
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 1. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Ergonomsko oblikovanje delovnih mest v proizvodnji za 
delavce z omejitvami  

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo: 

 
5 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
 
2. V sodelovanju z: 
 
Fakulteta za strojništvo, UM; HELLA SATURNUS SLOVENIJA, d. o. o.;  RAZVOJ 
PODJETNIŠKIH IDEJ INVALIDOV; Fakulteta za logistiko, UM  

 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Podjetje HELLA Saturnus Slovenija je podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Deluje kot del 
mednarodnega koncerna HELLA in je hkrati eden največjih slovenskih izvoznikov. Dejavnost 
podjetja obsega razvoj in proizvodnjo svetlobne opreme za avtomobile, kot so žarometi, dodatni 
žarometi za meglo, žarometi za dnevno vožnjo ter eno- in več funkcijske svetilke. 
V podjetju je zaposlenih tudi večje število delavcev z omejitvami, ki svoje delo opravljajo v ločenih 
prostorih, saj jih brez ustreznih prilagoditev ni mogoče vključevati v proizvodni proces. Ker so 
invalidne osebe telesno šibkejše in občutljivejše na trajne poškodbe oz. poklicne bolezni, je toliko 
bolj pomembno, da je njihovo delovno mesto ergonomsko oblikovano. 
Namen in cilj projekta je tako bil preučitev delovnih specifik delavcev z omejitvami v podjetju Hella 
Saturnus Slovenija in oblikovanje prilagojenih delovnih mest v proizvodnji, z upoštevanjem 
ergonomije. 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

V začetni fazi izvajanja projekta so študenti popisali delovna mesta po vnaprej pripravljenem 
obrazcu, ki je že vključeval interne ergonomske smernice podjetja. Skupina, ki je bila zadolžena za 
programiranje podpornega sistema, je v prvi fazi preučila celotno bazo zaposlenih z omejitvami in 
jih po tehtnem premisleku razdelila v pet glavnih skupin, glede na vrsto omejitve. Po analizi teh 
omejitev  so študentje izdelali podatkovno bazo v programu Excel s pomočjo vrtilnih tabel in 
grafikonov, za analizo kombinacij omejitev iz posameznih skupin pa so dodatno izdelali še poseben 
program. 
Skupina, ki je bila zadolžena za načrtovanje proizvodnje za delavce z omejitvami,  je pregledala 
obstoječa delovna mesta z namenom, da izbere delovno mesto, ki so ga nato podrobno oblikovali in 
analizirali s programskim paketom za zahtevne ergonomske analize JACK 8.4. 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

S projektnim delom je tako podjetje na osnovi popisa obstoječih delovnim mest in pregleda in 
analize omejitev delavcev z omejitvami, ki so že zaposleni v podjetju, vendar jih do sedaj ni bilo 
mogoče vključevati neposredno v proizvodni proces, pridobilo znanje in veščine, s katerimi bo to 
vključevanje v bodoče olajšano in omogočeno. Natančna analiza gibov delavca s programskim 
paketom Jack omogoča vpogled, kako bo prilagojeno delovno mesto funkcioniralo, še preden se ga 
dejansko postavi v proizvodnji.  Prav tako veliko dodano vrednost predstavlja prototipno orodje 
izdelano v Excelu, ki zadolženemu za razporeditev delavca z omejitvami na delovno mesto ob vpisu 
omejitev že ponudi ustrezna delovna mesta. 
Rezultati projekta izkazujejo družbeno korist, saj je problematika zaposlovanja invalidov pomembna 
za delovanje celotne družbe. S tem ko omogočimo prilagojene pogoje dela osebam z omejitvami, 
jim omogočimo, da tudi oni s svojim delom prispevajo po svojih zmožnostih. Delo jim daje večjo 
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samostojnost in hkrati jih na ta način vključujemo v družbo.  
Izboljšanje delovnih pogojev na način, da lahko v redno proizvodnjo vključujejo delavce z 
omejitvami je pomemben prispevek tudi za podjetja in s primerom dobre prakse izkazuje širšo 
družbeno korist. 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo:  
 

 
 

 


