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VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU  
v spreminjajočem se svetu dela
Petek, 16. junij 2017
Kongresni center Brdo
Dvorana Grandis

Zdravo delovno okolje

Častni pokrovitelj konference je 
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE BORUT PAHOR

08.30–09.00 Registracija

Moderatorja: doc. dr. Toni PUSTOVRH
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

09.00–09.05 Pozdravni govor
dr. Anja KOPAČ MRAK, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti 

09.05–09.15 Uvodni govor

1. sklop: SPREMINJAJOČI SE SVET DELA

09.15–09.45 Zdravstveni, varnostni in družbeni izzivi avtomatizacije, robotizacije in 
digitalizacije dela in delovnih mest 
doc. dr. Toni PUSTOVRH
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

09.45–10.15 Robotika, naša prihodnost
prof. dr. Marko MUNIH 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

10.15–10.45 Etične, pravne in družbene implikacije robotike
dr. Pericle SALVINI
Inštitut za biorobotiko (Italija)

10.45–11.00 Razprava

11.00–11.15 Odmor

2. sklop:  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V SPREMINJAJOČEM SE SVETU DELA

11.15–11.45 Bodoče oblike dela: predvidevanja novih in nastajajočih tveganj
dr. Christa SEDLATSCHEK, direktorica
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

11.45–12.15 Evropski tleči problem: kako narediti delo vzdržno 
dr. Greet VERMEYLEN, raziskovalka
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 

12.15–12.30 Povratno mentorstvo
mag. Živa VEINGERL ČIČ 
Univerza v Mariboru, Poslovno-ekonomska fakulteta

12.30–12.45 Primer dobre prakse »Zdrava delovna mesta za vse generacije« 
Leon VEDENIK
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, Policijska uprava 
Murska Sobota

12.45–13.00 Razprava

13.00–14.00 Kosilo

3. sklop: INOVACIJE NA DELOVNEM MESTU 

14.00–14.30 Evropska politika na področju inovacij na delovnem mestu; zakaj imajo 
inovacije na delovnem mestu ugoden vpliv na kvaliteto delovnega 
življenja, učinkovitost organizacije in konkurenčnost gospodarstev
prof. dr. Frank POT 
Univerza Radboud (Nizozemska)

14.30–15.00 Finski programi za spodbujanje inovacij na delovnem mestu LIIDERI: 
Program za posel, produktivnost in veselje na delovnem mestu 2012–2018 
dr. Tuomo ALASOINI, glavni svetovalec
TEKES – Finska agencija za zbiranje sredstev za inovacije (Finska)

15.00–15.30 Kako je podjetje VINCIT postalo najboljše delovno mesto v Evropi 2016
Johanna PYSTYNEN, vodja kadrovske službe
VINCIT (Finska) 

15.30–15.45 Razprava

15.45–16.00 Odmor

OKROGLA MIZA

16.00–16.55 Sodelujejo:
•  dr. Anja KOPAČ MRAK, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 
•  prof. dr. Renata SALECL, Univerza v Ljubljani, Inštitut za kriminologijo pri Pravni 

fakulteti v Ljubljani
•  Nataša TRČEK, glavna inšpektorica Republike Slovenije za delo
•  Jožica MAUČEC ZAKOTNIK, dr. med., državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje
•  doc. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK, Univerza v Mariboru, Poslovno-ekonomska 

fakulteta

16.55–17.00 Zaključki
dr. Anja KOPAČ MRAK, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti 

PREDSTAVITVE V PREDDVERJU 

ROBOLAB – laboratorij za robotiko
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Podporni sistem EVOCALL
Evolaris GmbH, Gradec, Avstrija

Zdravo delovno okolje

Evropska agencija
za varnost in zdravje
pri delu

Zdrava
delovna

mesta za vse
generacije

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2016–2017:
Zdrava delovna mesta za vse generacije

Prevajanje
Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje.

Potrdila
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo udeležencem konference naknadno 
posredovalo po e-pošti potrdila o udeležbi. 
Skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in 
zdravja pri delu bodo strokovni delavci prejeli 12 točk. 


