km2
Prebivalstvo (2016)
gostota naseljenosti (št preb/km2,)
Število občin
Povprečna starost prebivalcev
BDP/preb (v EUR, 2016)
Delovno aktivno prebivalstvo (2016)
Brezposelnost (2016)
Število podjetij (2016)

Koroška
1,041
73,821
69, 1
12
42, 5
15,781
23,628
10, 6
5,526

Slovenija
20,273
2.059, 114
101, 6
212
42, 2
19,574
792,948
13, 1
161,636

Tabela 2 Izbrani kazalniki, Vir: Statistični urad RS, http://www.stat.si/obcine/sl/2016/Region/Index/3
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3.3 Kazalniki gibalno aktivnega prebivalstva3
Analiza gibalne aktivnosti je pokazala, da je 32,4% odraslega slovenskega prebivalstva v
starostni skupini 25-64 let dovolj gibalno aktivno za zaščito svojega zdravja (vsaj 30 minut
hoje ali zmerne do intenzivne telesne aktivnosti 5 in večkrat na teden) . Po drugi strani je
16,0% odraslih Slovencev, ki sploh niso gibalno aktivni. Minimalno gibalno aktivnih je 36,7%;
zmerno gibalno aktivnih pa je 15,1% odraslih (Fras, 2007).
Najbolj ogrožene, zaradi pomanjkanja gibalne aktivnosti so naslednje skupine:
ženske:
•
•
•
•
•
•

skrbi 25 do 49 let,
z dokončano srednjo šolo,
zaposlene,
slabši materialni pogoji
iz mestnega in primestnega okolja
iz zahodnega in centralnega dela Slovenije

Potrebno je tudi poudariti, da se večina redno in občasno aktivnih, z aktivnostjo ukvarja
samostojno, neorganizirano. Delež aktivnih v organiziranih oblikah vadbe (v društvih,
zasebnikih, idr) pa je relativno mali.
Ključni problemi v zvezi s HEPA v Slovenij so:
•
•
•
•
•
•

prevelik delež gibalno neaktivne populacije vseh starosti
sedentarni način življenja
premajhen delež gibalnih oblik transporta (hoja, kolo)
nizka ozaveščenost o pomenu redne gibalne dejavnosti na zdravje
pomanjkanje ustrezne infrastrukture
pomanjkanje atraktivnih programov HEPA

3.4 Zdravstvena odsotnost v Sloveniji4
Statistični podatki kažejo, da je ima Koroška regija najvišji delež bolniške odsotnosti v
Sloveniji, in da se je delež od leta 2014 še povečal (NIJZ, 2018).

3 National Health krepitev gibalne aktivnosti Program 2007-2012, Ministrstvo za zdravstvo RS, 2007
4 NIJZ, nacionalni inštitut za javno zdravje,

bolniska-odsotnost-v-letu-2017
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http://www.nijz.si/sl/podatki/novo-na-nijz-podatkovnem-portalu-

Graf 6 Zdravstvena odsotnost po regijah v Sloveniji, vir: NIJZ

Najpogostejši razlog zdravstvene odsotnosti so bolezni mišično skeletnega sistema.
Panevropska javnomnenjska raziskava o varnosti in zdravju pri delu v letu 20135 kaže, da
samo 12% zaposlenih meni, da je zelo verjetno in 18% da je verjetno, da bo v letu 2020 na
njihovem delovnem mestu zaposlen večji delež ljudi starejših od 60 let (graf 7).

Graf 7 Ali je po vašem mnenju verjetno, če sploh, da bo v letu 2020 na vašem delovnem mestu
zaposlen večji delež ljudi starejših od 60 let (%), vir: EU OSHA

5

EU OSHA, Anketa o Evropski mnenjski anketi o varnosti in zdravju pri delu, 2013
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Samo 5% podjetij programe ali politike, ki bi olajšale zaposlenim delo do ali preko starostne
meje za upokojitev (graf 8).

Graf 8 Povejte ali na vašem delovnem mestu že imate programe ali politike, ki bi olajšale zaposlenim
delo do ali preko starostne meje za upokojitev (%) vir: EU OSHA

Podatki druge Evropske študije podjetij in novih izzivov6, kažejo, da v Sloveniji 34% podjetij
vsako leto nameni sredstva za uvajanje ukrepov zdravja in varnosti, medtem ko je v EU to
povprečje 43% (graf 9)

Graf 9 Ali v vašem podjetju vsako leto namenjate sredstva za uvajanje zdravstvenih in varnostnih
ukrepov in opreme? Vir: EU OSHA

3.5 Regulativa in pobude
Slovenija je prevzela in sprejela večino usmeritev EU.
•

Nacionalni program zdravstvenega varstva, 2000. Cilj tega dokumenta je v prihodnji
razvoj državnega zdravstvenega varstva, ki bo temeljil na strategiji Svetovne
zdravstvene organizacije .

•

Nacionalni program športa V osnovah nacionalnega športnega programa je
poudarjen pomen športa, ki "oblikuje posameznika, prispeva k ravnovesju med
delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje in spodbuja njegovo ustvarjalnost. S

6

AGENCIJA EU ZA Druga Evropska raziskava podjetij o Nova in nastajajoča tveganja, 2014,
https://visualisation.osha.europa.eu/esener#!/sl/survey/datavisualisation/2014
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spoštovanjem pravil in pravilnosti odnos do vseh udeležencev športa, spodbuja
medsebojno sodelovanje in vlogo posameznika v skupini, prav tako mora postati
pomemben dejavnik zdravstvene ozaveščenosti. Šport ima pomembno vlogo pri
preprečevanju in zdravljenju številnih sociopatoloških pojavov, zlasti med mladimi, v
Sloveniji in po svetu. "
•

Radenska deklaracija je bila sprejeta na mednarodni konferenci "Krepitev zdravja z
gibanjem in zdravo hrano" leta 2002 z namenom spodbujanja zdravega načina
življenja, preprečevanja različnih kroničnih bolezni in izboljšanja kakovosti življenja z
zdravo prehrano in večjo telesno prehrano športna aktivnost.

