
Številka:          0072-3/2022/1
Datum:            11.02.2022

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in četrtega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti izdaja naslednji 

SKLEP

o ustanovitvi, nalogah in sestavi delovne skupine za pripravo izhodišč za pripravo 
Predloga pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen

1. 

V delovno skupino za pripravo izhodišč za pripravo Predloga pravilnika o zagotavljanju varnosti 
in zdravja pri ročnem premeščanju bremen se imenujejo:

- mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, vodja delovne skupine,

- mag. Nikolaj Petrišič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, član,

- Etbin Tratnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, član,

- Barbara Skulj Schwinger, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, članica,

- Slavko Krištofelc, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, član,
- Marko Vaupotič, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, član,
- Jernej Jenko, Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije, član,
- Janez Fabijan, Zbornica varnosti in zdravja pri delu, član,
- doc. dr. Sabina Huč, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, članica,
- izr. prof. dr. Simon Schnabl, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, član,
- Lučka Böhm, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, članica,
- Tina Skubic, Sindikat delavcev trgovine Slovenije, članica,
- Jure Dermastja, Obrtna zbornica Slovenije, član,
- Karmen Fortuna, Trgovinska zbornica Slovenije, članica,
- Urška Sojč, Gospodarska zbornica Slovenije, članica,
- Lina Fratnik Andrić, Združenje delodajalcev Slovenije, članica,
- Nina Ličar, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 

članica,
- Martin Kurent, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, član in



- Marko Sremec, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije –
Soča, član.

2.

Naloga delovne skupine je priprava izhodišč za pripravo Predloga pravilnika o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen.

3. 

Delovna skupina je ustanovljena za obdobje do 31.12.2022.

4. 

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.

                                                                               Janez Cigler Kralj
                                                                            MINISTER

Vročiti: 
- vsem članicam in članom delovne skupine (elektronsko)
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