
                                                                                                                                                                        
 
 

 

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, Inšpektorat RS 
za delo, v sodelovanju z Občino Cerklje na Gorenjskem v okviru  

 
projekta 

»ODPRAVIMO KONFLIKTE NA DELOVNEM MESTU«  
pripravlja dva sklopa izobraževanj: 

 

 

 

SKLOP 1, torek 16.1.2018, od 12.00-15.00 ure 
 

Konflikt na delovnem mestu - psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu in kako se z njimi 
soočimo 

 
Teme: 

 psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu in promocija zdravja kot instrument, s katerim odpravimo te 
dejavnike, 

 kako inšpektorji za delo nadzirajo promocijo zdravja na delovnem mestu, s poudarkom na dobrih in slabih 
praksah, 

 izkušnje inšpektorjev Inšpektorata RS za delo v zvezi z ugotavljanjem kršitev na področju prepovedi 

diskriminacije na delovnem mestu 
 

Izvajalca: mag. Mladen Markota, bivši inšpektor za delo na področju varnosti in zdravja pri delu z dolgoletnimi, tudi 
mednarodnimi izkušnjami na področju zdravja pri delu, in Tanja Cmrečnjak Pelicon, mediatorka in dolgoletna 

svetovalka na področju nadzora delovnih razmerij 

 
 

 

SKLOP 2, torek, 23.1.2018, od 12.00-15.00 ure  
 

Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom 
preprečevanja delovnih sporov 

 
Teme: 

 izjava o varnosti z oceno tveganja, pristop, vsebina in izdelava, 
 dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev, preiskav 

delovnega okolja in osebne varovalne opreme, 
 institut mirnega reševanja sporov (mediacija), 

 najpogostejše težave, ki se pojavljajo v delovnem razmerju 
 

Izvajalca: Roman Lubec, strokovnjak na področju varnosti in zdravja pri delu z dolgoletnimi inšpektorskimi izkušnjami 

na tem področju, ter mag. Polona Grobelnik Jurjovič, mediatorka in bivša inšpektorica za delo na področju delovnih 
razmerij, z bogatimi, tudi mednarodnimi izkušnjami na področju delovnopravnih zadev 

 

 
 
SEMINAR JE NAMENJEN  

 Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih 
 Kadrovikom v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih 
 Pravnim in drugim poslovnih subjektom 



 

 

Ob sklopa sta za vse udeležence brezplačna in bosta potekala v prostorih  

Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, velika sejna dvorana. 

 

 

Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.  

 

 

Udeleženci izobraževanj imajo tudi po zaključku izobraževanj možnost brezplačne 

individualne strokovne pomoči s strani predavateljev. 

 

Predavatelji, ki bodo vodili predavanja, bodo lahko, na podlagi dolgoletnih izkušenj, odgovorili na marsikatero dilemo, 

povezano z izpolnjevanjem zakonskih obveznosti ter mirnega reševanja sporov. 

 

 

Zaradi organizacije izobraževanj je obvezna predhodna prijava.  

 

Prijave se zbirajo do vključno 10. januarja 2018 

 •po elektronski pošti na e-naslov: admir.babic@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum 

delavnice), 

•z navadno pošto na naslov Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako »ZA PROJEKT – prijava na delavnico« 

(ime in priimek udeleženca, ime podjetja, e-naslov, telefon, datum delavnice), 

•po telefonu na telefonsko številko 01 320 5387. 

 

 

Kontakt: Simona Vodlan (simona.vodlan@cerklje.si) 

februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – 
 
 
 

 

 
 

 

sklada. 

 

mailto:simona.vodlan@cerklje.si

