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Projekt 

AKTIVNA PODJETJA, 

na praksi temelječa raziskava o promociji zdravja in gibalnih aktivnosti v 
podjetjih 

 
 

Nosilec projekta: 

Zavod APGA, agencija za promocijo gibalnih aktivnosti 

 
Evropski partnerji projekta: 

CESIE, Palermo, Italija, 

Institut novih tehnologij INT, Lodz, Poljska, 

LIDOSK, Antalya, Turčija, 

Europa Sport Academy, Plymouth, Anglija 

 
Domači partnerji projekta: 

ŠUS, športna unija Slovenije 

Korociv 

 
Trajanje projekta: 

1.1.2018-31.12.2020 
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Učinki dela in njegovi negativni vplivi na fizično in duševno zdravje 
zaposlenih, tako kot drugod po Evropi, so tudi v Sloveniji veliko breme za 
zaposlene, podjetja in celotno družbo. 

In kaj kažejo podatki za Slovenijo? 

1. Zaposleni v Sloveniji se počutijo slabše v svojem delovnem okolju kot 
drugi zaposleni v Evropi. 

 

Graf 1 Ali menite da boste lahko delali na istem delovnem mestu do 60 leta zaposlenih 
starih 55 let 

2. 52% žensk in 35% moških zaposlenih starosti pod 55 let meni, da ne 
bodo mogli svojega dela opravljati do 60 leta starosti, kar je največ v 
EU28 (graf 1). 

3. Različne raziskave kažejo, da je Slovenija glede stresa, delovne 
intenzivnosti, bolniške odsotnosti, na vrhu med državami EU. 

 

Graf 2 Ali menite da je vaše zdravje ogroženo zaradi dela 
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4. 36% zaposlenih meni, da delo škoduje njihovemu zdravju, kar je 
tretji največji delež v Evropi, kjer ima enako mnenje v povprečju 
23% zaposlenih (graf 2). 

5. Različne raziskave kažejo, da je Slovenija glede stresa, delovne 
intenzivnosti, bolniške odsotnosti, na vrhu med državami EU. 

6. Po uspešnosti poslovanja in konkurenčnosti menedžerjev, se po 
podatkih IMD 2017, Slovenija uvršča na 48. mesto od 63 držav. Še 
posebej negativno od kazalnikov poslovne uspešnosti izstopajo 
odnosi in vrednote (graf 3). 

 
Graf 3 konkurenčnost Slovenije 

7. Kljub temu, da Zakon o varnosti in zdravju pri delu predvideva, da 
morajo delodajalci zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu ter 
načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, je to 
praksa le manjšega števila podjetij v Sloveniji (navadno občasna). 

Če povzamemo, smo glede občutenja stresa, dojemanja, da delamo pod 
visokimi pritiski, po bolniški odsotnosti, pri vrhu držav EU28, ter krepko 
pod povprečjem EU28 glede produktivnosti dela in konkurenčnosti 
menedžerjev 

Kot taka Slovenija, z nekaj izjemami, bolj kot dober, predstavlja slab 
primer skrbi za zdravje zaposlenih v delovnem okolju. 
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Zakon o varstvu pri delu opredeljuje promocijo zdravja na delovnem 
mestu kot obvezo vsakega podjetja ali organizacije. 

3. člen ZVD: Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane 
aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in 
krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. 

24. člen ZVD: Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, 
odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja 
in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko 
ogrozijo zdravje delavcev. 

32. člen ZVD: Delodajalec mora načrtovati promocijo zdravja na 
delovnem mestu ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način 
spremljanja njenega izvajanja. 

Promocija zdravja 
Zakonska osnova 

 

Promocija zdravja na delovnem mestu mora postati del politike 
delovne organizacije in vsi zaposleni morajo imeti možnost 
aktivnega sodelovanja. 

 

Skrb za zdravje na delovnem mestu je dolgoročen 
proces, ki je skupna naloga in obveza delodajalcev in 

delavcev. 
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Gibalna aktivnost za zdravje 
Gibalna aktivnost 

• telesna neaktivnost predstavlja 4. vodilni vzrok umrljivosti v svetu, 
• 24% Slovencev nikoli ne izvaja športno rekreativne gibalne 

aktivnosti, 
• 15% Slovencev je redno, 36% pa občasno športno rekreativno 

gibalno aktivnih. 

