
SEZNAM E-NOVIC ZSSS ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V LETU 2016 

1 5.1.2016 Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah za izvajanje direktive 2013/35/EU 

(elektromagnetna polja) 

2 6.1.2016 Delavci v belgijski azbestno-cementni industriji umrli v povprečju 21 let prej 

3 15.1.2016 Delodajalec mora vzdrževati/prati osebno varovalno opremo 

4 18.1.2016 NAPOvi filmi - ozaveščanje o varnosti in zdravju pri delu z nasmehom 

5 25. 1. 2016 Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na 

delovnem mestu? 

6 29.1.2016 Promocija zdravja na delovnem mestu -  31 januar 2016 - Dan brez cigarete 

7 2. 2. 2016 ECHA vabi, da se poučimo o učinkih kemikalij, ki jih uporabljamo v Evropi 

8 4.2.2016 Akcija belgijskih sindikatov za boljšo zaščito vseh evroposkih delavcev pred 

karcinogeni 

9 16.2.2016 Zdravje delavcev v procesih prestrukturiranja podjetij – primer poslovne skupine 

Mura 

10 24.2.2016 OECD analiza o učinku gospodarske krize na kakovost delovnih mest 

11 29.2.2016 EU OSHA o nanomaterialih v slovenskem jeziku 

12 1.3.2016 Zdrava delovna mesta za vse generacije, 4. mednarodni simpozij o zdravem 

življenjskem slogu, Ljubljana, 18. in 19. april 2016 

13 2.3.2016 Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim 

sevanjem - delovno gradivo 

14 3.3.2016 Začetek kampanje ZSSS in ETUC za preprečevanje poklicnega raka 

15 7.3.2016 Teden boja proti raku, 7.- 13. 3. 2016 

16 11.3.2016 Prve ugotovitve: Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah, EUROFOUND, 2015 

17 14.3.2016 Odgovor podpredsednika Evropske komisije F. Timmermansa na poziv ZSSS 

18 22.3.2016 Predstavitev projekta OCENJEVANJE IZVOROV PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ V IZBRANIH 

DEJAVNOSTIH JAVNEGA SEKTORJA 

19 22.3.2016 Osem slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu za preprečitev poklicnega raka 

20 6.4.2016 Izpolnite anketo o varnosti in zdravju pri delu na vašem delovnem mestu! 

21 7.4.2016 Kampanja za dopolnitev direktive 2004/37/ES daje prve rezultate 

22 8.4.2016 Verificirane azbestne poklicne bolezni v Sloveniji v letu 2015 



23 12.4.2016 Objektivna odškodninska odgovornost delodajalca zaradi poškodbe delavca pri delu - 

sodna praksa 

24 13.4.2016 Bela knjiga o pokojninah 

25 14.4.2016 Ne odlašajte z izpolnitvijo ankete ZSSS o varnosti in zdravju pri delu na vašem 

delovnem mestu! 

26 15.4.2016 Začetek kampanje "Zdrava delovna mesta za vse generacije", 2016 - 2017 

27 15.4.2016 Spletni prenos "4. simpozija o zdravem življenjskem slogu: Zdrava delovna mesta za 

vse generacije", 18. in 19. 4. 2016 

28 19.4.2016 Dvanajst navad ljudi, ki nikoli ne zbolijo 

29 22.4.2016 Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2016, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 

30 24.4.2016 Brezplačen seminar »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih 

prepovedanih substanc na delovnem mestu« (Ljubljana, 11. maj 2016) 

31 26.4.2016 Rezultati ankete ZSSS o stanju varnosti in zdravja na delovnem mestu 

32 3.5.2016 Poziv SIST naj glasuje proti DIS/ISO 45001 

33 5.5.2016 Ministrica za delo se je pri Evropski komisiji zavzela za dopolnitev direktive 

2004/37/ES 

34 6.5.2016 Brezplačni 3-dnevni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim 

vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« 

35 12.5.2016 Pomembna zmaga delavcev v boju s poklicnim rakom 

36 13. 5. 2016 Sporočilo za javnost Evropske komisije -  Evropska komisija predlaga boljšo zaščito 

delavcev pred rakotvornimi kemikalijami 

37 26.5.2016 V Amsterdamu podpisan dogovor za preprečevanje poklicnega raka 

38 6.6.2016 Brezplačen seminar »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih 

prepovedanih substanc na delovnem mestu« (Dolenjske Toplice, 8. junij 2016) 

39 6.6.2016 Socio-ekonomski stroški v EU zaradi hormonskih motilcev 

40 11.6.2016 Predlog novega nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu, Verzija 2, 16. 6. 

2016 

41 13.6.2016 Nov Pravilnik o protieksplozijski zaščiti 

42 14.6.2016 Povzetek letnega poročila EU OSHA za leto 2015 

43 16.6.2016 Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja 

pri delu 2016« 

44 23.6.2016 Pred odhodom v tujino pravočasno uredimo zdravstveno zavarovanje! 