•

Deklaracija z gibanjem do zdravja je bila podpisana ob svetovnem dnevu zdravja 5.
aprila 2002. Opozarja na učinke neaktivnega načina življenja in pozitivne učinke
gibalne aktivnosti na zdravje ljudi ter navaja gibanje zdravju koristnih oblik.

•

Strategija Vlade Republike Slovenije na področju gibalne aktivnosti, v uvodu navaja,
da je nezadostna telesna aktivnost eden najpomembnejših dejavnikov nezdravega
življenjskega sloga, k čemur prispevajo tudi nezdrava prehrana, kajenje, prepovedane
droge itd. stres in uživanje alkoholnih pijač. Znanstveno je dokazano, da so našteti
dejavniki nezdravega življenjskega sloga med ključnimi v procesih nastanka,
napredovanja in pojava zapletov najpomembnejših kroničnih nenalezljivih bolezni
(NCD): bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, nekaterih rakavih obolenj, nekatere
kronične pljučne bolezni, debelost, osteoporoza in druge bolezni mišično-skeletnega
sistema (RS, Ministrstvo za zdravje, 2007).

•

Temeljna načela zakona o varnosti in zdravju pri delu iz leta 2011, ki določajo
dolžnost delodajalca, da zagotovi bolj aktivno vključevanje medicine dela pri
preprečevanju poškodb pri delu, poklicnih bolezni in delovnih bolezni.

•

Ustanovljen Svet za zdravje, ki z vlado Republike Slovenije sodeluje od leta 2008.

•

Zakon o varnosti in zdravju pri delu sprejet leta 2011 je bil dopolnjen in vključuje
določbo o obvezni krepitvi zdravja na delovnem mestu

•

Strategija Vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za
krepitev zdravja od 2007 do 2012, ki ga je Ministrstvo za zdravje RS sprejelo leta
2007.

•

Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje
2015–2025, sprejet v letu 2015.

3.6 Inštitucije na področju zdravja in športa
Institucije, ki delujejo na področju promocije zdravja, ki vključuje tudi podjetja:
Javne institucije:
•
•

Ministrstvo za zdravje
Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ)
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•
•

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ)
Zdravstvena zavarovalnica

Zasebne institucije:
•
•

Zavod za varstvo pri delu
zasebne organizacije na področju varstva pri delu

Nevladne organizacije (NGO) na področju športa in gibalne aktivnosti:
•
•

Športna unija Slovenije
Olimpijski komite Slovenije , Paraolimpijski komite Slovenije

Obstajajo tudi zasebne organizacije na lokalni ravni, ki delujejo na področju HEPA
programov, kot npr. Zavod APGA.

4 Dobre prakse promocije zdravja in gibalnih aktivnosti v podjetjih
v Sloveniji
Predstavljeni so nekateri primeri dobrih praks. Obstaja več primerov dobre prakse, vendar so
nepovezani med seboj in se izvajajo le kratek čas, odvisno od financiranja. Večina teh
programov ali projektov je povezanih s financiranjem iz evropskih skladov. Slednje velja tudi
za predstavljene projekte (razen za programe podjetij).

4.1 Izvajalci javne (vladne) institucije
Naslov

Z gibanjem do zdravja (ZGDZ)

Izvajalec

CINDI Slovenija

Mesto

Slovenija

Logo

Cilji projekta

Namen Evropske HEPA "gibalne aktivnosti za krepitev zdravja" je okrepiti in
podpirati prizadevanja in dejavnosti, ki lahko okrepijo mednarodno
sodelovanje in izboljšajo pogoje za zdrav življenjski slog, zlasti na področju
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gibalne aktivnosti, ki spodbuja zdravje. Slovenija sodeluje pri projektu v eni
od sedmih evropskih mrež, ki delujejo na področju promocije zdravja.
Osnovni namen tega nacionalnega »HEPA« (kratica za health-enhancing
physical activity) populacijskega projekta (ali nacionalnega projekta za
promocijo gibalne aktivnosti za krepitev zdravja), ki poteka od leta 1999
dalje, je, da s pomočjo različnih aktivnosti osveščamo splošno javnost o
pomenu gibanja za zdravje in s tem vplivamo na izboljšanje gibalnih navad
pri prebivalcih, ki so telesno nedejavni ali premalo telesno dejavni.
Osnovni sporočili projekta sta:
● redno izvajanje zmerne gibalne aktivnosti (vsaj) 5-krat na teden
po (vsaj) pol ure krepi zdravje odraslih« in
● redno izvajanje vsakodnevne intenzivne gibalne aktivnosti po
(vsaj) eno uro krepi zdravje otrok in mladostnikov.

Opis
dejavnosti

Trajanje

Vključeni
deležniki

● medijska promocija gibanja za zdravje,
● distribucija brezplačnih promocijskih ZGDZ gradiv (plakatov, zloženk in
knjižic),
● brezplačna testiranja telesne pripravljenosti s pomočjo t.i. »občinskih«
preizkusov hoje na 2 km vključno s spremljevalnimi aktivnostmi kot so:
● meritve krvnega tlaka, meritve indeksa telesne mase,
● demonstracije nordijske hoje ter
● individualna svetovanja glede povečanja gibalnih navad in zdravega
življenjskega sloga na sploh.
Od 1999
● Nacionalni inštitut za javno zdravje
● Evropska mreža za promocijo gibalne aktivnosti in krepitev zdravja
HEPA Europe,
● Ministrstvo za zdravje RS,
● Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
● Združenje za nordijsko hojo in rekreacijo Slovenija,
● večina slovenskih zdravstvenih domov z zdravstveno vzgojnimi centri,
● nekatera športna društva in zveze ter druge športne organizacije,
● nekatera društva bolnikov in druga društva,
● in druge zainteresirane organizacije

Financiranja

EU & javna sredstva

Splet

http://cindislovenija.net/index.php?option=com_content&task=view&id=133&I
temid=66
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Naslov

Čili za delo,

Izvajalec

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ), Clinical
Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine

Mesto

Slovenija

Logo

Cilji projekta

Namen programa Čili za delo je osveščati, izobraževati in usposabljati
delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi
takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.
V raziskavi v okviru projekta je bilo ugotovljeno, da se le v dobri četrtini
(28%) podjetij v Sloveniji že izvedeni programi promocije zdravja.

