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• Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 

• Cca 30.000 članov iz podjetij panog tradicionalne industrije 

• Največji panožni industrijski sindikat 

• Skrb za varno in zdravo delo ena izmed prednostnih nalog 

• Komisija za varno in zdravo delo 

• www.skei.si 
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http://www.skei.si/


Komisija za varstvo in zdravje pri delu  

• Spremljanje ureditev in razvoja VZPD v dejavnosti 

• Oblikovanje pobud in rešitev 

• Ažuriranje evidenc delavskih zaupnikov za področje VZPD 

• Sodelovanje z inšpekcijo 

• Predlaganje vsebine usposabljanj za področje VZPD 
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Projekti s področja varnega in zdravega dela 
2012-2015   
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• Zmanjševanje tveganih ravnanj zaposlenih/ zaključen 

 

• Ergonomsko urejeno delovno mesto/ začetek  jesen 2015 

 

• Uvajanje mentorstva za izboljševanje varnosti in zdravja pri delu/ 
začetek jesen 2015 
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Promo, Promo II  
– promocija zdravega življenja v elektro-kovinski industriji 
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• Mednarodni projekt 8 partnerjev kot prispevek k izboljševanju 
subjektivnega dobrega počutja zaposlenih 

• Vključeval prebivalce mest, zaposlene in delodajalce iz regij avstrijska 
Štajerska, Podravje in  Pomurje 

• Vodilni partner Mariborska razvojna agencija 

• Trajal 36 mesecev, zaključen 2014 

• Izvedenih V. seminarjev in zaključna konferenca 

• Opozarjanje na stres in metode njegovega obvladovanja 
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»ZMANJŠEVANJE TVEGANIH 

RAVNANJ ZAPOSLENIH«  
 

2013-2014 
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GLAVNI CILJ PROJEKTA 

• 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 nezgod pri delu in incidentov ter na podlagi ugotovitev 
izdelati  plakate z opozorili zaposlenim, da se vzdržijo tveganjih ravnanj in 
prikazom možnih posledic.  

 

• Istočasno pa zaposlene ozavestiti za zmanjševanje izvajanja tveganih 
ravnanj. 
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Dejavnost kovinskih 

materialov in livarn Slovenije 

Dejavnost kovinske industrije 

Slovenije 

Dejavnost elektroindustrije 

Slovenije 

Metal Ravne, d. d. Unior, d. d. Letrika, d. d. 

MPI Reciklaža, d. o. o. Palfinger, d. o. o. ETI Elektroelement, d. d. 

Talum, d. d. Lama, d. d. Hella Saturnus, d. o. o. 

Rondal, d. o. o. Stampal SB, d. o. o.   

  Sistemska Tehnika, d. o. o.   

Tabela 1: Podjetja, ki so sodelovala pri projektu 

V okviru projekta je bila opravljena analiza nezgod, ki so se pripetile na delovnem mestu, in 

drugih incidentnih situacij, ki bi lahko vodile do poškodbe zaposlenega. Analiza je bila 

opravljena v 12 podjetjih (podjetja so navedena v tabeli 1) in je zajela podatke za posamezno 

podjetje za obdobje zadnjih 4 let (od 2010 do 2013).  
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SKUPINE TVEGANIH RAVNANJ ZAPOSLENIH 
 

• Nepazljivost s strani zaposlenega (človeški faktor) 

• Neupoštevanje postopkov dela 

• Neustrezno vzdrževana delovna oprema 

• Neustrezno vzdrževano delovno okolje 

• Neuporaba zahtevane osebne varovalne opreme pri delu  

oziroma neustrezna uporaba varovalne opreme 
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Tvegana ravnanja zaposlenih-primerjava med 
dejavnostmi 
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Ergonomsko urejeno delovno mesto 
 
Uvajanje programa mentorstva za izboljševanje varnosti 
in zdravja pri delu 
 
2015-2016 
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Ergonomsko urejeno delovno mesto 
 
• Nuditi delodajalcem strokovno pomoč pri ergonomski ureditvi 

delovnega mesta ter zaposlene ozavestiti o pomenu ergonomske 
ureditve delovnega mesta 

• Definiranje 3 tipičnih delovnih mest 

• Usposabljanje s področja ergonomske ureditve delovnega mesta 

• Izdelava plakatov 

• 3 kratki videoposnetki 
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Uvajanje programa mentorstva za izboljševanje 
varnosti in zdravja pri delu 

 
• Za vsakega zaposlenega določiti vsebino in čas usposabljanja 

• Po zaključku izvest preizkus znanja (kakovost, varstvo pri delu, 
varovanje okolja..) 

• Zagotoviti kakovostno usposobljenost zaposlenega ter zmanjšati 
nezgode 

• Oblikovati model  

• Uvedba v vsaj 10 podjetjih 

• Delavnice 

• Zmanjšanje števila nezgod 
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Promo, Promo II  
– promocija zdravega življenja v elektro-kovinski industriji 
30.11.2015 19 



PROMO  

 

•  ZAGOTAVLJANJE TELESNEGA IN DUŠEVNEGA ZDRAVJA ZAPOSLENIH 
V ELEKTRO-KOVINSKI INDUSTRIJI  

• Izvedenih je bilo vseh 8 izobraževalnih seminarjev v kombinaciji z 
delavnicami 

• V izobraževanju udeleženih 120 sindikalnih zaupnikov 

• Izdelano gradivo – na www.skei.si /projekti/ arhiv/ PROMO 
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http://projekt-promo.weebly.com/ 

 
 
 
 
 
Cilj projekta PROMO II je prispevati k višji stopnji zdravja zaposlenih v 
elektro-kovinski industriji in posledično k boljši skrbi za njihovo zdravje.  
 
Namen projekta PROMO II je izboljšati (psihično in fizično) dobro počutje 
zaposlenih v elektro-kovinski industriji, s poudarkom na tehnikah za 
zagotavljanje duševnega in fizičnega zdravja ter pripravi izbora ustreznih 
učinkovitih ukrepov, ki jih lahko zaposleni uporabljajo v svojem delovnem 
okolju in prispevajo k večji zdravstveni in varnostni ozaveščenosti 
delojemalcev elektro-kovinske industrije in tako vplivajo na zmanjšanje 
absentizma. 

Projekt PROMO je na podlagi Javnega razpisa 
za sofinanciranje projektov za promocijo 
zdravja v letu 2015 in 2016 finančno podprl 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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Hvala za pozornost 
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