
»ZMANJŠEVANJE TVEGANIH RAVNANJ ZAPOSLENIH« - VSEBINSKI OPIS 

PROJEKTA 

 

1. CILJI PROJEKTA 

 

Namen in cilji 

Cilj projekta je prepoznati najbolj pogosta tvegana ravnanja zaposlenih v dejavnostih, ki jih 

pokriva SKEI Slovenije (dejavnost kovinskih materialov in livarn, dejavnost elektroindustrije 

in kovinska industrija) na podlagi analize poškodb na delovnem mestu in incidentov ter na 

podlagi ugotovitev napraviti plakate z opozorili zaposlenim na to, da naj se vzdržijo tveganjih 

ravnanj in prikazom možnih posledic. 

 

V okviru projekta bo opravljena analiza poškodb na delovnem mestu in incidentov v vsaj 10 

podjetjih, ki delujejo v dejavnostih, ki jih pokriva SKEI Slovenije (dejavnost kovinskih 

materialov in livarn, dejavnost elektroindustrije in kovinska industrija), in sicer v vsaki izmed 

dejavnosti vsaj v treh podjetjih. Namen analize bo ugotoviti najpogostejša tvegana ravnanja 

zaposlenih v omenjenih dejavnostih. Na podlagi opravljene analize bodo pripravljeni plakati, 

na katerih bodo opozorila zaposlenim naj se vzdržijo tveganjih ravnanj, na katerih bodo hkrati 

prikazane tudi možne posledice v primeru tveganih ravnanj.  

 

Z ugotovitvijo katera so najpogostejša tvegana ravnanja zaposlenih v omenjenih dejavnostih 

bomo ciljno izvedli promocijo varnega dela na način, da se zaposlene z njimi opozorili, da naj 

se vzdržijo tveganjih ravnanj. S tem, ko bodo na plakatih hkrati prikazane tudi možne 

posledice v primeru tveganih ravnanj, bo promocija bolj učinkovita. Pričakujemo, da se bo 

zmanjšalo število tveganih ravnanj ter posledično pri zaposlenih v omenjenih dejavnostih 

manjše število delovnih nezgod. Posledično bo manjše tudi število dni bolniške odsotnosti in 

dni dolgotrajne bolniške odsotnosti (nad 30 dni). V letu 2015 pričakujemo zmanjšanje dni 

bolniške odsotnosti in dni dolgotrajne bolniške odsotnosti (nad 30 dni) v družbah, kjer bodo 

izdani plakati in opravljena evalvacija, glede na leto 2013 za 5 odstotkov. 

 

Ko bodo plakati oblikovani in natisnjeni, jih bomo razdelili v družbe, ki delujejo v dejavnosti 

kovinskih materialov in livarn, dejavnosti elektroindustrije in kovinski industriji, v katerih je 

organiziran sindikat SKEI, glede na prepoznana najpogostejša tvegana ravnanja.  

 

Izdelali bomo 9 različnih plakatov, za vsako izmed dejavnosti 3, glede na prepoznana 

najpogostejša tvegana ravnanja zaposlenih v posamezni dejavnosti. Plakati bodo dostopni tudi 

na spletnih straneh vlagateljev, da bodo imeli dostop do njegove vsebine tudi vsi ostali 

zainteresirani. Vsak izmed plakatov bo natisnjen v 1000 izvodih. 

 

Časovni okvir projekta 

 

Aktivnost Rok Odgovorna oseba 

Predstavitev projekta Komisiji za varnost in 

zdravje pri delu (seja KVD) 

11. 10. 2013 Željka Kutija 

 

Poiskati vsaj 10 družb, ki bi bile 

pripravljene sodelovati v projektu: 

- vsaj 3 v dejavnosti kovinskih materialov in 

livarn, 

- vsaj 3 v dejavnosti elektroindustrije, 

- vsaj 3 v kovinski industriji. 

18. 10. 2013 Željka Kutija 

Komisija za varnost in 

zdravje pri delu 

 



Pridobiti podatke od podjetij za analizo z 

namenom identificiranja najpogostejših 

tveganih ravnanj zaposlenih (podatki o 

vzrokih nezgod in incidentov, tveganja iz 

ocene tveganja) in podatkov o številu dni 

bolniške odsotnosti 

15. 11. 2013 Željka Kutija 

Komisija za varnost in 

zdravje pri delu 

 

Analiza podatkov posredovanih podatkov z 

namenom identificiranja najpogostejših 

tveganih ravnanj zaposlenih; po opravljeni 

analizi bodo rezultati poslani članom 

Komisije za varnost in zdravje pri delu, da 

bodo podali svoje ideje za oblikovanje 

vsebine za plakate 

31. 12. 2013 Željka Kutija 

Rebeka Tramšek 

Oblikovanje besedil za plakate na podlagi 

opravljene analize (seja KVD) 

28. 2. 2014 Željka Kutija 

Komisija za varnost in 

zdravje pri delu 

Rebeka Tramšek 

Urša Zidanšek 

Oblikovanje plakatov 15. 4. 2014 Urša Zidanšek 

Tisk plakatov 30. 4. 2014 Urša Zidanšek 

Organizacija razdeljevanja s sodelujočimi v 

projektu in ostalimi podjetji iz dejavnosti 

(seja KVD) 

15. 5. 2014 Željka Kutija 

Komisija za varnost in 

zdravje pri delu 

Promocija in razdeljevanje plakatov v 

tiskani obliki ter objava plakatov na spletnih 

straneh vlagateljev 

30. 6. 2013 Željka Kutija 

Komisija za varnost in 

zdravje pri delu 

 

2. CILJNA JAVNOST 

 

Neposredna ciljna javnost so zaposleni v družbah, ki delujejo v dejavnosti kovinskih 

materialov in livarn, dejavnosti elektroindustrije in kovinski industriji, v katerih je organiziran 

sindikat SKEI.  

 

3. EVALVACIJSKI MODEL 

 

Uspešnost projekta bomo preverili s primerjanjem dni bolniške odsotnosti in dni dolgotrajne 

bolniške odsotnosti (nad 30 dni) v letih pred izvedbo projekta (2012, 2013) ter v dveh letih po 

izvedbi  projekta (2014, 2015). Podatke bomo preverjali v vsaj 10 družbah, kjer bo izpeljan 

projekt. Predvidevamo, da se bo število dni bolniške odsotnosti kot tudi število dni 

dolgotrajne bolniške odsotnosti zaradi izboljšanja zdravja zaposlenih precej zmanjšalo. V letu 

2015 pričakujemo zmanjšanje dni bolniške odsotnosti in dni dolgotrajne bolniške odsotnosti 

(nad 30 dni) glede na leto 2013 za 5 odstotkov. 

 

4. PREDSTAVITEV ZZZS KOT SOFINANCERJA 

 

ZZZS bom omenjen na plakatih in ostalih dokumentih in sporočilih, ki bodo v zvezi s 

projektom izdana, kot sofinancer, skupaj z logotipom in navedbo  “Projekt 

»ZMANJŠEVANJE TVEGANIH RAVNANJ ZAPOSLENIH« je na podlagi Javnega razpisa 

za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 

finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije”. 