Opis
dejavnosti

● raziskovalno-analitična (oktober 2004-april 2005),
● Projekt Phare (maj 2005-september 2006) in
● izvajanje programa (od januarja 2007)
o izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja
o raziskave
o promocijske in dejavnosti
o publikacije

Trajanje

Od 2004

Vključeni
deležniki

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ),

Financiranja

Evropska in javna sredstva

Splet

http://www.cilizadelo.si/cili-za-delo.html

4.2 Izvajalci nevladne organizacije, NVO
Naslov

Zdravju prijazna organizacija

Izvajalec

Športna unija Slovenije

Mesto

Slovenija

16

Logo

Cilji projekta

Program zdrava organizacija temelji na celoviti obravnavi posameznika in
celotne organizacije v smislu ohranjanja in krepitve zdravja na področju
zdravega življenjskega sloga zaposlenih, zlasti telesne pripravljenosti,
zdravega prehranjevanja in preprečevanja stresa. Program se osredotoča
tudi na zdravo delovno okolje in drugim dejavnikom, ki vplivajo na zdravo
delovno okolje
Certifikat A zdravju prijazna organizacija je postopek svetovanja, ki temelji
na družbeno odgovornem načelu sodelovanja z zaposlenimi, s poudarkom
na zdravi vadbi, uravnoteženi prehrani in stabilnem duševnemu zdravju pri
delu ter v zasebnem življenju.

Opis
dejavnosti

Certifikat zagotavlja pozitivne učinke v poklicnem in zasebnem življenju ter
odraža konkurenčne prednosti s pozitivnimi gospodarskimi učinki za družbo
in dolgoročne učinke za družbo, da bi ohranili in izboljšali telesno in
duševno zdravje zaposlenih.
Certifikat lahko pridobijo podjetja, javne ustanove ter nevladne organizacije
in združenja z najmanj petimi zaposlenimi, ki so registrirana in imajo sedež
v Republiki Sloveniji..
Organizacije s certifikatom pridobijo kakovostno orodje za izvajanje
aktivnosti povezanimi s celostno skrbjo za zdravje na delovnem mestu.

Trajanje

Vključeni
deležniki

V trajanju
● Športna unija Slovenije
● organizacije:
- Podjetja
- Javne ustanove

Financiranja

Zasebni financerji

Splet

http://www.zdravjuprijaznaorganizacija.si/
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Naslov

Športne igre zaposlenih

Izvajalec

Nacionalni olimpijski komite Slovenije

Mesto

Slovenija

Logo

Cilji projekta

Namen projekta je spodbuditi poslovno javnost k športni aktivnosti ter
preko športa, druženja in zabave krepiti vez med gospodarstvom in
športom. Športne igre zaposlenih potekajo v različnih krajih v Sloveniji.

Opis
dejavnosti

Projekt predstavlja tekmovanje v petih olimpijskih športnih panogah in je
zasnovan, kot tekmovanje ekip zaposlenih v podjetjih, ustanovah in ostalih
organizacijah na slovenskem trgu, in sicer: mali nogomet, košarka 3x3,
odbojka, tenis in tek ter ostale aktivnosti po izboru udeležencev

Trajanje

2015- trajno

Vključeni
deležniki

Olimpijski komite: regionalna športna združenja

Financiranja

EU & javna sredstva & zasebna sredstva

Splet

http://www.olympic.si/sport-za-vse/sportne-igre-zaposlenih-2018

4.3 Primeri dobrih praks v podjetjih
Naslov

Promocija zdravja na gradbišču Gorenje

Izvajalec

Gorenje Velenje

Mesto

Slovenija

18

Logo

Na ravni skupine Gorenje je bilo v sistem kazalcev uspešnosti vključeno tudi
zmanjšanje števila delovnih incidentov za 20% do leta 2018 v primerjavi z
letom 2013. Za dosego tega je bilo treba povečati motivacijo zaposlenih za
varno in zdravo delo.
Cilji projekta

Pri doseganju teh ciljev ima promocija zdravja na delovnem mestu
pomembno vlogo. Postavili so izhodišča in opredelili kazalnike za
spremljanje programa promocije zdravja. Uvedeni ukrepi so razdeljeni na
dva dela:
•
•

ukrepi na delovnem mestu in ∙
ukrepi za zdrav življenjski slog.

Leta 2015 so bile vse dejavnosti Združene v kampanji "leto varnega in
zdravega dela 2015 v Gorenju". Logotip
projekta je bil izbran in vse dejavnosti projekta
so bile zaposlenim dosegljive na intranetu
podjetja
Za promocijo zdravja zaposlenih podjetje Gorenje Velenje izvaja različne
programe, kot so:
Opis
dejavnosti

•
•
•

izboljšanje ergonomije delovnega okolja
delavnice o alkoholu, zdravi hrani, stresu
gibalne aktivnosti
• uvedba aktivnega, 10 minut odmora za vadbo na delovnem
mestu. Usposobljeni vodja izvaja vajo na delovnem mestu.
Telesna dejavnost se izvaja v vseh proizvodnih enotah, vključno v
upravi.
• promocijske dejavnosti in delavnice o zdravem življenjskem
slogu, zdravi prehrani, stresu, sladkorni bolezni, uživanju
alkohola in drugih.
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• letne igre so organizirani vključno z vsemi podružnicami
podjetja
• Športni rekreacijski klub in Planinski klub ponujata redne
aktivnosti za zaposlene, sofinancirane s strani podjetja
• Sprotna analiza učinkov s kazalniki z zdrava, zdravstvene
odsotnosti in finančnimh učinkov
• V letu 2005 izvedena kampanja »Leto varnosti in zdravja pri
delu«
Trajanje