Zdravstvena odsotnost z dela 

• povprečna bolniška odsotnost z dela v Slovenij v letu 2017 je bila 
4,26% ali 9 dni v letu na zaposlenega, 

• bolniška odsotnost zaposlenih na Koroškem v letu 2017 je bila 6,2 % 
ali 16 dni v letu na zaposlenega, 

• skupni ocenjeni stroški zdravstvene odsotnosti v Sloveniji so v letu 
2016 znašali 800 mil EUR (nadomestila plač, posredni stroški, 
nadomeščanje zaposlenih. 

Varstvo in zdravje pri delu 
• 12% delodajalcev v Sloveni ji izvaja 

vsebine športno rekreativno gibalno 
aktivnosti na delovne m mestu, 

• 5% delodajalcev ima prog rame ali 
politike, ki bi olajšale zaposlenim delo 
do ali preko starostne meje za 
upokojitev, 

• 67 % zaposlenih meni, da bi morali na 
delovnem mestu  uvesti določene 
programe ali politike, ki b i olajšale 
zaposlenim delo do upokojitve ali 
preko starostne meje za upokojitev 

• 66% zaposlenih v Sloveniji m delovni 
pogoji v Sloveniji slabi 

•  
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Vadba in vpliv na zdravje 
Gibalna aktivnost vpliva na vse vidike zdravja. 

Redna vadba: 

• izboljša telesno pripravljenost, mišično moč in kakovost življenja, 
• Izboljša funkcionalne sposobnosti, znižuje krvni pritisk in rizične 

dejavnike za nastanek problemov zaradi diabetesa, 
• veča odpornost na stresne situacije (glavobol, telesna in psihična 

utrujenost, pomanjkanje energije, anksioznost, zaskrbljenost, 
živčnost, napetost, razdražljivost... ). 

• ohranja primerno telesno težo, indeks telesne mase. 

Redno gibalno aktivni: 

• manj kadijo in uživajo manj alkohola, 
• višje ocenjujejo kvaliteto svojega življenja, so bolj zadovoljni, srečni, 

optimistični in boljšega razpoloženja. 
• višja samozavest, boljša samopodoba, manj znakov stresa, 
• splošni dvig zadovoljstva z življenjem. 
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DEJAVNIKI TELESNE PRIPRAVLJENOSTI 
 

Srčno-žilna vzdržljivost je sposobnost srca in pljuč privzemati kisik 
in ga dostavljati mišicam med dolgotrajno 
vadbo. 

Vzdržljivost je sposobnost ponavljajočega se krčenja 
mišic brez utrujenosti. 

Stabilizacija Lokalna: nevtralni položaji sklepov 

Globalna: ohranjanje pravilne telesne drže. 

Moč je največja moč, ki jo lahko mišica oziroma 
mišična skupina razvije proti uporu. 

Gibljivost označuje obseg možnega gibanja v sklepih. 

POMEN AEROBNE VADBE 

Aerobna vadba izboljšuje funkcionalne sposobnosti srčno - žilnega in 
dihalnega sistema. 

Gre za zmerno intenzivne dejavnosti, ki zahtevajo uporabo velikih 
mišičnih skupin in potekajo kontinuirano daljše časovno obdobje (hitra 
hoja, počasen tek -jogging, počasno plavanje, kolesarjenje –13km/uro, 
planinarjenje…). 

Izvajamo jo v pogovornem tempu. 
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POMEN VADBE ZA MOČ 

V tedensko vadbo jo moramo nujno vključiti vsaj 3x na teden (breme 
takšno, da lahko izvedemo 10-15 ponovitev): 

• povečuje mišično moč in vzdržljivost 
• preprečuje osteoporozo, debelosti, učinkovito izrabo kisika, mišični 

tonus 
• povečuje učinkovitost izrabe maščob za energijo 

 
 

Po 50 letu: ob odsotnosti vadbe za 
moč propadanje mišične mase od 
1-2% na leto (pojav sarkopenije) 

 
 
 

 
POMEN VADBE ZA GIBLJIVOST 

Izvajanje razteznih gimnastičnih vaj je močno povezana z vadbo moči, 
hitrosti in koordinacie. 

Boljša je gibalna učinkovitost (sklep se giblje v polnem obsegu gibanja) in 
je preventiva pred poškodbami. 

Trening moči mišico skrajša, zato je potrebno redno raztezanje. 

Naravno skrčenje mišic s starostjo vodi v okorelost. 

POZOR: gibljivost izvajamo takrat, ko je mišična temperatura največja. 

 

POMEN STABILIZACIJSKE VADBE 

Lokalna in globalna stabilizacija: 

• preprečevanje bolečin v hrbtu in sklepih, 
• odprava asimetrij v telesu, 
• izboljšanje telesne drže, 
• preprečevanje inkontinence, 
• izboljšanje ravnotežja in koordinacije. 
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Odrasli (od 18 do 65 let) ter starejši (65+) 

• Za vzdrževanje zdravja naj bo vaš cilj vsaj 150 minut zmerno 
intenzivne ali vsaj 75 minut visoko intenzivne športno 
rekreativne gibalne dejavnosti na teden. 

