
 

 

 
PROGRAMA KONFERENCE:  
 
»AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE ZAPOSLENIH – PRILOŽNOST ZA GOSPODARSTVO«,  
29. maj 2019, Hotel City, Maribor 

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev 

9.00 9.15 Uvodna nagovora mag. Katja Rihar Bajuk, generalna 

direktorica Direktorata za delovna 

razmerja in pravice iz dela, MDDSZEM 

 

Jože Smole, generalni sekretar,  

Združenje delodajalcev Slovenije 

9.15 9.35 Demografska situacija v Republiki 

Sloveniji 

mag. Mladen Markota, inšpektor RS za 

delo, Inšpektorat RS za delo 

9.35 9.50 Obeti za prihodnost - podaljševanje 

delovne aktivnosti in zakonodajna 

ureditev 

Marijan Papež, generalni direktor 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije 

9.50 

 

10.10 Varnost in zdravje pri delu za delavce 

vseh generacij in predstavitev Akcijskega 

načrta varnosti in zdravja pri delu 

Etbin Tratnik, Sektor za varnost in 

zdravje pri delu, MDDSZEM 

10.10 10.30 Izkušnje inšpektorata v zvezi z varnim in 

zdravim delom starejših delavcev 

Slavko Krištofelc, direktor inšpekcije 
nadzora varnosti in zdravja pri delu, 
Inšpektorat RS za delo 

10.30 10.55 ODMOR  

10.55 11.15 Metodološki pristopi pri reševanju 

ergonomskih izzivov v praksi 

dr. Zvone Balantič,  Fakulteta za 

organizacijske vede, Univerza v 

Mariboru 

11.15 11.35 

 

Mentorstvo – medgeneracijski prenos 

znanja in izkušenj 

Tina Kastelic, direktorica podjetja 

Kompetenca d.o.o. 

11.35 11.55 Poklici prihodnosti in vpliv digitalizacije 

v gospodarstvu 

 

dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta 

za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 

11.55 12.15 Primer dobre prakse iz tujine* Ing. Wolfgang Schaffer, prokurist 
bit media e-solutions GmbH, 
član eee group, Graz, Avstrija 
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12.15 12.35 Primera dobre prakse iz Slovenije: 

- Komunala Brežice d.o.o. 

 

- Weilerabrasives d.o.o. 

mag. Jadranka Novoselc, direktorica 

Komunala Brežice d.o.o. in Jasmina 

Butara, koordinatorka družbeno 

odgovornih projektov,  Komunala 

Brežice d.o.o. 

Andreja Vidovič, kadrovska služba 

Weilerabrasives d.o.o. 

12.35 12.50 Celovit poslovni model za aktivno in 

zdravo staranje zaposlenih 

Julija Peklar, Izobraževalno raziskovalni 

inštitut Ljubljana 

12.50 14.00 KOSILO  

 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 

* Predstavitev bo potekala v tujem jeziku, tolmačenje ni zagotovljeno. 

 

Konferenco bo moderiral: mag. Mladen Markota, inšpektor RS za delo, Inšpektorat RS za delo. 

 

KOTIZACIJE NI. Udeležba na konferenci je na osnovi predhodne prijave brezplačna.  

 

PRIJAVE: sprejemamo do  24.5.2019, prijavite se na spletni strani: www.stajerskagz.si. 

 

ODJAVE: Zaradi organizacije konference, vas vljudno prosimo za pravočasne odjave, v kolikor se 

dogodka ne boste udeležili naslov info@stajerskagz.si, najkasneje do 28.5.2019, do 12:00 ure.  

 

http://www.stajerskagz.si/
mailto:info@stajerskagz.si