V teku

Vključeni
deležniki

Podjetje

Financiranje

Podjetje, zaposleni

Splet

https://www.gorenjegroup.com/si/gorenje-group/trajnostnirazvoj/zaposleni
http://www.zdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/02/velenje-vzd2016-pzd.pdf

Naslov

Promocija zdravja v podjetju KRKA

Izvajalec

KRKA d.d., farmacevtska družba

Mesto

Slovenija

Logo
•
•
•

Cilji projekta

•
•
•

Opis
dejavnosti

•
•
•
•

sistematično spremljanje kazalnikov zdravja
povečanje ozaveščenosti zaposlenih o pomenu ustrezne gibalne
aktivnosti
spodbujanje rekreacije za ohranjanje dobre psihofizične
pripravljenosti
sodelovanje pri preventivnem aktivnostih za zdravje
pravilna prehrana
osebni razvoj

promocija športnih aktivnosti v okviru slogana "Šport je del nas"
program gibalne aktivnosti na delovnem mestu
proti kadilske aktivnosti
ukrepi za popolno odsotnost alkohola in drog na delovnem mestu

20

• ukrep "Čili za delo"
• informativne zgibanke "V skrbi za vaše zdravje" z nasveti za zdravo
življenje
• sistematično spremljanje kazalnikov zdravja
• večanje ozaveščenosti zaposlenih o pomenu ustrezne gibalne
aktivnosti
• spodbujanje rekreacije za ohranjanje dobre psihofizične
pripravljenosti
• preventivne aktivnosti za zdravje
• pravilna prehrana
• osebni razvoj
• redni preventivni zdravniški pregledi
• delavnice o zdravem življenju (z zdravnikom)
• organizacija vodene vaje (že več kot 40 let v okviru Trim kluba Krka,
udeležba na rekreativnih tekmovanj v Sloveniji, sodeluje okoli 1400
zaposlenih)
• organiziranje športnih prireditev (zimski in poletni športni dan,
skupina Krke)
• tekmovanja med enotami podjetja(izbira najboljše enote3 v športni
rekreaciji)
• sodelovanje na delavskih športnih igrah
Trajanje

Traja

Vključeni
deležniki

Podjetje

Financiranja

Podjetje, zaposleni
https://www.krka.biz/sl/o-krki/druzbena-odgovornost/

Splet

https://www.olympic.si/datoteke/Krka%20%20Skrb%20za%20zdravje%20zaposlenih%20je%20tudi%20na%C5%A1a%2
0odgovornost.pdf
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6 Rezultati empirične raziskave
6.1 Sklop I-Opisna statistika
Na vprašalnik je bilo 80 odgovorov, 62 s strani zaposlenih in 18 s strani delodajalcev
(preglednica 3, graf 5)
Položaj v vašem podjetju

Veljaven

Veljaven
%

Kumul %

22, 5

22, 5

77, 5

77, 5

100, 0

100, 0

100, 0

F

%

Delodajalec

18

22, 5

Zaposlenih

62

Skupno

80

Preglednica 3 število anketirancev glede na položaj
Graf 5 število anketirancev glede na položaj v podjetju

Število anketirancev glede na velikost podjetja je bilo progresivno porazdeljeno od mikro do
velikih podjetij(preglednica 4, graf 6), 12 anketirancev ali 15% izhaja iz mikro podjetij in 29
anketirancev oziroma 36, 3% iz velikih podjetij.
Velikost podjetja glede na število zaposlenih

Veljaven

Veljaven
%

Kumu
l%

15, 0

15, 0

15, 0

20, 0

20, 0

35, 0

23

28, 7

28, 7

63, 7

Velika (> 250 zaposlenih)

29

36, 3

36, 3

100,
0

Skupno

80

100, 0

100, 0

F

%

mikro (< 10 zaposlenih)

12

majhna (< 50 zaposlenih)

16

srednjih (< 250
zaposlenih)

Preglednica 4 število anketirancev glede na velikost podjetja

Graf 6 število anketirancev glede na število zaposlenih
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Glede na vrsto gospodarske dejavnosti je bila večina respondentov iz področja poslovnoinformacijske&IKT dejavnosti (preglednica 4, Graf 7).
Vrsta gospodarske dejanvosti
F
Veljaven

Kmetijstvo&gozdarstvo/živin
oreja

Veljaven
%

%

Kumul
%

3

3, 8

3, 8

3, 8

Poslovno informacijski&IKT

28

35, 0

35, 0

38, 8

Gradbeništvo

15

18, 8

18, 8

57, 5

Izobraževanje

12

15, 0

15, 0

72, 5

Finance&zavarovanje

3

3, 8

3, 8

76, 3

Gostinstvo&turizem

4

5, 0

5, 0

81, 3

Zdravstvene storitve

3

3, 8

3, 8

85, 0

Varnost&javna uprava

2

2,5

2,5

87, 5

Prevozništvo

5

6, 3

6, 3

93, 8
100, 0

Drugo

5

6, 3

6, 3

Skupno

80

100, 0

100, 0

Preglednica 5 število anketirancev glede na vrsto gospodarske dejavnosti

Graf 7 število anketirancev glede na vrsto gospodarske dejavnosti
V katerem od naslednjih področij delate?
F
Veljaven

Veljaven
%

%

Kumul
%

Javna uprava

20

25, 0

25, 0

25, 0

Gospodarstvo

33

41, 3

41, 3

66, 3

6

7,5

7,5

73, 8

19

23, 8

23, 8

97, 5

2

2,5

2,5

100, 0

80

100, 0

100, 0

Javno zasebni sektor
Zasebni sektor
Tretji sektor
Skupno

Preglednica 6 število anketirancev glede na področje dela
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Graf 8 Število anketirancev glede na sektor

