
  
  

               
 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje: 
 
 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ PRAKSE O NAJBOLJ 
AKTUALNIH PROBLEMATIKAH S PODROČJA VZD 
- diskusija z direktorjem inšpekcije nadzora VZD in 
izmenjava dobrih praks  
 

 
ki bo v SREDO, 27. oktobra 2021, od 08.30 do 15.15 ure, 
konferenčna dvorana, Hotel AZUL, Šuceva ulica 26, Kranj 
/poleg Mercator centra Kranj; izvoz iz AC: Kranj - vzhod/ 

 
 
 

Namen in vsebina izobraževanja – nekoliko drugačen pristop! 
 
Epidemija Covid-19 je dodobra zarezala tako v naša osebna kot poslovna življenja ter v 
marsikaterem poslovnem okolju poskrbela za korenite spremembe. Eno izmed področij, kjer se že 
od začetka epidemije pospešeno dogaja največ sprememb, pa je zagotovo področje varnosti in 
zdravja pri delu (VZD) saj se "pravila igre" dobesedno spreminjajo iz dneva v dan. To pa hkrati 
pomeni tudi  vse večjo potrebo po okrepljenem angažiranju svetov delavcev, saj je skrb za varnost 
in zdravje sodelavcev ena njihovih najpomembnejših nalog, kjer zagotovo lahko igrajo ključno vlogo.  
 
Zaradi pomembnosti in naglih sprememb na področju VZD smo se v Združenju svetov delavcev 
Slovenije odločili, da pripravimo posebno izobraževanje na to temo, kjer bomo (za razliko od bolj 
"klasičnih" izobraževanj) še posebno pozornost namenili AKTIVNEMU SODELOVANJU udeležencev 
ter IZMENJAVI DOBRIH PRAKS IN IZKUŠENJ svetov delavcev iz različnih podjetij. Smatramo namreč, 
da lahko s takšnim pristopom še dodamo h kvaliteti izobraževanja in pospešimo prenos teoretičnih 
vsebin v prakso. Zato bomo ob podajanju najbolj aktualnih informacij, hkrati omogočili tudi čim 
več časa za diskusijo med udeleženci in postavljanju konkretnih vprašanj.  
 
Za zagotavljanje strokovnosti in aktualnosti izobraževanja ter diskusije smo k sodelovanju povabili 
Direktorja inšpekcije nadzora VZD, g. Slavka Krištofelca, ki bo s svojimi izkušnjami lahko iz prve roke 
podal odgovore na najbolj pereča vprašanja in dileme s katerimi se trenutno v praksi spopadajo 
sveti delavcev.  
 
Svoja vprašanja, dileme in izkušnje lahko že pred izobraževanjem, najkasneje do zaključka prijav 
pošljete tudi v pisni obliki po e-pošti na naslov: scid.izobrazevanja@gmail.com in si s tem 
zagotovite odgovor, saj bodo ta vprašanja obravnavana prednostno. 
 



 

Za učinkovito »soupravljanje« na področju varnosti in zdravja pri delu se morajo člani sveta 
delavcev ustrezno in ažurno usposabljati: da poznajo zahteve/predpise, postopke ocenjevanja 
tveganj, vrste ukrepov, nevarnosti psihosocialnih tveganj, tveganja za poklicne bolezni idr. ter 
obveznosti delodajalca in svoje obveznosti na tem področju.  
 
Bistveni cilj je torej spodbuditi svete delavcev v podjetjih, da na lastno pobudo in permanentno 
(sami ali preko svojega odbora za varnost in zdravje pri delu) preverjajo stanje, ugotavljajo 
morebitne kršitve in tveganja za varnost in zdravje delavcev pri delu ter predlagajo oziroma 
zahtevajo potrebne ukrepe. 
 
 
Izobraževanje priporočamo 

 
 PREDSEDNIKOM in ČLANOM SVETOV DELAVCEV 
 PREDSTAVNIKOM ZAPOSLENIH V ORGANIH VODENJA IN NADZORA 

 (članom NS, UO in delavskim direktorjem) 
 SINDIKALNIM ZAUPNIKOM 
 POOBLAŠČENCEM ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
 KADROVSKIM, PRAVNIM IN DRUGIM STROKOVNJAKOM V PODJETJIH 

 
 

Program 

08.30 – 09.00 
 

Sprejem in registracija udeležencev, priprava na izobraževanje 

09.00 – 14.30 1. Aktualne spremembe in problematike na področju VZD, predvsem v 
povezavi s Covid-19 
₋ Ukrepi delodajalca zoper zaposlene zaradi neizvajanja ukrepov VZD 
₋ Aktualne spremembe zakonodaje – ročno premeščanje bremen, … 
₋ Revizija izjave o varnosti z oceno tveganj v povezavi s Covid-19 
₋ VZD v povezavi z delom na domu 
₋ Zaščitna oprema za preprečevanje širjenja Covid-19 in priporočila NIJZ 
₋ Psihosocialni dejavniki in promocija zdravja na delovnem mestu 

 2. Sodelovanje sveta delavcev pri upravljanju VZD v podjetju 
₋ Obveščanje, posvetovanje in soodločanje v skladu z zakonom in predpisi 
₋ Načrtovanje skupnih aktivnosti 
₋ Usposabljanja članov sveta delavcev za področje VZD 
₋ Kako do pravice soodločanja sveta delavcev na področju VZD 

3. OPOMNIK za preverjanje/spremljanje izvajanja predpisov VZD s strani sveta 
delavcev 
₋ Ocenjevanje tveganj in izjavo o varnosti z oceno tveganj 
₋ Usposabljanje zaposlenih za varno opravljanje dela 
₋ Zagotavljanje in uporaba varnostne opreme zaposlenih 

14.30 – 15.15 Sklepne misli in zaključek izobraževanja 
 
 



 

 
 
Izvajalec 

Slavko Krištofelc, univ. dipl. ing. el., direktor inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, 
inšpektor višji svetnik, Inšpektorat Republike Slovenije za delo. 
 
Prijave in kotizacija  

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do PONEDELJKA, 25. oktobra 2021 prek spletne prijavnice:  
 

 
SPLETNA PRIJAVNICA 

 
 
ali po e-pošti: scid.izobrazevanja@gmail.com. Natančnejše informacije lahko dobite tudi na GSM 
(041) 749 090 – Mitja Gostiša. 
 
Kotizacija z gradivom, osvežilnimi napitki in prigrizkom za člane ZSDS znaša 220,00 €, za ostale 
udeležence pa 250,00 €. ŠCID IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, zato so cene brez DDV! 
 
Pri plačilu lahko uveljavljate 10% popust, če organizacija prijavi najmanj dva udeleženca.   
 
Račun boste prejeli po zaključku izobraževanja. Kotizacijo nakažete na transakcijski račun podjetja 
ŠCID IZOBRAŽEVANJA, Mitja Gostiša s.p., št.: SI56 0312 6100 0159 327 odprt pri SKB banki (SWIFT 
SKBASI2X). 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
 
Datum: 14.10.2021               Mitja Gostiša 

              ŠCID IZOBRAŽEVANJA 

 


