
 

 

Ali v vašem delovnem okolju spodbujate telesno dejavnost zaposlenih? 
(check lista za delodajalce) 

Z orodjem boste prepoznali, katere aktivnosti na področju telesne dejavnosti zaposlenih že 

izvajate ter spoznali številne druge ideje za izvajanje ukrepov na tem področju.  

Preberite spodnje trditve in označite z DA, če dejavnost izvajate v vaši delovni organizaciji 

in z NE, če aktivnosti ne izvajate oz. navedeno ne velja za vašo delovno organizacijo.  

  DA NE 

1. Ali imate v delovni organizaciji športno društvo?   

2. Ali je vašim zaposlenim omogočeno stoječe delo?   

3. Ali je vašim zaposlenim omogočen varen prihod na delovno mesto s 
kolesom ali peš? 

  

4. Ali imajo zaposleni možnost izvajanja aktivnih odmorov (npr. 
razgibavanje, vaje…)? 

  

5. Ali spodbujate zaposlene k aktivnim odmorom med delom?   

6. Ali imate v prostorih delovne organizacije nameščene naprave in orodja 
za razgibavanje?  

  

7. Ali omogočate subvencioniranje kart in vstopnin za zaposlene, ki so 
telesno dejavni drugje (npr. fitnes, plavanje, telovadnice…)?   

  

8. Ali imajo vaši zaposleni možnost sprehoda v času odmora?   

9. Ali so vaši zaposleni pri svojem delu tudi telesno dejavni?    

10. Ali v vaši delovni organizaciji sponzorirate sodelovanje zaposlenih v 
timskih športih (npr. košarka, odbojka…)? 

  

11. Ali imajo vaši zaposleni na voljo subvencionirane masaže na delovnem 
mestu ali izven njega?  

  

12. Ali kdaj organizirate športne dejavnosti za zaposlene izven delovnega 
časa (npr. pohod, kolesarjenje športne igre)? 

  

13. Ali so vašim zaposlenim na voljo informacije (npr. brošure, posterji) na 
temo telesne dejavnosti?  

  

14. Ali v vaši delovni organizaciji izvajate hodeče sestanke?   

15.  Ali spodbujate zaposlene k izvajanju vaj za razgibavanje oči?   

16.  Ali spodbujate zaposlene v vaši organizaciji, da so tudi izven delovnega 
mesta telesno aktivni? 

  

17. Ali v vaši organizaciji zagotavljate (brezplačno ali subvencionirano) 
spremljanje telesne aktivnosti zaposlenih (preko aplikacij, naprav ipd.) 

  

18. Ali v vaši organizaciji skrbite za obveščenost zaposlenih o aktivnostih, ki 
jih organizirate? 

  

19.  Ali v vaši organizaciji nagrajujete zaposlene, ki so telesno aktivni?   

20. Ali je povečana telesna aktivnost, in s tem boljše zdravstveno stanje 
zaposlenih, eden izmed ciljev vaše organizacije? 
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Vrednotenje in interpretacija rezultatov 

Seštejte število odgovorov in zapišite: 

Število odgovorov DA  

Število odgovorov NE  

 

Več odgovorov DA kot ste izbrali, večja je vaša angažiranost na področju spodbujanja telesne 

dejavnosti zaposlenih. Vsaka aktivnost šteje, zato vsak odgovor DA predstavlja prispevek 

delodajalca.  

Kjer ste označili NE, je smiselno razmisliti, če lahko ta ukrep uvedete v vaše delovno okolje.  