Glede na področje dela je 41% anketirancev iz gospodarstva, 25% iz javne uprave, 23% iz
zasebnega sektorja (preglednica 7, graf 8)
Lokacija vašega podjetja
F
Veljaven

50K prebivalcev

%

Veljaven
%

Kumul
%

48

60, 0

60, 0

60, 0

51-100K prebivalcev

4

5, 0

5, 0

65, 0

101-250K prebivalcev

4

5, 0

5, 0

70, 0
100, 0

250K prebivalcev ali več

24

30, 0

30, 0

Skupno

80

100, 0

100, 0

Preglednica 7 Število anketirancev glede na lokacijo podjetja

Graf 9 število anketirancev glede na lokacijo podjetja
Opomba
Morda je prišlo do napačnega razumevanja vprašanja glede populacije na območju, kjer se nahajajo podjetja. V
Sloveniji ima samo glavno mesto prebivalcev več kot 250k, večina mest pa ima prebivalstvo do 50k prebivalcev.
Ni jasno, ali so anketiranci napačno razumeli vprašanje ali pa so upoštevali prebivalstvo regije, zato odgovori
niso zanesljivi in se v nadaljevanju ne uporabljajo.
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6.2 Sklop II –Ukrepi za povečanje spodbujanja zdravja in gibalne aktivnosti
V2 ali ima vaše sprejete usmeritve, ki določajo politiko in cilje na področju promocije
zdravja in gibalne aktivnosti na delovnem mestu?

da
ne
ne vem
Skupno

Položaj v vašem podjetju
Delodajalec
Zaposleni
13
28
5
25
0
9
18
62

Skupno
41
30
9
80

Preglednica 8 Usmeritve v odnosu na položaj

Graf 10 Sprejete usmeritve

Polovica podjetij ima sprejete usmeritve in cilje na
področju zdravstva in gibalne aktivnosti
(preglednica 8, graf 11).
Glede na položaj v podjetju je 72% delodajalcev in
45% zaposlenih je navedlo da so usmeritve
sprejete. (graf 11).
Graf 11 Sprejete usmeritve v odnosu na položaj
Graf SEQ graf \ * arabska 10 pravilnik v
korelaciji s položajem

Graf SEQ graf \ * arabska 10 pravilnik v
korelaciji s položajem
Graf 12 Sprejete usmeritve v odnosu na velikost Graf 13 Sprejete usmeritve v odnosu na
sektor
podjetja

V odnosu na velikost podjetja število podjetij narašča postopoma. Sprejete usmeritve ima
33% mikro, 31% malih podjetij, 52%srednje velikih in 68% velikih podjetij (graf 12).
Le v gospodarskem sektorju je večina podjetij sprejela usmeritve, v drugih sektorjih pa manj
kot 50% (graf 13).
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Graf 14 Usmeritve v odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti

V odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti so v gradbeništvu&storitve in izobraževanju
usmeritve sprejete v manj kot 50% podjetij/organizacij (graf 14).
V3 ali vaše podjetje zagotavlja informacije o zakonu in predpisih o odmorih na delovnem
mestu?

Položaj v vašem podjetju
da
ne
Ne vem

Skupno

Delodajalec
14
4
0
18

Zaposleni
42
17
3
62

Skupno
56
21
3
80

Preglednica 9 informacije v odnosu na položaj

Graf 15 informacije o zakonu in predpisih

70% podjetij zagotavlja informacije o zakonu
in predpisih o odmorih na delovnem mestu
(preglednica 9, graf 15).
77% delodajalcev in 66% delavcev je navedlo,
da podjetja zagotavljajo informacije, samo
zaposleni pa so navedli da ne vedo, 5% (graf
16).
Graf 16 Informacije v odnosu na položaj
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Graf 17 Informacije v odnosu na velikost

Graf 18 Informacije v odnosu na sektor

42% mikro, 56% malih, 82% srednje in 79% velikih podjetij zagotavlja informacije o predpisih
o odmoru na delovnem mestu (graf 17).
V odnosu na sektor manj kot 50% podjetij zagotavlja informacije o predpisih o odmoru na
delovnem mestu samo v zasebnem sektorju (47%) ( (graf 18).
V odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti podjetja, so v manj kot 50% informacije na voljo
samo v izobraževalnem sektorju (graf 19).

Graf 19 Informacije v odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti

V4 ali ima vaše podjetje kakršna koli notranja pravila ali pravilnike, ki zaposlenim
omogočajo fleksibilen delovni čas za lažje vključevanje v gibalne aktivnosti?

da
ne
Ne vem
Skupno

Položaj v vašem podjetju
Delodajalec
Zaposleni
6
10
12
35
0
17
18
62

Skupno
16
47
17
80

Preglednica 10 Notranja pravila v odnosu na položaj

Graf 20 Notranja pravila
Notranja pravila grafa
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Le 20% podjetij je sprejelo notranja pravila, ki
delavcem omogočajo sodelovanje pri gibalnih
aktivnostih (preglednica 10, graf 20).
V odnosu na položaj je z notranjimi pravili, ki bi
omogočala lažje vključevanja v GA, seznanjenih 33%
delodajalcev, medtem ko je z njimi seznanjeno le
16% zaposlenih (graf 21).
Graf 21 notranja pravila v odnosu na položaj

Graf 22 Notranja pravila v odnosu na velikosti

Graf 23 Notranja pravila v odnosu na sektorj

V povezavi z velikostjo 25% mikro, 0% malih, 17% srednje in 31% velikih podjetij ima
notranja pravila, ki delavcem omogočajo sodelovanje pri gibalnih aktivnostih (graf 22).
V povezavi s sektorjem ima notranja pravila, ki delavcem omogočajo sodelovanje pri telesni
dejavnosti, 20% v javni upravi, 21% v gospodarstvu, 16% javno zasebnem sektorju in 21%
zasebnih podjetij (graf 23).

