
 

 
  

 

 
 

OBČINA RAZKRIŽJE V PILOTNEM PROJEKTU 

PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

 

Obveščamo vas, da je bila Občina Razkrižje kot ena izmed dveh občin v Sloveniji (sodeluje še 
Občina Apače) izbrana za izvedbo pilotnega projekta v sklopu projekta “Krepitev telesnega 
in duševnega zdravja na delovnem mestu v slovenskih občinah”. Pilotni projekt se izvaja 
pod okriljem Sindikata občin Slovenije. 
 
Projekt “Krepitve telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu v slovenskih 
občinah” je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v 
letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
V sklopu izvajanja pilotnega projekta bodo v Občini Razkrižje izvedene naslednje aktivnosti: 

 Podrobnejši pregled ukrepov, ki jih občina že izvaja za preprečevanje psihosocialnih 
tveganj na delovnih mestih (pregled ukrepov za krepitev telesnega in duševnega 
zdravja v občini) 

 Definiranje novih oziroma dodatnih ukrepov za krepitev telesnega in duševnega 
zdravja zaposlenih v občini 

 Izdelava podrobnega načrta uvajanja konkretnih ukrepov v prakso poslovanja 
(izdelava konkretnega programa promocije zdravja za občine) 

 Vrednotenje pilotnega projekta v občini 
 Definiranje nadaljnjih ukrepov 

 
Sodobni način dela in z njim sodobno delovno okolje zahtevata od zaposlenih dobro mero 
vzdržljivosti in prilagodljivosti. Produktivnost in usmerjenost k rezultatom, vseživljenjsko 
učenje in stalno izpopolnjevanje, karierna in osebna rast, zahteve po inovativnosti, timsko 
delo in sodelovanje, dodatne in nepredvidene zadolžitve ter usklajevanje zasebnega in 
poklicnega življenja so le nekateri izmed izzivov, s katerimi se zaposleni spoprijemajo vsak 
dan. 
 
Psihosocialna tveganja na delovnem mestu se pojavljajo predvsem zaradi zahtev delovnega 
okolja, kot posledica odnosov med zaposlenimi ipd. Na navedene dejavnike lahko v veliki 
meri vplivajo vodstveni delavci občin. Iz tega razloga bodo zaposleni v Občini Razkrižje 
vključeni v pilotni projekt, s čimer bodo imeli možnost dobre prakse preprečevanja oziroma 
obvladovanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu prenesti v svoja delovna lokalna 
okolja.  
 
Področje psihosocialnih dejavnikov zajema različne sklope, kot so:  

1. stres na delovnem mestu  
2. izostajanje na delovnem mestu 
3. zmanjšanje produktivnosti (prezentizem) na delovnem mestu 
4. fluktuacija na delovnem mestu 
5. izgorevanje na delovnem mestu 
6. usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. 

 



 

 
  

 

Vrednotenje se bo izvajalo ves čas trajanja pilotskega projekta. Po zaključku pilotnega 
projekta se bo pripravilo zaključno poročilo, ki bo ocenilo posamezne aktivnosti pilotnega 
projekta z vidika: ustreznosti,  učinkovitosti, uspešnosti, koristnosti in vzdržnosti (trajnosti).  
 
Občini Razkrižje se iskreno zahvaljujemo za njihovo pripravljenost sodelovanja v pilotnem 
projektu. Verjamemo, da bodo rezultati pilotnega projekta prinesli veliko pozitivnega na 
njihov kolektiv, hkrati pa se bodo na podlagi pilotnega projekta oblikovale ustrezne 
smernice in rešitve na področju promocije zdravja tudi v vseh ostalih občinah po Sloveniji. 
 
Več o projektu najdete na spletni strani Sindikata občin Slovenije: www.sios.si (zavihek 
Projekt ZDRAVJE). 
 
 

Sindikat občin Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


