
Kontrolni seznam za samooceno ustanove 

Verzija: marec 2019 

 

Kriteriji za samooceno so organizirani v obliki kontrolnega seznama. Okence pred aktivnostjo, ki jo 
izvajate, označite s kljukico. Vsako označeno okence prinese eno točko. Seštejte točke za vsak sklop in 
preverite, ali izpolnjujete pogoje na vsakem od področij in ali skupni seštevek točk zadošča za pridobitev 
certifikata. 

 

Podatki o ustanovi: 

Naziv: 

Naslov: 

Kontaktna oseba: 

 

Ustanova je (ustrezno označite): 

☐ Javna institucija 

☐ Podjetje z delom s strankami 

☐ Podjetje z delom brez strank 

 

Lastništvo obravnavane lokacije (ustrezno označite): 

☐ Podjetje oz. institucija je lastnik objekta 

☐ Podjetje oz. institucija je najemnik 

 

 

  



SKLOP 1: Ozaveščanje, informiranje in motiviranje zaposlenih 

 Promocija hoje za zaposlene preko spleta, zloženk in drugih načinov obveščanja 

 Informacije o koristih hoje za nove zaposlene (v okviru paketa informacij ob zaposlitvi) 

 Organizacija dogodkov za spodbujanje hoje med zaposlenimi (zdravstveno svetovanje, 
predavanja,…)  

 Službeni izleti s pohodi (sprehodi, Pot ob žici, mestne ture, Jane's Walk) 

 Karta zaledja ustanove s ključnimi točkami v razdalji, primerni za hojo 

 Doseženo število točk v okviru sklopa 

Minimalna zahteva: izvajanje 2 ukrepov od 5 

 

SKLOP 2: Koordinacija in organizacija spodbujanja hoje 

 Koordinator za mobilnost ali hojo v okviru organizacije 

 Izdelan dokument, ki opredeljuje aktivnosti na področju hoje (npr. v sklopu mobilnostnega načrta, 
načrta promocije zdravja na delovnem mestu ali kot samostojen dokument)  

 Opredeljene cilje za področje hoje 

 Sklad oziroma razpoložljiva sredstva za izboljšanje pogojev za pešce (lahko tudi v širšem paketu 
za pešce, kolesarje in uporabnike javnega prevoza) 

 Doseženo število točk v okviru sklopa 

Minimalna zahteva: izvajanje 2 ukrepov od 4 

 

SKLOP 3: Infrastruktura 

3.1: Infrastruktura - Dostop do delovnega mesta  

 Neposredna navezava vhoda v podjetje oz. ustanovo na javne površine in poti 

 Ureditev prostora pred objektom, ki zagotavlja prednost pešcem pred ostalimi uporabniki, 
predvsem osebnimi avtomobili 

 Primerno širok in tlakovan dostop 

 Osvetljen dostop 

 Dostop brez ovir za gibalno ovirane 

 Doseženo število točk v okviru sklopa 

 
  



3.2: Infrastruktura - Garderobe in tuši  

 Prostor za preoblačenje 

 Garderobne omarice za oblačila in pripomočke (skupno ali v pisarni)  

 Prostor za sušenje mokrih oblačil (lahko v pisarnah)  

 Tuši 

 Doseženo število točk v okviru sklopa 

Minimalne zahteve:  

Podjetje oz. institucija je lastnik objekta: izvajanje 4 ukrepov od 9 
Podjetje oz. institucija je najemnik: izvajanje 2 ukrepov od 9 

 

SKLOP 4: Dostopnost za vse 

 Informacije o dostopu do lokacije za osebe z različnimi oblikami ovir pri mobilnosti (spletna stran) 

 Zagotovljen dostop do objekta za gibalno ovirane 

 Zagotovljen dostop do objekta za slepe in slabovidne 

 Doseženo število točk v okviru sklopa 

Minimalne zahteve:  

Javne institucije: izvajanje 3 ukrepov od 3 
Podjetja z delom s strankami: izvajanje 3 ukrepov od 3 
Podjetja brez dela s strankami: izvajanje 2 ukrepov od 3 

 

SKLOP 5: Delo s strankami in obiskovalci 

 Informacije za stranke o peš dostopu do lokacije (splet, zloženka), prioritetno opisane za pešce 

 Sistem spodbud za stranke, ki prihajajo peš (prednost, popust,…) 

 Doseženo število točk v okviru sklopa 

Minimalne zahteve:  

Javne institucije: izvajanje 1 ukrepov od 2 
Podjetja z delom s strankami: izvajanje 1 ukrepov od 2 
Podjetja brez dela s strankami: izvajanje 0 ukrepov od 2 

 

  



SKLOP 6: Dodatne točke za lastne ideje  

Izvedba drugih ukrepov in aktivnosti v povezavi s tematiko (opišite aktivnost, največ 3) 

  

  

  

 Doseženo število točk v okviru sklopa 

 

  



PREGLED ŠTEVILA IZVEDENIH UKREPOV: 

Št. točk 

Izpoln. 
min. 
zahtev 

(da/ne) 

 

  SKLOP 1: Ozaveščanje, informiranje in motiviranje zaposlenih 

  SKLOP 2: Koordinacija in organizacija spodbujanja hoje 

  SKLOP 3: Infrastruktura 

  SKLOP 4: Dostopnost za vse 

  SKLOP 5: Delo s strankami 

  SKLOP 6: Dodatne točke za lastne ideje 

  SKUPAJ 

 

Skupno je opredeljeno 26 možnih ukrepov. Za pridobitev certifikata more delodajalec izpolniti pogoje v 
vsakem sklopov in skupno doseči minimalno skupno zahtevano število izvedenih ukrepov. 

 

Minimalno zahtevano število ukrepov SKUPAJ za pridobitev certifikata: 

 Lastnik objekta Najemnik 

Javne institucije  14  12 

Podjetja z delom s strankami  14  12 

Podjetja brez dela s strankami  12  10 

 

 