Graf 24 Notranja pravila v odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti

V odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti imajo notranja pravila, ki delavcem omogočajo,
da sodelujejo pri gibalnih aktivnostih v več kot 50% v gostinstvu in turizmu in zdravstvu (graf
24). V gradbeništvu takih pravil nimajo.
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V5 ali obstaja koordinator/vodja, ki je odgovoren za načrtovanje in ocenjevanje
programov gibalnih aktivnosti?
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Preglednica 11 koordinator v odnosu na položaj

Graf 25 koordinator za GA

21% podjetij ima koordinatorja, odgovornega za
načrtovanje in ocenjevanje programov gibalnih
aktivnosti (preglednica 11, graf 25).
27% delodajalcev in 19% zaposlenih navaja, da
obstaja koordinator. Samo zaposleni, 4%, pa je
odgovorilo z ne vem in kar 29%, da se na njih to ne
nanaša, oz. ne obstaja (graf 26).
Graf 26 koordinator v odnosu na položaj

Graf 27 Koordinator v odnosu na velikost

Graf 28 Koordinator v odnosu na sektorja

V odnosu na velikost 8% mikro, 0% malih, 22% srednje in 387% velikih podjetij ima
koordinatorja odgovornega za načrtovanje in ocenjevanje programov gibalnih aktivnosti
(graf 27).
V odnosu na sektor ima koordinatorja, odgovornega za načrtovanje in ocenjevanje
programov gibalnih aktivnosti 35% v javni upravi, 27% v gospodarstvu, 16% javno-zasebnih,
in 0% zasebnih podjetij (graf 28).
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Graf 29 koordinator v odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti

V odnosu do z vrste gospodarske dejavnosti ima koordinatorja 0%, podjetij v gradbeništvu,
medtem ko je v drugih vrstah gospodarskih dejavnosti koordinator odgovoren za
načrtovanje in ocenjevanje programov gibalnih aktivnosti prisoten v manj kot 20% (graf 29).

6.3 Sklop III-spodbujanje gibalnih aktivnosti in zdravega življenjskega sloga
na delovnem mestu
V6 kako ocenjujete podporo vašega podjetja pri spodbujanju gibalne aktivnosti na splošno
(1-najnižja zadovoljstvo; 5-najvišjo zadovoljstvo)?
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Preglednica 13 podpora podjetja GA v odnosu
na položaj

Graf 30 podpora podjetja GA

V zvezi s podporo podjetja pri spodbujanju gibalne aktivnosti jih je na splošno 28% ocenilo
nizko, 30% s srednjo oceno, 34% je zadovoljnih in 8% zelo zadovoljnih (tabela 13, graf 30)
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V odnosu na položaj je povprečna ocena 3,0.
Obstaja očitna razlika med delodajalci s
povprečno oceno 3, 6 in med zaposlenimi 2, 9
(graf 31).

Graf 31 podpora podjetja GA v odnosu na položaj

Graf 32 podpora GA v odnosu na velikost

Graf 33 podpora GA v odnosu na sektor

V odnosu na velikost podjetja je bila podpora telesni dejavnosti ocenjena bolje v večjih
podjetjih (graf 32).
V odnosu na sektor je bila podpora telesni dejavnosti ocenjena bolje v gospodarskem
sektorju (graf 33).

Graf 34 podpora podjetju v odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti

V odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti je bila ocena v poslovno-informacijske&IKT
dejavnosti (povprečno 3, 3), izobraževanje (povprečje 3) in gradbeništvo (povprečje 2, 7)
(graf 34).
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V7 ali vaše podjetje zaposlenim zagotavlja informacije o pozitivnih učinkih gibalne
aktivnosti?
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Preglednica 14 zagotavljanje informacij v odnosu na
položaj

Graf 35 informacije o učinkih GA

57% podjetij zagotavlja informacije o koristih gibalne
aktivnosti (preglednica 14, graf 35).
V odnosu do položaja je odgovorilo pozitivno 72%
delodajalcev in 53% delavcev (graf 36).

Graf 36 Informacije o učinkih gibalne aktivnosti v odnosu na položaj

Graf 37 Informacije o učinkih GA v odnosu do
velikosti

Graf 38 Informacije o učinkih GA v odnosu do
sektorja

V odnosu na velikost 42% mikro, 18% malih, 65% srednje in 79% velikih podjetij zagotavlja
informacije o koristih gibalnih aktivnosti (graf 37).
V odnosu na sektor 55% javnih storitev, 79% podjetij, 66% javno-zasebnih in 26% zasebnih
podjetij zagotavlja informacije o koristih gibalnih aktivnosti (graf 38).
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Graf 39 informacije o koristih GA v odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti

V odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti, poslovno infomacijske&IKT podjetja v 72%
zagotavljajo informacije o koristih gibalnih aktivnosti (graf 39).

Aktivnosti

Informacije

Skupno

Video

Delodajalec
Zaposleni

Plakati

V 8 kakšna orodja se uporabljajo za spodbujanje zaposlenih, da so gibalni aktivni

9
25
34

1
3
4

12
27
39

10
25
35

Skupno
Ne
vem
1
15
16

Preglednica 15 orodja v odnosu na položaj
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Graf 40 orodja za spodbujanje GA

29% podjetij uporablja različne dejavnosti za spodbujanje zaposlenih, da so gibalno aktivni,
26% jih uporablja sporočila in 25% jih uporablja plakate (tabela 15, graf 40).
Ni pomembne razlike pri uporabi načinov
informiranja v odnosu na položaj, vendar
pa zaposleni v veliko večjem obsegu
navajajo ne vem ali nič (15%, 6%) (graf
41).

