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SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH V TALUMU



SPLOŠNE INFORMACIJE

• Leto ustanovitve: 1947

• Leto začetka proizvodnje: 1954  - obstoj družbe: 62 let (21.11.2016)

• Organiziranost: pogodbeni koncern

• Skupni prihodek 2015: 327.000.000 EUR

• Delež prihodkov od prodaje ustvarjen z izvozom: 83%

• Blagovna proizvodnja proizvodov iz aluminija 2015: 140.000 t 

• Število zaposlenih: 1.300

• Povprečna starost zaposlenih: 43 let

• Delež invalidov: 12,4%



SKRB ZA ZDRAVJE

LASTNA SKRB + TALUM = ZDRAVJE

• Projekt “Skrb za zdravje ” teče od leta 1998

• V letu 2012 skrb za zdravje zaposlenih vključena v strategijo družbe



SKRB ZA ZDRAVJE

CILJI - 1998

• skrb za lastno zdravje postati vrednota podjetja

• omogočiti vsakemu zaposlenemu udeležbo na vsaj eni aktivnosti povezani z zdravjem

• zmanjšanje deleža BO pod 5%

CILJI - 2016

• skrb za lastno zdravje še naprej ostaja vrednota podjetja

• ohranjanje deleža BO krajših od 30 dni pod 3,7%

• zmanjšanje deleža BO pod 5%

• BO strateški kazalnik



NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVJE

Osnove za načrtovanje aktivnosti:

• analiza zdravstvenega stanja

• razlogi bolniške odsotnosti

• aktualna širša družbena problematika

Vključeni:

• Sodelavci strokovnih služb

• Sindikat, Svet delavcev, Svet zaposlenih

• Medicina dela prometa in športa

• Sodelavci, ki se prostovoljno vključujejo v organizacijo



BOLNIŠKA ODSOTNOST, PO VRSTI 

ODSOTNOSTI



UKREPI OZ. AKTIVNOSTI

• PREVENTIVNE REKREATIVNE AKTIVNOSTI

(kolesarjenje, plavanje, pohodništvo,….)



UKREPI OZ. AKTIVNOSTI

• PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE AKTIVNOSTI

(cepljenje proti gripi, klopnemu meningitisu, psihoterapevtske delavnice,….)



UKREPI OZ. AKTIVNOSTI

IZOBRAŽEVANJE IN INFORMIRANJE

(“stran” na temo zdravja v internem časopisu, zloženke, 

novičke, plakati, intranet,…)



PROGRAM SVIT

• Odkrivanje raka na debelem črevesu

• Prvo podjetje v Sloveniji

• Sodelovanje z občino Hajdina

• Sodelovanje z IVZ



…



OBVLADOVANJE STRESA

• Delavnice za obvladovanje stresa

• V letu 2011 sodelovanje v projektu PPDZ-S (ANTI STRESS)

Razlogi za sodelovanje v projektu :

• spoznati stresorje

• nadgraditi obstoječe in pridobiti novo zanje

• spoznati nove zunanje sodelavce 

• svetovalni telefon!!!



RIŠEMO IN PIŠEMO Z OTROCI



PLANIRANE AKTIVNOSTI - 2016

Termin Naziv aktivnosti

čez celo leto 2016 Rekreativno plavanje, vadba v fitnes studiu

jan., feb., mar., okt., nov., dec. 2016 Rekreacija v zimskem času: organizirana telesna vadba, najem telovadnic

tekom leta 2016 Usposabljanje in informiranje o mentalnem zdravju in pomenu le-tega

tekom leta 2016 Zdravo prehranjevanje (malica, napitki, usmerjene delavnice, informiranje in osveščanje)

tekom leta 2016 Nordijska hoja

pomlad , jesen 2016 Test hoje na 2 km

apr. , maj 2016 Cepljenje proti klopnemu meningoencafalitisu

apr., okt. 2016 Talumov dan za zdravje: Pohod, športne igre

27.5.2016 Aktivnosti za najmlajše - Rišemo in pišemo

3.9.2016 Talumov dan za zdravje: Zdravo Talum

okt.16 Cepljenje proti sezonski gripi

12.11.2016 Talumov dan za zdravje: Pohod po Levstikovi poti od Litije do Čateža

tekom leta 2016 Pogovori s posamezniki pri katerih se odsotnost zaradi BO v 3 mesecih ponovi več kot 3x

tekom leta 2016
Pogovori s tistimi, ki so na BO več kot 4 mesece  - namen ohranjanje stika z delovnim okoljem, 

ponovna vključitev v delovno okolje




