
 

 

 
 

 
 

 

 

»ERGONOMSKO UREJENO DELOVNO MESTO « - VSEBINSKI OPIS 

PROJEKTA 

 

1. UVOD 

 

Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije-SKEI je samostojna, neodvisna in 

reprezentativna interesna organizacija prostovoljno združenih delojemalcev - članov, ki 

uveljavlja in zastopa ekonomske, gospodarske, socialne, stanovske, kulturne in druge interese 

članstva na vseh ravneh sindikalne organiziranosti. Je največji sindikat dejavnosti. V okviru 

SKEI Slovenije deluje tudi Komisija za varstvo in zdravje pri delu. Med drugim podpiramo 

projekte, ki se izvajajo z namenom izboljšanja varnosti in zdravja zaposlenih. SKEI Slovenije 

je bil kot edini sindikat iz Slovenije vključen tudi v mednarodni projekt »Chance4Change«, v 

okviru katerega smo izvedli raziskave in seminarje na temo stresa. 

 

Kadring, d. o. o., je družba, ki že vrsto let uspešno izvaja strokovne naloge s področja varnosti 

in zdravja pri delu za svoje naročnike. Izpeljali smo vrsto uspešnih projektov s področja 

promocije zdravja na delovnem mestu, katerih cilj je izboljšati varnost in zdravje na delovnem 

mestu in zmanjšanje absentizma. Za izpeljane projekte prilagamo referenčna pisma. 

 

SKEI in Kadring, d.o.o., sta v konzorciju v letih 2013 in 2014 že uspešno sodelovala na 

projektu »Zmanjševanje tveganih ravnanj zaposlenih«, sofinanciranem s strani ZZZS. 

 

 

2. CILJI PROJEKTA 

 

Namen in cilji 

 

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. 

 

V okviru prijavljenega projekta bomo definirali 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. Za vsako izmed teh tipičnih 9 

delovnih mest bomo na podlagi ogleda, intervjuja, opisa delovnih mest, pripravili kontrolno 

listo, s katero se bo lahko na tistem delovnem mestu preverila ergonomska ureditev.  

 

Za osebe, zadolžene za varnost in zdravje pri delu pri sodelujočih družbah bo narejeno 

usposabljanje s področja ergonomske ureditve delovnega mesta, kjer bodo predstavljene tudi 

kontrolne liste. Kontrolno listo bo izpolnilo vsaj 20 oseb, zaposlenih na posameznem 

delovnem mestu, rezultate pa bodo osebe, zadolžene za varnost in zdravje pri delu, 

posredovale izvajalcem, ki bodo nudili pomoč pri vzpostavitvi ergonomsko urejenega 

delovnega mesta. Hkrati bodo narejene analize izpolnjenih kontrolnih list, na podlagi katerih 

bodo pripravljeni plakati z opozorili zaposlenim kako prispevati k ergonomski ureditvi 

delovnega mesta.   

Cilji: 



 

 

 
 

 
 

 

- 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 

- Pripraviti kontrolno listo za preverjanje ergonomske ureditve delovnega mesta za 9 

delovnih mest 

- Izpolnitev kontrolnih list s strani vsaj 20 oseb, zaposlenih na posameznem tipičnem 

delovnem mestu, skupaj torej izpolnitev s strani 180 oseb 

- Izvesti delavnico na temo ergonomske ureditve delovnega mesta za osebe, zadolžene 

za varnost in zdravje pri delu v družbah 

- Izdati vsaj 5 plakatov z opozorili zaposlenim kako prispevati k ergonomski ureditvi 

delovnega mesta velikost B2, vsakega v nakladi 1000 izvodov 

- Posneti 3 kratke videoposnetke o ergonomski ureditvi delovnega mesta; v vsaki 

dejavnosti po en videoposnetek 

 

Časovni okvir projekta 

 

Trajanje aktivnosti Vrsta in obseg aktivnosti  

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. 6. 2016 – 31. 7. 2016 – Analiza izpolnjenih kontrolnih list 

1. 8. 2016 – 31. 8. 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 

 

3. CILJNA JAVNOST 

 

Neposredna ciljna javnost so vsi delodajalci, ki opravljajo dejavnost kovinske industrije, 

kovinskih materialov in livarn ter elektroindustrije, na področju celotne Slovenije. Rezultati 

projekta bodo sproti objavljeni na spletni strani nosilca projekta, da se bodo z njimi lahko 

seznanili vsi zainteresirani. 

 

4. EVALVACIJSKI MODEL 

 

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). Podatke bomo preverjali vseh 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 

2017 pričakujemo zmanjšanje dni bolniške odsotnosti in dni dolgotrajne bolniške odsotnosti 

(nad 30 dni) glede na leto 2015 za 3 odstotke. 

Prav tako bomo po končanju projekta 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.  

  

 

5. PREDSTAVITEV ZZZS KOT SOFINANCERJA 

 

ZZZS bo omenjen na povabilih, vprašalnikih, predstavitvi, plakatih, videoposnetkih in ostalih 

dokumentih in sporočilih, ki bodo v zvezi s projektom, izdana, kot sofinancer, skupaj z 

logotipom in navedbo  “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”. 
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