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PROGRAM SEMINARJA 
»PARTNERSTVO ZA PREPREČEVANJE TVEGANJ« 

 
 

 

 

Datum: Ponedeljek, 11. november 2013  

 

Ura:  09:00 – 14:45  

 

Kraj: 

 

Kongresni center Brdo pri Kranju 

Dvorana Heros 

  

Ciljna skupina: 

 

 strokovni delavci v zaposlitveni rehabilitaciji (delovni terapevti, 

psihologi in klinični psihologi, socialni delavci, tehnologi, pedagogi 

zdravniki itd.) 

 strokovni delavci v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih  

 

Število udeležencev: 

 

Max. 100 

Partnerske organizacije: 

 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča   

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

 

Prijave zbira:   

 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 

e-naslov: secy.razvoj@ir-rs.si 
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PROGRAM  
 
 
Moderiranje: Aleksandra Klinar Blaznik, vodja Službe za stike z javnostmi 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  
     
 

08:30 – 09.00 (30 min.) Registracija udeležencev 

 

09:00 - 09:10 (10 min.) Uvodni govor 

Peter Pogačar, generalni direktor 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 

09:10 - 09:40 (30 min.) Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za delavce – invalide  

Etbin Tratnik, višji svetovalec I 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti   

 

09:40 - 09:50 (10 min.) 

 

Razprava 

09:50 - 10:10 (20 min.) Partnerstvo za preprečevanje tveganj – Vodilna vloga in 

pobuda vodstva na področju upravljanja varnosti in zdravja pri 

delu   

Igor Knez, univ.dipl.prav., namestnik direktorja za zakonodajo 

s področja gospodarstva 

Gospodarska zbornica Slovenije  

  

10:10 - 10:20 (10 min.) Razprava 

 

10:20 - 10:40 

 

(20 min.) Partnerstvo za preprečevanje tveganj –  Sodelovanje delavcev 

pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu   

Dr. Janez Posedi, predsednik   

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM  

 

10:40 - 10:50 (10 min.) Razprava 

 

10:50 - 11:10 (20 min.) Odmor 

 

11:10 - 11:55 

 

(45 min.) Predstavitev poročila o psihosocialnih tveganjih na delovnem 

mestu v Sloveniji 

Red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela  

Doc. dr. Miroljub Ignjatović  

Center za proučevanje organizacij in človeških virov pri 

Fakulteti za družbene vede 

 

11:55 - 12:05 (10 min.) Razprava 
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12:05 - 12:35 (30 min.) Nadzor nad izvajanjem delovnopravnih predpisov v delu, ki se 

nanaša na preprečevanje psihosocialnih tveganj v zvezi z 

delom 

mag. Mladen Markota, inšpektor – višji svetnik 

Inšpektorat RS za delo  

 

12:35 - 12:45 (10 min.) Razprava 

 

12:45 - 13:15 (30 min.) Tehnike in strategije spopadanja s stresom v zvezi z delom 

Prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih. 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport 

 

13:15 - 13:25 (10 min.) Razprava 

 

13:25 - 13:55 (30 min.) Promocija zdravja na delovnem mestu kot orodje za 

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu   

Metka Teržan, dr. med., spec. medicine dela, prometa in 

športa 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 

 

13:55 - 14:05 (10 min.) Razprava 

 

14:05 - 14:25 (20 min.) Zaposlitvena rehabilitacija in zdravje pri delu  

Mag. Aleksandra Tabaj, vodja Razvojnega centra za 

zaposlitveno rehabilitacijo  

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 

 

14:25 - 14:35 (10 min.) Razprava 

 

14:35 - 15:15  Kosilo 

 

 

VLJUDNO VABLJENI!  

 

Predhodna prijava je obvezna. 

 

Prijavo je potrebno posredovati po e-pošti na naslov: 

secy.razvoj@ir-rs.si 

 

Ciljna skupina udeležencev bo obravnavana prednostno. 

 

 

 

mailto:secy.razvoj@ir-rs.si

