Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
vabi na predstavitev
primerov dobre prakse s področja
preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.
Predstavitev bo potekala v živo
v četrtek, 13. oktobra 2022, od 13.00 do 15.45,
v dvorani Urška 3 na Gospodarskem razstavišču, Dunajska cesta 18, Ljubljana.

Moderatorka:

dr. Eva STERGAR

13.00–13.05

Uvodna pojasnila

13.05–13.15

Pozdravni govor
Luka MESEC, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

13.15–13.30

Zdravstveni absentizem zaradi z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj v Sloveniji
dr. Ticijana PRIJON, dr. med. spec.
Nacionalni inštitut za javno zdravje

13.30–13.35

Razprava

13.35–13.50

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora v zvezi s preprečevanjem kostno-mišičnih
obolenj, ki je potekal v okviru kampanje SLIC 2022
Slavko KRIŠTOFELC, direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu
Inšpektorat Republike Slovenije za delo

13.50–13.55

Razprava

13.55–14.00

Aktivni odmor
Športna unija Slovenije

14.00–14.20

Nagrajeni primer dobre prakse Pro-Akt – Aktivno na poti do zdravja
mag. Barbara ŽGAJNER
Darja LJUBIMSKI
Simona ROZMAN
Jože VRBANČIČ
Petra ZAVASNIK
Center za pomoč na domu Maribor

14.20–14.30

Predstavitveni film programa Pro-Akt – Aktivno na poti do zdravja
Filmska produkcijska hiša Sever & Sever

14.30–14.50

Nagrajeni primer dobre prakse Zavarujmo zdravje
Marica MAKOTER
Mateja GERŽINA
Robert ŠPEHAR
Nataša FEMEC
Duša LINDTNER
Zavarovalnica Triglav, d. d.

14.50–15.00

Predstavitveni film programa Zavarujmo zdravje
Filmska produkcijska hiša Sever & Sever

15.00–15.05

Aktivni odmor
Športna unija Slovenije

15.05–15.35

Okrogla miza: Kaj se lahko naučimo iz primerov dobre prakse?
Razprava članov komisije za ocenjevanje kandidatov s prejemniki letošnjih in preteklih
priznanj
Lučka BÖHM, članica komisije 2020-22 (sindikalna predstavnica)
Maja DAVID, članica komisije 2018-19 (delodajalska predstavnica)
Marica MAKOTER, članica uprave Zavarovalnice Triglav, d. d., ki je prejela
nacionalno priznanje Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 202022 in nagrado Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu
Davor ROMIH, dr. med., spec. MDPŠ, član komisije 2020-22 (predstavnik stroke
medicine dela)
Gorazd SUŠNIK, član komisije 2020-22 (predstavnik stroke varnosti pri delu)
Denis ŠTEMBERGER, sodelavec pri projektu Celovit sistem obvladovanja nevarnih
snovi na delovnih mestih, ki je prejel nacionalno priznanje Dobra praksa na
področju varnosti in zdravja pri delu 2018-19 ter pohvalo Evropske agencije za
varnost in zdravje pri delu
mag. Leon VEDENIK, pobudnik in izvajalec projekta Zdrava delovna mesta za vse
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generacije, ki je prejel nacionalno priznanje Dobra praksa na področju varnosti in
zdravja pri delu 2016-17 ter pohvalo Evropske agencije za varnost in zdravje pri
delu
Etbin TRATNIK, predsednik komisije 2020-22 (predstavnik Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti)
Slavko KRIŠTOFELC, direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
mag. Barbara ŽGAJNER, direktorica Centra za pomoč na domu Maribor, ki je
prejel nacionalno priznanje Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu
2020-22
15.35–15.45

Zaključki
mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Seminar predstavlja eno izmed zaključnih aktivnosti evropske kampanje
Zdravo delovno okolje 2020-22: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta
v Sloveniji.

Informacije o evropski kampanji so objavljene na:
https://healthy-workplaces.eu/sl
Informacije o nacionalni kampanji so objavljene na
portalu Varnost in zdravje pri delu:
http://www.osha.mddsz.gov.si/
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Z delom povezana kostno-mišična obolenja so eden od najpogostejših vzrokov za invalidnost in
odsotnost z dela ter predstavljajo velik strošek za posameznike, podjetja, zdravstveno in
pokojninsko blagajno ter družbo kot celoto. Zato sodi preprečevanje z delom povezanih kostnomišičnih obolenj in s tem izboljšanje zdravja ter dobrega počutja delavcev med prednostne
naloge. Z nacionalnim tekmovanjem za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja
pri delu 2020-2022« je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti želelo
spodbuditi organizacije, ki so uvedle resnične izboljšave na tem področju, da se predstavijo širši
slovenski javnosti. Seminar je namenjen predstavitvi nagrajenih primerov dobre prakse in
izmenjavi izkušenj s področja preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih
z delom. Vabljeni so zlasti delodajalci, strokovni delavci za varnost pri delu, kadrovski delavci,
delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu, sindikalni predstavniki ter vsi, ki jih zanimajo
izkušnje s področja preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.

Kotizacije ni. Seminar je brezplačen.

Število udeležencev je omejeno.
Brez predhodne prijave vstop v dvorano ne bo mogoč.
Prijavite se lahko do ponedeljka, 10. oktobra 2022, oziroma do zapolnitve prostih mest.
Prijave zbiramo na naslednji spletni povezavi:
https://form.jotform.com/222012479688361

Dogodek bo potekal ob upoštevanju Higienskih priporočil za preprečevanje prenosa in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke,
ki jih je 18. avgusta 2022 objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

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 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 6 točk.
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