
 

»ERGONOMSKO UREJENO DELOVNO 

MESTO«  

 
Projekt “ERGONOMSKO UREJENO DELOVNO MESTO“ 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.  

 

  

Željka Kutija, Kadring d.o.o. 



NAMEN PROJEKTA 

• Namen projekta je nuditi delodajalcem 

strokovno pomoč pri ergonomski ureditvi 

delovnega mesta ter zaposlene ozavestiti o  

pomenu ergonomske ureditve delovnega 

mesta ter sledenju smernicam ergonomske 

ureditve. 

 



CILJI PROJEKTA  

1. Definirati 3 najbolj tipična delovna mesta oz. poklicne profile 
v vsaki izmed dejavnosti, ki jo pokriva SKEI; dejavnost 
kovinske industrije, elektroindustrije ter dejavnost kovinskih 
materialov in livarn. 

2. Pripraviti kontrolno listo za preverjanje ergonomske ureditve 
delovnega mesta za 9 delovnih mest. 

3. Izpolnitev kontrolnih list s strani vsaj 20 oseb, zaposlenih na 
posameznem tipičnem delovnem mestu, skupaj torej 
izpolnitev s strani 180 oseb. 

4. Izvesti delavnico na temo ergonomske ureditve delovnega 
mesta za osebe, zadolžene za varnost in zdravje pri delu v 
družbah. 

5. Izdati vsaj 5 plakatov z opozorili zaposlenim kako prispevati 
k ergonomski ureditvi delovnega mesta (velikosti B2 oz. 
manjše), vsakega v nakladi 1.000 izvodov. 

6. Posneti 3 kratke videoposnetke o ergonomski ureditvi 
delovnega mesta; v vsaki dejavnosti po en videoposnetek. 

 



EVALVACIJSKI MODEL 

Uspešnost projekta bomo preverili: 
 

• Uspešnost projekta bomo preverili s primerjanjem dni bolniške odsotnosti in 

dni dolgotrajne bolniške odsotnosti (nad 30 dni) v letih pred izvedbo projekta 

(2014, 2015) ter v dveh letih po izvedbi  projekta (2017, 2018).  

• V letu 2017 pričakujemo zmanjšanje dni bolniške odsotnosti in dni 

dolgotrajne bolniške odsotnosti (nad 30 dni) glede na leto 2015 za 3 

odstotke. 

• Po končanju projekta bomo ponovno izvedli izpolnjevanje kontrolnih list s 

strani istih oseb, ki so izpolnjevale kontrolne liste na začetku projekta. 

Pričakujemo boljše rezultate glede ergonomske urejenosti delovnega 

mesta.  

  

 

 

 



TERMINSKI PLAN  

 

 

Termin  Aktivnost  

1. 7. 2015 – 30. 9. 2015  Predstavitev projekta in iskanje družb, ki bi sodelovale v projektu 

1. 10. 2015 – 31. 11. 2015  Definiranje 3 najbolj tipičnih delovnih mest oz. poklicnih profilov v vsaki 
izmed dejavnosti, ki jo pokriva SKEI; dejavnost kovinske industrije, 
elektroindustrije ter dejavnost kovinskih materialov in livarn 

1. 12. 2015 – 31. 1. 2016  Ogled delovnih mest, intervjuji z zaposlenimi, z osebami, zadolženimi za 
varnost in zdravje pri delu 

februar 2016  Delavnica na temo ergonomske ureditve delovnega mesta za osebe, 
zadolžene za varnost in zdravje pri delu v družbah 

1. 2. 2016 – 31. 3. 2016  Priprava kontrolnih list za preverjanje ergonomske ureditve delovnega 
mesta za 9 delovnih mest 

1. 4. 2016 – 31. 5. 2016  Izpolnjevanje kontrolnih list 

1. 4. 2016 – 31. 5. 2016  Izdelava plakatov z opozorili zaposlenim kako prispevati k ergonomski 
ureditvi delovnega mesta; izdelava videoposnetkov o ergonomski 
ureditvi delovnega mesta 

1. 9. 2016 – 30. 9. 2016  Razdelitev plakatov, objava videoposnetkov 

1. 10. 2016 – 31. 10. 2016  Ponovna izpolnitev kontrolne liste in analiza 



KOMUNIKACIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI  

 

 -Redno objavljanje novic o poteku projekta na spletni strani SKEI in Kadringa, 

prek e-novic ter v revijah Metalurg in reviji Delavska enotnost. 

 

-Javna objava pripravljenih plakatov in videoposnetka. 
 



Hvala za pozornost! 


