PRIHODNOST JE TU: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Sreda, 1. december 2021, 9.00–16.30
Videokonferenčna platforma Zoom
Moderator:

Boštjan ROMIH

9.00–9.05

Uvod v seminar

9.05–9.15

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

9.15–9.45

Delo v Evropi jutrišnjega dne
Barbara GERSTENBERGER, vodja oddelka
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
(Eurofound)

9.45–10.15

Nastajajoča tveganja in izzivi za varnost in zdravje delavcev
William COCKBURN, v. d. izvršnega direktorja Evropske agencije za
varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

10.15–10.30

Razprava

10.30–10.35

Aktivni odmor
PKMO – promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in
psihosocialnih tveganj pri delu (https://pkmo.si/)

Izziv: pandemija covida-19
10.35–10.55

Dolgotrajni covid-19
prof. dr. Bojana BEOVIĆ, dr. med., specialistka infektologije, predsednica
Zdravniške zbornice Slovenije

10.55–11.15

Vračanje na delovno mesto po prebolelem covidu-19 in dolgotrajnem covidu:
smernice za delodajalce in delavce
dr. Elke SCHNEIDER, višja vodja projektov
dr. Ioannis ANYFANTIS, vodja projektov
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
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11.15–11.25

Razprava

11.25–11.30

Aktivni odmor
PKMO – promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in
psihosocialnih tveganj pri delu (https://pkmo.si/)

Izziv: delo na daljavo
11.30–11.50

Delavci želijo delati na daljavo, vendar je treba urediti vprašanja, povezana z
dolgim delavnikom, izolacijo in neustrezno delovno opremo
Oscar VARGAS LAVALL, raziskovalec
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

11.50–12.10

Delo na daljavo med učinkovitostjo in kaosom: (ne)prilagojeno vodenje
izr. prof. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK
Ekonomsko–poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

12.10–12.20

Razprava

12.20-13.00

Odmor za kosilo

Izziv: moderne tehnologije v delovnem okolju
13.00–13.20

Kaj pomeni digitalizacija delovnega okolja za organizacijo dela, kakovost
delovnih mest ter varnost in zdravje pri delu?
Sara RISO, raziskovalka
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

13.20–13.40

Nove oblike vodenja delavcev s podporo umetne inteligence (UI) in njihov vpliv
na varnost in zdravje pri delu
Emmanuelle BRUN, višja vodja projektov
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

13.40–13.50

Razprava

13.50–13.55

Aktivni odmor
PKMO – promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in
psihosocialnih tveganj pri delu (https://pkmo.si/)
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Izziv: z delom povezana psihosocialna tveganja in duševno zdravje zaposlenih
13.55–14.15

Psihosocialna tveganja v digitalnem delovnem okolju
Sarah COPSEY, vodja projektov
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

14.15–14.35

(Zlo)rabe psihoaktivnih snovi na delovnem mestu
prof. dr. Aleksandra KANJUO MRČELA
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

14.35–14.45

Razprava

14.45-14.50

Aktivni odmor
PKMO – promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in
psihosocialnih tveganj pri delu (https://pkmo.si/)

Možne smeri razvoja varnosti in zdravja pri delu
14.50–15.10

Možne smeri razvoja delovnega okolja – pogled sociologinje
prof. dr. Renata SALECL, raziskovalka
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

15.10–15.30

Pogledi sindikalnih predstavnikov
Lučka BÖHM, izvršna sekretarka
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Ignacio DORESTE, svetovalec
Evropska konfederacija sindikatov (ETUC)

15.30–15.50

Pogledi delodajalskih predstavnikov
Igor ANTAUER, vodja interesne skupine delodajalcev v Državnem svetu
Republike Slovenije
Rebekah SMITH, namestnica direktorja
BusinessEurope

15.50–16.10

Pogledi vladnih predstavnikov
mag. Katja RIHAR BAJUK, generalna direktorica
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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16.10–16.20

Sklepne besede
Charlotte GREVFORS ERNOULT, vodja oddelka
Evropska komisija

16.20–16.30

Zaključni govor
dr. Alenka FORTE, dr. med., spec., državna sekretarka
Ministrstvo za zdravje

Konferenco organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Republike Slovenije v okviru predsedovanja Republike Slovenije
Svetu Evropske unije 2021 (PSEU 2021).
Konferenca je namenjena vsem, ki jih zanima področje varnosti in zdravja pri delu.
Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku.
Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.
Kotizacije ni. Konferenca je brezplačna.
Prijavite se lahko do 30. novembra 2021 na naslednji spletni povezavi:
https://cankarjevdom.eventsair.com/2021-vzd/registracijaregistration
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo udeležencem naknadno
poslalo potrdila o udeležbi po e-pošti.
V skladu 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 Republike Slovenije strokovnim delavkam in delavcem za varnost pri delu
priznalo 13 točk.
Postopek za priznanje kreditnih točk na Zdravniški zbornici Slovenije je v teku.

4