Graf 41 orodja v odnosu na položaj

35

Debelost

Motivacija

Integracija

Ravnovesje

12
21
20
5
48
24
80%
19
60
23

11
19
28
4
29
15
73%
11
40
16

1
2
9
0
10
5
91%
4
11
4

10
17
27
4
27
14
73%
10
37
14

7
12
35%
3
13
7
65%
5
20
8

7
12
22
3
25
13
78%
10
32
12

7
12
18
3
33
17
83%
13
40
16

3
5
17
1
15
8
83%
6
18
7

Skupno

Zdravstvena
odsotnost

Skupno

Medsebojni
odnosi

Zaposlenih

Count
% v V1
% v $influence
% vseh
Count
% v V1
% v $influence
% vseh
Count
% vseh

Produktivnost

Delodajalec

Razpoloženje

V9 po vašem mnenju, na kaj najbolj vpliva izvajanje programov, ki povečujejo gibalno
aktivnost in spodbujanje zdravega življenjskega sloga?
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Preglednica 16 vpliv v odnosu na položaj

Graf 42 vpliv gibalnih aktivnosti

Graf 43 vpliv GA v odnosu na položaj

23% anketirancev meni, da programi gibalne aktivnosti najbolj vplivajo na razpoloženje, 16%
na boljšo integracijo in večjo produktivnost in 14% na zmanjšanje zdravstvene odsotnosti.
Manj pomemben pa je vpliv na medsebojne odnose (4%), življenjsko ravnovesje (7%) in
zmanjšanje debelosti (8%) (preglednica 16, graf 42)
Med delodajalci in delojemalci ni bistvenih razlik (graf 43)
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Graf 44 vpliv GA v odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti

V odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti se mnenja glede vpliva gibalne aktivnosti
nekoliko razlikujejo. Razpoloženje je najvišji ocenjeno v poslovno informacijska&IKT
dejavnosti, v gradbeništvu, izobraževanju, gostinstvo in turizem in zdravstvu, v finančno
zavarovalniški dejavnosti je najvišje ocenjena integracija, v transportni dejavnosti pa je
najvišje ocenjena motivacija. Vpliv na zdravstveno odsotnost in/ali produktivnost sta v večini
ocenjena kot druga ali tretja (graf 44)

Graf 45 vpliv GA v odnosu na velikost

Graf 46 vpliv GA v odnosu na sektor

V odnosu na velikost podjetja je v mikro, srednjih in velikih podjetij podjetjih najvišje
ocenjeno razpoloženje, v malih podjetjih pa je najvišji ocenjena integracija (graf 45).
V odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti je v javni upravi najvišje ocenjeno razpoloženje, v
zasebno-javnih dejavnostih je to produktivnost, integracija pa je ocenjeno najvišje ocenjena
zasebnem in drugih dejavnostih (graf 46)
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6.4 Sklop IV Vrste dejavnosti, ki izboljšujejo gibalno aktivnost in zdrav
življenjski slog
V10 katere vrste dejavnosti se izvajajo izven podjetja?
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Preglednica 17 Dejavnosti izven podjetja v odnosu na položaj

Graf 47 dejavnosti izven podjetja

Graf 48 dejavnosti izven podjetja v odnosu na
položaj

Najpogosteje podjetja izven podjetja organizirajo izlete 24%, nato brezplačno članstvo v
društvih 18%, udeležba na dogodkih in prevoz na delo 17%. Manj uporabljena dejavnost je
redna vadba, 9% (graf 47).
V odnosu na položaj med zaposlenimi in delodajalci ni razlik. (graf 48).

Graf 49 dejavnosti izven podjetja v odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti
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V odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti je v kmetijstvu&gozdarstvu in zdravstvu najbolj
uporabljena dejavnost za spodbujanje gibalne aktivnosti in zdravega življenjskega sloga,
redna vadba je (graf 49).

Graf 50 dejavnosti izven podjetja v odnosu na sektor Graf 51 dejavnosti izven podjetja v odnosu na
velikost

V odnosu na sektor je najpogostejša dejavnost organizacija izletov, nato pa brezplačno
članstvo v društvih, udeležba na dogodkih in ogled dogodkov. V javni upravi sta druga in
tretja izbira prevoz na delo in redna dejavnost (graf 50).
V odnosu na velikost podjetja je skupna prva izbira organiziranje izletov, najredkeje pa je
izbrana redna dejavnost, razen za mala podjetja (graf 51).
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Preglednica 18 dejavnosti znotraj podjetja v odnosu na
položaj
Graf 52 dejavnosti znotraj podjetja ki spodbujajo
GA & zdrav življenjski slog
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Najpogosteje uporabljena dejavnost znotraj
podjetja je zagotavlja varnih parkirišč za kolesa,
22%, druga izbira je organiziranje turnirjev, 21%.
Manj uporabljene dejavnosti so strokovno vodena
vadba, 5% in prostor za vadbo 4% (tabela 18, graf
52).
V odnosu na položaj je prva izbira zaposlenih
organiziranje turnirjev, prva izbira delodajalcev
pa varna parkirišča za kolesa, medtem ko so
Graf 53 Dejavnosti znotraj podjetja v odnosu
zadnje izbire enake, to sta strokovno vodena
na položaj
vadba in prostor za vadbo (graf 53).

Graf 54 dejavnosti znotraj podjetja v odnosu na vrste gospodarske dejavnosti

V odnosu na vrsto podjetja so v kmetijstvu & gozdarstvo, poslovno informacijska & IKT
dejavnost in transportu, najbolj uporabljene dejavnosti organiziranje turnirjev, v
gradbeništvu, finance & zavarovanje je največkrat uporabljena dejavnost zagotavljanje
varnih parkirišč za kolesa, v izobraževanju pa usposabljanje in delavnice (graf 54).
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Varno parkirišče za kolesa je najbolj uporabljena dejavnost v javni upravi in gospodarstvu,
športni dan v javno zasebnem sektorju in organiziranje turnirjev v zasebnem sektorju (graf
55).