45 24.6.2016 Zdravje na delovnem mestu, Ste danes že pili vodo? 

46 30.6.2016 Zaščitite se pred nevarnim UV sončnim sevanjem 

47 4.7.2016 Pravna podlaga za sankcioniranje pravilnikov s področja varnosti in zdravja pri delu 

48 5.7.2016 Kožni rak povezan s prekomernim sončenjem 

49 7.7.2016 Napo v zdravi prihodnosti (evropska kampanja "Zdrava delovna mesta za vse 

generacije" 2015-2016) 

50 11.7.2016 Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2015 - Sklep vlade 

51 12. 7. 2016 Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim 

sevanjem 

52 13.7.2016 Vabilo na konferenco BALcanOSH, Bled, 10. in 11. november 2016 

53 19.7.2016 Francoska raziskava potrdila škodljivost nočnega dela za zdravje 

54 22.7.2016 Nova publikacija Zdravo življenje z nočnim delom, napotki in  priporočila zaposlenim 

pri delu v nočnih izmenah 

55 4.8.2016 Delovna obveznost preverjanja službene e-pošte izven delovnega časa škodljiva za 

zdravje zaposlenih 

56 12.8.2016 Mednarodni dan mladih, 12. avgust 2016 

57 12.8. 2016 Javno posvetovanje o Evropskem socialnem stebru 

58 22.8.2016 Uspešna pobuda ministrstvu za delo za ozaveščanje o hormonskih motilcih na 

delovnem mestu! 

59 24.8.2016 Brezplačne delavnice "Praktično usposabljanje delodajalcev za delo s spletnim 

orodjem za ocenjevanje tveganja OiRA" 

60 29.8.2016 Mikro delodajalcem na voljo že 8 e-orodij za ocenjevanje tveganja OiRA 

61 6.9.2016  Predlog Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti 

in zdravja pri delu 

62 12.9.2016 Vabilo na strokovno usposabljanje >KAKO MERITI PSIHOSOCIALNE OBREMENITVE IN 

DONOSNOST PROMOCIJE ZDRAVJA< 

63 16.9.2016 Evropski teden mobilnosti in Evropski teden športa 2016 (16. do 23. 9. 2016) 

64 16.9.2016 E-vodnik Zdrava delovna mesta za vse generacije 

65 23.9.2016 Vabilo na brezplačno konferenco »Promocija zdravja na delovnem mestu - Skrb za 

zdravje je odgovornost posameznika, delodajalca in države« 

66 7.10.2016 Mednarodna konferenca BALcanOSH, Bled - 10. in 11.11.2016 – VABILO 



67 10.10.2016 Nova spletna stran "Načrt za odpravo poklicnega raka"   

68 12.10.2016 Vabilo na zaključno konferenco projektov promocije zdravja na delovnem mestu v 

GRADBENI, KOVINSKI IN OSTALIH PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, 19. 10. 2016 

69 21.10.2016 Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, 24. - 28. oktober 2016 

70 27.10.2016 Brošura "IZ ZAPOSLITVE V UPOKOJITEV" z nasveti tistim, ki se pripravljajo na 

upokojitev 

71 8.11.2016 Vabilo na posvet ZSSS 12. 12. 2016 - OCENJEVANJU TVEGANJA ZA NASTANEK 

POKLICNIH BOLEZNI 

72 14.11.2016 Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja 

pri delu za leto 2016 

73 15.11.2016 Kampanja "NI ČASA ZA IZGUBLJANJE" za ozaveščanje o smrtonosnosti vdihljivega 

prahu kristalnega kremena 

74 15.11.2016 Vabilo na livestream - Konferenca "Digitalizacija gospodarstva in svet dela", 

16.11.2016 od 10.00 do 13.30 

75 18.11.2016 Poročilo EUROFOUND o rezultatih 6. evropske ankete o delovnih razmerah EWCS iz 

leta 2015 

76 30.11.2016 OPOMNIK: Vabilo na posvet ZSSS 12. 12. 2016 - OCENJEVANJU TVEGANJA ZA 

NASTANEK POKLICNIH BOLEZNI 

77 1.12.2016 Enajst spletnih orodij OiRA za ocenjevanje tveganja pri mikro delodajalcih 

78 6.12.2016 ZADNJI OPOMNIK: Vabilo na posvet ZSSS 12. 12. 2016 - OCENJEVANJU TVEGANJA ZA 

NASTANEK POKLICNIH BOLEZNI 

79 15.12.2016 Novo predstavitveno spletno orodje EU OSHA  o varnosti in zdravju pri delu v 

povezavi s starostno strukturo zaposlenih 

80 20.12.2016 Poročilo o delu Službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu v letu 2016 

81 21.12.2016 Srečno in varno v letu 2017! 

 

 


