
 

 

 

Združenje medicine dela, prometa in športa ter  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

vabita na spletni seminar »Naredimo delo na domu varno in zdravju prijazno«, 

ki bo potekal preko videokonferenčne platforme Zoom  

v sredo, 3. februarja 2021, s pričetkom ob 13.00.  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

Moderator: Grega Avgust SUŠNIK, dr. med., spec. MDPŠ 

Združenje medicine dela, prometa in športa 

 

13.00–13.05 Pozdravni govor 

Janez CIGLER KRALJ, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti   

 

13.05–13.25 

 

 

Prve ugotovitve raziskave o delu na daljavo, ki se opravlja na domu 

Maurizo CURTARELLI, vodja projekta  

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)  

 

13.25–13.35 Razprava 

 

13.35–13.55 

 

Ocenjevanje tveganj v primeru, ko se delo opravlja na domu  

mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 

13.55–14.10 

 

 Delo na domu in obveščanje Inšpektorata RS za delo  

Slavko KRIŠTOFELC, direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu  

Inšpektorat RS za delo 

 

14.10–14.20 

 

Razprava 

 

  



 

2 

 

 

14.20–14.35 Aktivni odmor – sklop vaj za boljše počutje na delovnem mestu 

izr. prof. Maja PAJEK, prof. šp. vzg. 

UL, Fakulteta za šport in Športna unija Slovenije 

 

14.35–14.55 Delo na domu in kostno-mišična obolenja 

Dani MIRNIK, dr. med., spec. MDPŠ 

ZVD Zavod za varstvo pri delu d. o. o.  

 

14.55–15.15 

 

Ergonomski vidiki dela na domu  

Marko SREMEC, spec. MDPŠ 

URI Soča 

 

15.15–15.35 Ocenjevanje tveganj – strokovne podlage medicine dela 

asist. Martin KURENT, dr. med., spec. MDPŠ 

UKC Ljubljana - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa    

 

15.35–15.45 Razprava 

 

15.45–16.00  

 

Aktivni odmor – sklop vaj za boljše počutje na delovnem mestu 

izr. prof. Maja PAJEK, prof. šp. vzg. 

UL, Fakulteta za šport in Športna unija Slovenije 

 

16.00–16.20 Delo na domu in psihosocialna tveganja 

izr. prof. dr. Sara TEMENT, univ. dipl. psih. 

Univerza v Mariboru 

 

16.20–16.40 

 

Delo na domu v luči usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja 

dr. Sonja ROBNIK, sekretarka 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 

16.40–17.00 

 

Primeri dobre prakse 

asist. Davor DENKOVSKI, dr. med., spec. MDPŠ 

Zavod ZAP 

 

17.00–17.10 

 

Razprava  

17.10–17.15 

 

Zaključki 

Grega Avgust SUŠNIK, dr. med., spec. MDPŠ 

Združenje medicine dela, prometa in športa 
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Seminar je namenjen zlasti zdravnikom, specialistom medicine dela, prometa in športa, 

varnostnim inženirjem, kadrovskim delavcem, delodajalcem in vsem tistim, ki jih zanimajo 

vprašanja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za delavce, ki delo opravljajo na domu. 

 

Kotizacije ni. Seminar je brezplačen. 

Prijavite se lahko do 1. februarja 2021 na naslednji spletni povezavi:  

https://www.1ka.si/a/320783  

 

Seminar bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku. 

Zagotovljeno bo simultano tolmačenje predavanja Maurizia Curtarellija. 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo udeležencem naknadno 

posredovalo potrdila o udeležbi po e-pošti.  

 

Skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju 

varnosti in zdravja pri delu bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

strokovnim delavkam in delavcem za varnost pri delu priznalo 8 točk. 

 

Postopek za priznanje kreditnih točk na Zdravniški zbornici Slovenije je v postopku. 

 

 

Spletni seminar je del evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022: 

Informacije o evropski kampanji so objavljene na:  

https://healthy-workplaces.eu/sl 

 

Več informacij o nacionalnih aktivnostih je objavljeno na: 

portalu Varnost in zdravje pri delu: 

http://www.osha.mddsz.gov.si/ 

 

in spletni strani Združenja medicine dela, prometa in športa: 

https://www.zmdps.si/ 

https://www.1ka.si/a/320783
https://healthy-workplaces.eu/sl