Graf 55 dejavnosti znotraj podjetja v odnosu na
s sektor

Graf 56 dejavnosti znotraj podjetja v odnosu na
velikost

V odnosu zna velikost je najbolj uporabljena dejavnost v velikih podjetjih zagotavljanje
varnega parkirišča za kolesa, organiziranje turnirjev se najbolj uporablja v srednje velikih
podjetjih in športni dan se najbolj uporablja v malih podjetjih (graf 56).
V12 v povprečju koliko zaposlenih uporablja športne dejavnosti (notranje ali zunanje), ki
jih zagotavlja vaše podjetje?
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Preglednica 19 delež uporabnikov športnih
dejavnosti v odnosu na položaj
Graf 57 delež uporabnikov športnih dejavnosti

V celoti 35% zaposlenih meni, da 21% do 50%
delavcev uporablja dejavnosti, ki jih
zagotavljajo podjetja znotraj ali zunaj podjetja
(preglednica 19, graf 57).

Graf 58 delež športnih dejavnosti odnosu na
položaj
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V odnosu na položajem ni razlike med
zaposlenimi ali delodajalci, vendar kar 28%
zaposlenih za to ne ve ali meni, da v podjetju
tega ni (graf 58).

Graf 59 delež uporabnikov športnih dejavnosti v odnosu na vrste gospodarske dejavnosti

Večina zaposlenih v vseh vrstah gospodarskih dejavnosti meni, da uporablja/koristi športne
dejavnosti, ki jih zagotavlja podjetje med 21%-50% zaposlenih (graf 59).

Graf 60 delež uporabnikov športnih dejavnosti v
odnosu na sektor

Graf 61 delež uporabnikov športnih dejavnosti v
odnosu na velikost

Večina v javni upravi meni, da do 20%
zaposlenih uporablja športne dejavnosti, ki jih zagotavlja podjetje, medtem ko v drugih
sektorjih večina meni, da uporablja športne dejavnosti od 21%- 50% zaposlenih (graf 60).
V mikro podjetjih je enak odstotek anketirancev izjavil, da ne vedo, oz. da do 100% delavcev
uporablja športne dejavnosti. V malih, srednjih in velikih podjetjih je večina odgovorila, da do
21%-50% delavcev uporablja športne dejavnosti (graf 61).
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V13 v povprečju, kako pogosto vaše podjetje organizira dogodke znotraj podjetja?
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Tabela 20 pogostost dogodkov znotraj
podjetja, organiziranih v odnosu na položaj
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Graf 62 pogostost dogodkov znotraj podjetja

Na splošno, 50% podjetij organizira notranje
prireditve za spodbujanje gibalne aktivnosti in
zdravega življenjskega sloga večkrat na leto in
do 15% podjetij organizira dogodke enkrat
tedensko, 5% pa nikoli (tabela 20, graf 62).
V odnosu na položaj je večinsko mnenje enako,
samo zaposleni pa navajajo, da nikoli, 6%, več
pa je tudi tistih, ki ne vedo, 18% (graf 63).
Graf 63 pogostost dogodkov, v odnosu na
položaj

Graf 64 pogostost dogodkov znotraj podjetja v odnosu na vrste gospodarske dejavnosti
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V odnosu na vrsto dejavnosti v kmetijstvu&gozdarstvo, finance&zavarovanje, zdravstvu
organizirajo dogodke večinoma enkrat tedensko, v poslovno informacijski&IKT,
gradbeništvo&storitve , gostinstvo&turizem, prevozništvo , izobraževanje pa podjetja
organizirajo dogodke večinoma večkrat na leto (graf 64).

Graf 65 pogostost dogodkov v odnosu na sektor

Graf 66 pogostost dogodkov v odnosu na velikost

V odnosu na sektor in na velikost se večinoma dogodki organizirajo večkrat na leto (graf 65,
graf 66).
V14 ali vaše podjetje zagotavlja katero koli od navedenega?
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Preglednica 21 dodatna podpora v odnosu na položaj

Graf 67 dodatna podpora

Graf 68 dodatna podpora v odnosu na
položaj

39% podjetij ima znotraj podjetja kuhinje, kjer si lahko delavci sami pripravijo preproste jedi,
20% jih ima pogostejše odmore, 15% pa jih je dostavo (preglednica 21, graf 67).
V odnosu na položaj ni razlik med delodajalci in zaposlenimi odgovarja, razen, da več
delodajalcev od zaposlenih navaja opomnike preko aplikacij in celo 9% zaposlenih ne ve za
nobeno dodatno podporo (graf 77).
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Graf 69 dodatna podpora v odnosu na vrsto gospodarske dejavnosti

V korelacije na vrsto gospodarske dejavnosti je v vseh dejavnostih zagotavljanje kuhinjskega
prostora najpogostejše. V poslovno informacisjki&IKT dejavnosti je na drugem mestu menza,
v izobraževanju, zdravstvu in kmetijstvu&gozdarstvu pogostejši odmori in v
finančno&zavarovalniški dejavnosti in gostinstvu&turizmu dostava (graf 69).

Graf 70 dodatna podpora v odnosu na sektor

Graf 71 dodatna podpora v odnosu na
velikost

V odnosu na sektor je najpogosteje navedeno zagotavljanje kuhinje. Druga izbira v
zasebnem sektorju in javna storitev so pogostejši odmori, v gopsodarskem sektorju menza
in javno zasebnem sektorju je to dostava (graf 70).
V odnosu na velikost je v mikro podjetjih najpogosteje zagotovljen pogostejši odmori, v
majhnih podjetjih je najpogosteje zagotovljena kuhinja in pogostejši odmori in v srednjih in
velikih podjetjih je najpogosteje navedena podpora zagotavljanje kuhinje (graf 71).
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7 Zaključek
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