
KORISTI ZA DELODAJALCA

-----

Brezplačna informacija

-----

Racionalizacija stroškov za 
varnost in zdravje pri delu

-----

Seznanitev z aktualnimi 
vsebinami v zakonodaji

-----

Učinkovito sodelovanje s 
strokovnimi delavci za VZD

-----

Učinkovito sodelovanje z 
izvajalci medicine dela

Spot svetovanje Podravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Inšpektorat RS za delo vljudno vabimo na delavnico v okviru 

„Zagotavljanja dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega 
okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov“ na temo:

Prijava do 
ponedeljka, 27.2.2023

Vljudno vabljeni!

Razreševanje konfliktov na delovnem mestu
Zdravje in varnost pri delu

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z
izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve
svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim
tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za
varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja
delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice
za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi
na tem področju.

TERMIN: Torek, 28.2.2023, med 10:00 in 13:00 uro

LOKACIJA: Izobraževalna dvorana OOZ Maribor

Aktivnosti izvedene v okviru projekta Spot so za udeležence brezplačne. 

DODATNE INFORMACIJE: tel.: 041 355 135, e-naslov: urska.zivko@ozs.si. www.ozs.si/Dogodki

Program:

➢ Uvod v delavnico

➢ Dobre prakse pri razreševanju konfliktov na delovnem mestu

Predavateljica: Tanja Cmrečnjak Pelicon, univ. dipl. pravnica, IRSD
➢ Kaj so konflikti na delovnem mestu – ali jih sploh imamo? 

➢ Se jim lahko izognemo?

➢ Zakaj sploh razreševati konflikte?

➢ Kako konflikte učinkovito razrešimo in preprečimo nastanek 
novih?

➢ ODMOR

➢ Pogosto zastavljena vprašanja na področju zdravja in varnosti pri 
delu

Predavatelj: mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD
➢ Strnjene informacije o najbolj izpostavljenih problemih pri 

tolmačenju Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

➢ Pooblastila inšpektorja

➢ Dolžnosti delodajalca

➢ Pogoste napake delodajalcev

➢ Odgovori na vprašanja, ki jih delodajalci zastavljajo Inšpektoratu 
RS za delo

➢ Razprava in zaključek

»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.«
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