• Za izboljšanje zdravja naj bo vaš cilj vsaj 300 minut zmerno 
intenzivne ali vsaj 150 minut visoko intenzivne športno 
rekreativne gibalne dejavnosti na teden. 

• Posamezni sklop vadbe naj ne bo krajši od 10 minut. 
• Vsaj 2-krat tedensko je potrebno izvajanje vaj za krepitev moči, 

ravnotežje, koordinacijo in gibljivosti 
• Vadbo prilagodite svojemu zdravstvenemu stanju in zmožnostim ter 

ga postopno nadgrajujte. 

 

 
 

Vpliva tudi na nastanek drugih dejavnikov tveganja za zdravje (povišan 
krvni tlak in/ali krvni sladkor, zdravju škodljive vrednosti maščob v krvi, 
povečana telesna masa, zmanjšana dihalna sposobnost, oslabelost 
delovanja srca in ožilja, mišična oslabelost, zmanjšana funkcionalnost 
telesa itd.) in na razvoj številnih kroničnih nenalezljivih bolezni (bolezni 
srca in ožilja, možganska kap, sladkorna bolezen tipa 2, debelost, 
depresija, nekatere vrste raka, bolezni gibal itd.) 

SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA PRIPOROČA 
 
 

Stopnje intenzivnosti vadbe 

• NIZKA INTENZIVNOST – nismo zadihani in se lahko normalno 
pogovarjamo (pogovorni tempo), 

• ZMERNA INTENZIVNOST – že čutimo napor, telo se ogreje in 
postanemo rahlo zadihani, vendar se še lahko pogovarjamo (cel 
stavek brez zajemanja sape), 

• VISOKA INTENZIVNOST – telo je močneje ogreto, smo zadihani in se 
potimo, brez zajemanja sape se ne moremo pogovarjati. 

1 minuta visoko intenzivne telesne dejavnosti je primerljiva z 2 minutama 
zmerno intenzivne telesne dejavnosti. 

Telesna nedejavnost zmanjšuje splošno odpornost in slabša 
kvaliteto življenja posameznika. 
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Raziskave zadnjih let dodatno kažejo, da je daljše neprekinjeno sedenje 
povezano z razvojem različnih motenj, povezanih z zdravjem, in 
nastankom kroničnih nenalezljivih bolezni ter poškodb. Vpliva lahko celo 
tako na splošno umrljivost kot tudi na umrljivost zaradi srčno-žilnih 
bolezni. 

Dolgotrajno sedeče delo vpliva na pojav deformacije hrbtenice. Pri ljudeh, 
ki veliko sedijo, je zdravje gibal dokazano slabše. 

Sedeči način življenja lahko negativno vpliva tudi na kakovost spanja, na 
vid, gibalni aparat in kognitivne sposobnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kako ukrepati 

• Sedenje prekinite vsako uro ali dve za vsaj minuto ali dve. 
• Izvedite vaje za vratni in ledveni del hrbtenice, rame, zapestja. 
• Med delavnikom: 2-3 aktivni odmori po 5-10 minut 

Daljše in neprekinjeno sedenje negativno vpliva na zdravje tudi 
tistih posameznikov, ki sicer dosegajo priporočila za telesno 
dejavnost Svetovne zdravstvene organizacije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolgotrajno sedenje škoduje 
zdravju 

Večkratno kratkotrajno gibanje 
koristi zdravju in dobremu počutju 
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Ne pozabite 

pravilna izvedba vaj 

pozitiven učinek na zdravje 

nepravilna izvedba vaj 

lahko privede do poslabšanja in poškodb 
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Bodite aktivni spremljajte svojo vadbo 
Mesec: Leto: 

dan vrsta 
vadbe 

trajanje 
min 

opombe (vrsta aktivnosti) 

1.       

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      
 
 

Vrsta vadbe: 

• osnovna motorika 

o vaje za moč = M 
o vaje za vzdržljivost = V 
o vaje za gibljivost = G 
o vaje za koordinacijo = K 

• aerobna vadba = A 

Vrsta aktivnosti: 

• hoja 
• tek 
• kolesarjenje 
• igre z žogo 
• korektivna gimnastika 
• yoga 
• .... 

Kombinirajte največ tri vrste vadbe, ne pozabite, VSAKA MINUTA ŠTEJE 
  



 

 

 


