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ZABELEŽKA
7. SEJE SVETA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Seja Sveta za varnost in zdravje pri delu je potekala dne 07. 03. 2018 v veliki sejni sobi na
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Udeležili so se je naslednji člani: dr. Stanislav Pušnik, dr. Marjan Bilban, mag. Nataša
Belopavlovič, dr. Mitja Kožuh, Nataša Trček, Stanko Ožbot, Blanka Mikl Mežnar, mag. Milan Srna.
Seje so se s strani ministrstva udeležili: mag. Katja Rihar Bajuk, mag. Nikolaj Petrišič, mag. Petra
Bechibani, Vladka Komel, Barbara Skulj Schwinger, Etbin Tratnik.
S strani inšpektorata RS za delo se je seje udeležil Slavko Krištofelc.

Ad 1) Potrditev dnevnega reda
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta za varnost in zdravje pri delu
3. Razprava o osnutku Akcijskega načrta za obdobje od leta 2018 do leta 2021
4. Predlog programskih sklopov za javni razpis za programe usposabljanja v skladu s 4. členom
Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja
pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011)

5. Prenos predsedovanja Svetu za varnost in zdravje pri delu
6. Razno
Mag. Nataša Belopavlovič je podala pripombo, da je gradivo za današnjo sejo Sveta prišlo
prepozno in ga zaradi tega ni bilo možno natančno proučiti, zato je predlagala, da se v prihodnje
gradiva za seje Sveta pošiljajo prej, poleg tega je predlagala spremembo 3. točke dnevnega reda
in sicer, da se opravi predstavitev Akcijskega načrta in ne razprava. Mag. Milan Srna je predlagal,
da se nova 3. točka dnevnega reda glasi: »Predstavitev osnutka Akcijskega načrta za obdobje
od leta 2018 do leta 2021«.

Sklep Sveta št. 1:
Svet potrdi popravljen dnevni red.

Ad 2) Zapisnik 6. seje Sveta za varnost in zdravje pri delu
Zapisnik 6. seje Sveta za varnost in zdravje pri delu je bil potrjen brez pripomb.

Sklep Sveta št. 2:
Svet potrdi zapisnik 6. seje Sveta za varnost in zdravje pri delu.

Ad 3) Razprava o osnutku Akcijskega načrta za obdobje od leta 2018 do leta 2021
Uvodoma je mag. Katja Rihar Bajuk pojasnila, da se na današnji seji predstavlja prvi osnutek
Akcijskega načrta, ki mora biti sprejet v roku 90 dni po objavi Resolucije o nacionalnem programu
o varnosti in zdravja pri delu. Mag. Nikolaj Petrišič je predstavil aktivnosti Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v okviru prvega triletnega obdobja, ki so
navedene v prvem osnutku Akcijskega načrta, Blanka Mikl Mežnar je predstavila aktivnosti
Akcijskega načrta, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje (MZ), Slavko Krištofelc pa aktivnosti
Akcijskega načrta, ki ga je pripravil Inšpektorat RS za delo (IRSD).
Mag. Nataša Belopavlovič je predlagala, da se v Akcijskem načrtu da prednost aktivnostim, ki
niso tako zelo zahtevne, vendar lahko veliko prispevajo k doseganju ciljev. Kot primer je navedla
davčno razbremenitev investicij v varno in zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na
delovnem mestu.
Mag. Nataša Belopavlovič je prav tako izpostavila nujnost kadrovskih okrepitev za izvedbo
predvidenih aktivnosti iz prvega osnutka Akcijskega načrta.
Mag. Mitja Kožuh je predlagal interdisciplinarni pristop, ki pomeni vključitev v aktivnosti tudi druga
ministrstva, kot npr. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvo za obrambo (MORS).
Prav tako je izpostavil vprašanje izvedljivosti interdisciplinarnega študija, saj v Republiki Sloveniji
nimamo zadosti ali sploh nimamo habilitiranih profesorjev za izvedbo tako zasnovanega
študijskega programa, kot je predviden v Akcijskem načrtu.
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Mag. Milan Srna je izpostavil problematiko na področju OIRA. Stanje je zaskrbljujoče. Do sedaj
je izdelanih 17 orodij, vendar pa pričakovanega zanimanja zanj ni. Odziv je namreč zelo slab.
Slavko Krištofelc ugotovlja, da delodajalci raje najemajo zunanje izvajalce za izdelavo Ocene
tveganja, kot pa da bi si jo s pomočjo orodja OIRA izdelali sami. Mag. Nataša Trček izpostavila
projekt IRSD za ozaveščanje malih delodajalcev, ki poteka odlično in predlagala, da se za projekt
promocije OIRA orodja uporabijo pozitivne izkušnje IRSD.
Dr. Stanislav Pušnik je pozdravil prispevek MZ k Akcijskemu načrtu, hkrati pa ugotovil, da so
naloge MZ, ki so navedene v Akcijskem načrtu, naloge iz preteklosti, ki pa naj bi bile realizirane
v okviru prvega osnutka Akcijskega načrta.

