
Vloga športne dejavnosti za zaposlene 

– izkušnje projekta promocije zdravja na 
delovnem mestu Zdravi na kvadrat 2 v kemijski 

in drugih predelovalnih industrijah
Alenka Dovč, Kongres športa za vse, 25.11.2016

Projekt » Zdravi na kvadrat – promocija zdravja na delovnem mestu« je na podlagi 

Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v 

letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.



Kaj je prinesla sprememba Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6. člen)?

Tradicionalne aktivnosti za obvladovanje tveganj za varnost in zdravje pri 
delu (VZD) v podjetju se nadgrajujejo z dodatnimi aktivnostmi za 
promocijo zdravja na delovnem mestu (PZDM), to je s spodbujanjem 
zaposlenih in pomočjo na ravni podjetij pri pozitivnih spremembah 
življenjskega sloga, pomembnih za ohranjanje in krepitev zdravja. 

„Statistika kaže, da se vlaganja v samo promocijo zdravja na delovnem 
mestu, pretežno zaradi manjših stroškov zaradi odsotnosti z dela ter 
boljšega počutja in motivacije zaposlenih, povrnejo z 2,5- do 4,8-
kratnikom vložka.“ 

„Podjetja, ki vlagajo v promocijo zdravja, lahko pričakujejo do 36% nižji 
bolniški stalež.“



Smernice in načrt PZDM

• smernice podajajo temeljna načela za načrtovanje 
promocije zdravja na delovnem mestu 

• pripravljene so kot orodje oziroma pripomoček za 
delodajalca pri načrtovanju in izvajanju programov PZDM

• ob tem je potrebna dejavna zavezanost tako delodajalcev, 
kot zaposlenih 

• delodajalca po posameznih korakih vodijo, da pripravi načrt 
oziroma program promocije zdravja sam ali z delovno 
skupino za svojo organizacijo 

• na voljo so na spletni strani Ministrstva za zdravje



Podatki o projektu

PARTNERJI

•GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE – Združenje kemijske industrije 

•NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

•SINDIKAT KEMIČNE, NEKOVINSKE IN GUMARSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE

•OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE (OKS) - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ 

•ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE (ŠZL) in RAZGIBAJMO LJUBLJANO

TRAJANJE PROJEKTA : od julija 2015 – junija 2017

Vodja projekta: Darja Boštjančič, GZS-Združenje kemijske industrije

Strokovni vodja: Jožica Maučec Zakotnik, Center za krepitev zdravja in 
obvladovanja kroničnih bolezni, NIJZ



Namen in cilj projekta
Namen projekta je s promocijo zdravja na delovnem mestu v 
slovenski predelovalni industriji dolgoročno prispevati:

-k boljšemu zdravju zaposlenih, 

-zmanjšanju odsotnosti z dela, 

-zmanjšanju obolevnosti ter boljši kvaliteti življenja zaposlenih.

Cilj projekta je razviti celosten praktičen pristop promocije 
zdravja na DM s povezovanjem podjetij in relevantnih 
deležnikov na lokalni ravni (območne enote NIJZ, regijske 
pisarne OKS, ZVC...), ki nudijo podporo na področju razvoja 
zdravega življenjskega sloga.
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Struktura projekta

• osrednji del - osnovne aktivnosti za promocijo zdravja 
na delovnem mestu (psihosocialna tveganja, 
ergonomija, kemijska varnost, obogateni tečaji prve 
pomoči za zaposlene, kotički za zdravje v podjetjih, 
regijski dnevi zdravja in gibanja)

• dva podprojekta, osredotočena na spremembo 
gibalnih in prehranskih navad: MigiVEČ! in JejZDRAVO!



Gibalne aktivnosti za zaposlene MigiVEČ
- Test hoje na 2 km

- Gibalne aktivnosti v telovadnici in na prostem

- Tekaške skupine

- Nordijska hoja

- Fizioterapija za zaposlene

- Prikaz vaj za gibalne odmore glede na 

specifiko DM



Druge aktivnosti

• Svetovni dan fizioterapevtov

- obisk fizioterapevta za prikaz gibalnih odmorov v podjetju

• Sodelovanje na ljubljanskem tednu športa

• Evropski teden mobilnosti, 16. - 22.9.2016

• Športne igre zaposlenih v Velenju; 17.9.2016

Športne igre zaposlenih v Ljubljani; 24.9.2016

• Delavnice Tehnika teka / nordijska hoja za podjetja

• Tekma za sobno kolo med podjetji

• Pripelji srečo v službo (maj 2017)



