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PROGRAM SEMINARJA  

 
»VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH« 

 
Datum: Ponedeljek, 12. november 2012 
 

Kraj: Kongresni center Brdo pri Kranju 

Dvorana Heros  

Predoslje 39 

 

Moderatorka: Aleksandra Klinar Blaznik, vodja službe za odnose z javnostmi 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve   

 

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

 

 

I. del seminarja: Varnost in zdravje pri delu v vrtcih in osnovnih šolah 

 

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

Patricija Čular, državna sekretarka 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

 

09:10 - 09:55 

 

(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 

 

09:55 - 10:05 (10 min.) Razprava 

 

10:05 - 10:30 

 

(25 min.) Posebnosti varnosti in zdravja pri delu v dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja 

Tatjana Petriček, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu   

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  

  

10:30 - 10:40 (10 min.) Razprava 

 

 

  



 

 

 

10:40 - 11:10 

 

 

(30 min.) Kako odrasle motivirati za zdrav življenjski slog? 

Mag. Eva Stergar, univ. dipl. psih. 

 

11:10 - 11:20 

 

(10 min.) Razprava 

11:20 - 11:40 (20 min.) Odmor 

 

 

II. del seminarja: Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje  

 

11:40 - 12:10 (30 min.) Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje 

Vladka Komel, sekretarka 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  

 

12:10 - 12:20 (10 min.) Razprava 

 

12:20 - 12:50 (30 min.) Možnosti uporabe Napo spletnega orodja pri pouku 

naravoslovja na razredni stopnji 

Sandra Mršnik, višja svetovalka za razredni pouk  

Zavod RS za šolstvo  

 

12:50 - 13:00 (10 min.) Razprava 

 

13:00 - 13:05 (05 min.)  Kratek odmor in priprava prizorišča za predstavo  

 

13:05 - 13:35 (30 min.) Nova predstava za otroke »Ej, Napo, pazi na zdravje, varnost in 

kapo! «  

Aleš Kolar, dipl. dramski igralec 

 

13:35 - 13:40 (5 min.) Zaključni nagovor 

Alen Kofol, v.d. generalnega direktorja 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport  

 

13:40 - 14:30  Kosilo 

 

 

 

Dogodek organizira Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve, sofinancira pa ga Evropska agencija za varnost in 

zdravje pri delu (EU-OSHA). 

Število udeležencev je omejeno, zaradi česar je  

predhodna prijava obvezna. 

 

Prijave zbira Media Consulta Berlin, ki je podizvajalka  

Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.  

(e-naslov: nina.maksimovic@siol.net; telefon: 031 843 099).  

 