Sklep Sveta št. 3:
K sodelovanju pri pripravi naslednjega osnutka Akcijskega načrta bodo povabljeni vsi
ključni nosilci in deležniki na področju varnosti in zdravja pri delu. Nov osnutek Akcijskega
načrta bo predstavljen Svetu za varnost in zdravje pri delu na naslednji seji.

Ad 4) Predlog programskih sklopov za javni razpis za programe usposabljanja v skladu s 4.
členom Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in
zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011)
Mag. Nikolaj Petrišič je predstavil Predlog programskih sklopov za javni razpis za programe
usposabljanja v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in
usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu. Program sta lansko leto dejansko izvajala
le 2 ponudnika, in sicer: PHARMA SI in Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik. Podjetje
PHARMA SI, ki je edino, ki izvaja internetno usposabljanje, je letos usposobilo 303 delodajalce
kot strokovne delavce, Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik pa je v lanskem letu
usposobila 6 delodajalcev kot strokovnih delavcev.
Predlagal je, da se tudi v letu 2018 izvede razpis le za potrditev programov stalnega strokovnega
usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev, vsi ostali programi pa se potrjujejo na podlagi
vloge, skladno s 5. členom pravilnika.
Slavko Krištofelc je pripomnil, da IRSD ni zagovornik elektronskega usposabljanja, pač pa je po
njihovih izkušnjah boljše praktično usposabljanje.
Sklep Sveta št. 4:
Člani Sveta so seznanjeni, da se v letu 2018 objavi le javni razpis za prilagojeno
usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev, ki je obvezen po Pravilniku o stalnem
strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju.

Ad 5) Prenos predsedovanja Svetu za varnost in zdravje pri delu
Mag. Milan Srna je člane Sveta obvestil, da se izteka obdobje, ko je Svetu predsedovala stroka
za področje varnosti pri delu in predsedovanje prehaja na strokovnjake za področje zdravja pri
delu – medicine dela. Mag. Milan Srna je člane Sveta pozval k predlogom za predsedovanje
Svetu v naslednjem dvoletnem obdobju. Ker Predlogov ni bilo je Svetu predlagal, da bi v
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naslednjem obdobju Svetu za varnost in zdravje pri delu predsedoval dr. Stanislav Pušnik,
podpredsednik pa bi bil dr. Marjan Bilban.

Sklep Sveta št. 5:
Svet sklene, da bo v nadaljnjem 2-letnem obdobju predsednik Sveta za varnost in zdravje
pir delu dr. Stanislav Pušnik, podpredsednik pa dr. Marjan Bilban.

Ad 6) Razno
/

Pripravila:
mag. Petra Bechibani
Sekretarka

mag. Milan Srna
Predsednik Sveta za varnost
in zdravje pri delu

4