Regijski dnevi zdravja in gibanja 
• izvedba preizkusa hoje na 2 km

• meritve krvnega tlaka, obsega pasu

• promocija preventivnih programov in ZV delavnic ter preprosta svetovanja za 

zdrav način življenja – usmeritev ogroženih v BPZP

• analiza telesne sestave s svetovanjem

• predstavitev makete debelega črevesa - Svit

• prikaz uporabe defibrilatorja, oživljanje na lutki in kako pomagati ponesrečencu

• demonstracija nordijske hoje in/ali drugih zdravju prijaznih vadb

• predstavitev lokalnih športnih društev !!



Sodelovanje z OKS in ŠZL

Spodbujamo regijske pisarne OKS da bi:

- sodelovale pri regijskih dnevih zdravja in gibanja

- obveščale o lokalnih športnih prireditvah

- identificirale društva v lokalnem okolju, ki bodo nudila popuste za 
podjetja, vključena v projekt



Sodelovanje z OKS in ŠZL

Spodbujamo regijske pisarne OKS da bi:

Spodbujamo OKS da:

Primer Športne zveze Ljubljane: v Ljubljani smo pridobili brezplačne prostore za izvajanje 
vadbe – vadba za zaposlene je zato občutno cenejša 

- pripravi predlog sprememb oz. sistemskih rešitev predpisov ali drugih 
aktov tako, da bo tudi za vadbo odraslih več ugodnih možnosti 

-identificirale razpoložljive prostorske možnosti in pripravila pregled razpisov za 
koriščenje lokalne infrastrukture za vadbo

- kandidirale in na omenjenih razpisih pridobi prostore in subvencije za vadbo,



Športna zveza Ljubljane

• Sodeluje na lokalni ravni Ljubljane in okolice

• Za podjetja so pridobili brezplačne prostore za izvajanje vadbe na 
razpisu MOL

• Vadba je bila zato občutno cenejša

• Redna vadba za zaposlene zmanjšuje bolniško odsotnost: razlog št. 1 za 
bolniško odsotnost v predelovalni industriji so mišično-kostna obolenja!! 



Vadba, ki je potekala v prostorih MOL v 
sezoni 2015/2016

OBJEKT, LOKACIJA VADBE NASLOV LOKACIJE VADBE
VELIKOST 

DVORANE TERMIN VADBE ŠPORTNA PANOGA IZVAJALEC VADBE

OŠ Zalog
Cerutova ulica 7, 1000 

Ljubljana 115 m2
PON, 19:30-

20:30 Splošna vadba+tek 
Akademsko atletsko 

društvo Slovan

Park Kodeljevo - bazen Zavod Šport Ljubljana balon 50 m
PON, 21.00-

22.00 plavanje
Akademsko atletsko 

društvo Slovan

OŠ Karla Destovnika 
Kajuha

Jakčeva ulica 42, 1000 
Ljubljana 122 m2

PON, SRE, 19.00-
20.30 

splošna vadba + 
judo Judo klub Golovec

OŠ Franc Rozman Stane
Prušnikova ulica 85, 1210 

Ljubljana-Sentvid 110 m2
PON, 20.30-

21.30 fizioterapija

Fizioterapevtka 
Andrea Backović
Juričan

OŠ Bičevje
Splitska ulica 13, 1000 

Ljubljana 156 m2 ČET, 18:15-19:00
splošna vadba + 

tek Brigita Langerholc

Športni center Triglav 
d.o.o. Vodovodna cesta 25 900 m2

sreda 20:00 do 
21:00; 
četrtek 
20:00 do 
21:00 

mali nogomet, 
košarka, 
odbojka, 
namizni tenis

Poteka lahko več 
aktivnosti hkrati! 



Dobre prakse…

… v podjetjih.

https://youtu.be/IRl7j2mV-hU


Kontakt:

GZS - Združenje kemijske industrije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
T: 01/5889 401  |  F:01/5898 100  |  zki@gzs.si | zdravi2@gzs.si

DARJA BOŠTJANČIČ, direktorica, vodja projekta Zdravi na kvadrat

ALENKA DOVČ, koordinatorica projekta, alenka.dovc@gzs.si

www.gzs.si/zdravi2
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