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VABILO NA OKROGLO MIZO
Piše: Mag. Mihael Hameršak, moderator okrogle mize

Spoštovani,
V okviru 28. TPVS vas v četrtek, 18. oktobra 2018, ob 11. uri vabimo na okroglo mizo z naslovom:

VARNO DELO PRI VZDRŽEVANJU

Aktivnosti vzdrževanja so žal aktivnosti z visoko stopnjo 
tveganja za nastanek poškodb pri delu, potencialno tudi z 
najtežjimi posledicami. Vsaka gospodarska družba je v skladu 
z veljavno zakonodajo dolžna izvajati ukrepe za preprečevanje 
poškodb pri delu, ne samo lastnih delavcev, ampak tudi de-
lavcev, ki so zaposleni pri pogodbenih izvajalcih. Za varno delo 
so potrebni brezhibni in varni delovni stroji, varno delovno 
okolje, na razpolago morajo biti brezhibni pripomočki za 
delo, vse vzdrževalne aktivnosti morajo biti izvedene varno, 
vzdrževalci morajo biti ustrezno usposobljeni, delavci morajo 
glede na vrsto vzdrževalnih aktivnosti biti opremljeni s predpi-
sano osebno varovalno opremo … Tveganja za nastanek 
poškodb pri vzdrževalnih delih so glede na gospodarsko 
panogo seveda različna.

Na okrogli mizi bomo med drugim obravnavali sledeča 
pereča vprašanja:
•	 Kako je v gospodarskih družbah področje varnosti pri delu 

sistemsko urejeno (standardi …)?

•	 Kako je poskrbljeno za redne preglede naprav in opreme, 
potrebnih pri vzdrževalnih delih? Katere preglede izvaja 
lastni strokovni kader in za katere se najemajo storitve? 

•	 Katera izobraževanja s področja varnega dela gospodarske 
družbe izvajajo z lastnim kadrom in za katera izobraževanja 
se najemajo »specialisti« s trga? 

•	 Kako se izvajajo izobraževanja zaposlenih za varno izva-
janje vzdrževalnih del?

•	 Kako podrobno so izdelana navodila za varno delo pri 
vzdrževalnih aktivnostih? Ali je mogoče pri vzdrževanju 
vse vzdrževalne postopke opisati z navodili?

•	 Kakšen je pristop za zagotavljanje varnosti pri obsežnejših 
vzdrževalnih delih (remonti)?

•	 Kakšni so trendi poškodb pri delu v zadnjem desetletju? 
Ali je mogoče prepoznati različne trende zaradi medge-
neracijskih razlik?

•	 Kako trenutno obstoječa tveganja za nastanek poškodb 
pri vzdrževalnih delih še znižati?

•	 Kakšna pomoč za izboljšanje stanja bi družbam še do-
datno koristila?

VABILO NA 28. TPVS

Okrogla miza z naslovom 

VARNO DELO PRI VZDRŽEVANJU 
bo organizirana v sklopu 28. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije 

na Otočcu v četrtek, 18. oktobra, 
od 11.00 do 12.30 v športni dvorani kompleksa Otočec.

Na okrogli mizi bodo sodelovali odgovorni za vzdrževanje in 
varnost pri delu pri vzdrževalnih aktivnostih iz prepoznavnejših 
slovenskih podjetij, predstavniki podjetij, ki nudijo sto-
ritve za zniževanje tveganj pri vzdrževalnih aktivnostih, ter 
predstavnik inšpektorata RS za področje varnosti pri delu.

Okroglo mizo bo vodil mag. Mihael Hameršak, direktor 
družbe TALUM Servis in inženiring d. o. o.


