
  

Projekt delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje 

podjetništva in prilagodljivosti«; 1.4. prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«. 
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Spoštovani, 

 

 

Slovenska zveza sindikatov – Alternativa vas, skupaj s socialnimi partnerji v projektu »INODEL«, 

Fakulteto za upravo, Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije in Svetom 

gorenjskih sindikatov, vljudno vabi na 

 

 

Delavnico »Nekateri aspekti delovnega okolja« v okviru projekta INODEL 

13. marec 2012 ob 9.30 uri 

Steklena dvorana poslovne stavbe Slovenskih železnic, d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana 

 

 

Cilj projekta »INODEL« je pripomoči k ustvarjanju podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov 

in razmer na področju varovanja zdravja na delovnem mestu. Cilj celotne raziskave pa je izdelava poročila 

tako za socialne partnerje, kot tudi za oblikovalce politik, da bodo pravni temelji na področju zakonodaje 

in delovnih procesov izboljšani in posodobljeni. Z izboljšanjem zdravja na delovnem mestu in delovnih 

procesih želimo doprinesti k produktivnejšim oblikam organiziranosti dela, vključno z boljšimi pogoji za 

zdravje in varstvo pri delu. 

 

Okvirni program: 

09.30 – 09.35 
Uvodni nagovor  

Zdenko Lorber, predsednik SZS-Alternativa 

09.35 – 09.40 
Uvod in kratka predstavitev projekta  

dr. Janez Stare 

09.40 – 10.00 
Različni pogledi na ukrepe za preprečevanje fluktuacije v organizaciji  

dr. Maja Klun 

10.00 – 10.30 
Rezultati in vidiki raziskav v projektu INODEL 

dr. Janez Stare 

10.30 – 10.50 
Pogled zaposlenih na problematiko absentizma v podjetju Slovenske železnice, d.o.o. 

Zdenko Lorber 

10.50 – 11.20 Odmor za kavo 

11.20 – 11.45 
Prepoznavanje in obvladovanje stresa za zmanjševanje absentizma 

dr. Zdravko Lavrič 

11.45 – 12.05 
Ukrepi za zmanjševanje stresa 
Doc. dr. Eva Boštjančič 

12.05 – 13.00 Razprava in zaključek 

 

Vljudno vabljeni, 

 

 

Predsednik SZS Alternativa 

Zdenko Lorber 
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