
SEZNAM E-NOVIC ZSSS ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V LETU 2017 

1 3.1.2017 Statopis, Statistični pregled Slovenije 2016 

2 9.1.2017 Že 17 slovenskih orodij OiRA za ocenjevanje tveganja pri mikro delodajalcih 

3 13.1.2017 Evropska komisija 10. 1. 2017 pripravila predlog evropskih obvezujočih mejnih 

vrednosti poklicne izpostavljenosti za 5 novih karcinogenov 

4 17.1.2017 Nov Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri 

delu 

5 24.1.2017 Usposabljanje - KAKO UČINKOVITO SODELOVATI V POSTOPKU OCENJEVANJA 

TVEGANJA? 

6 31.1.2017 Preventivni ukrepi za zaščito pred gripo in gripi podobnim boleznim 

7 1.2.2017 Podeljeni certifikati Programa odgovornega ravnanja® – POR za leto 2017 

8 17.2.1017 Poziv ZSSS slovenskima poslancema v Evropskem parlamentu naj glasujeta za 

preprečevanje poklicnega raka 

9 23.2.2017 Škodljivost izmenskega dela in dvigovanja težkih bremen na rodnost pri ženskah 

10 28.2.2017 Odbor v Evropskem parlamentu glasoval za sindikalne amandmaje 

11 8.3.2017 Evropski socialni partnerji 8. 3. 2017 podpisali evropski sporazum o aktivnem 

staranju in medgeneracijskem pristopu 

12 17.3.2017 Seminarji v aprilu in maju 2017, ki jih organizira MDDSZ 

13 6.4.2017 Anketa ZSSS o delovnem času 

14 13.4.2017 Izzivi za učinkovito zastopanost delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu v 

EU 

15 18.4.2017 ZADNJI POZIV - Izpolnite Anketo ZSSS o delovnem času 

16 21.4.2017 Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2017, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu + prvi 

rezultati ankete o delovnem času 

17 25.4.2017 Varnost in zdravje vsakogar šteje - sporočilo ETUC ob 28. aprilu 2017 

18 12.5.2017 Pobuda Ministrstvu za zdravje za pravno podlago v ZZVZZ-1 za preventivne projekte 

poklicnega zdravja 

19 18.5.2017 Praktična navodila EU za delodajalce - Zdravje in varnost pri delu sta stvar vseh 

20 26.5.2017 Mednarodna konferenca "Varnost in zdravje pri delu v spreminjajočem se svetu 

dela", 16. junij 2017 

21 8.6.2017 Začenja se kampanja "Varno delo na soncu" - Preprečimo poklicnega kožnega raka! 



22 11.6.2017 Nezakonita praksa delodajalca v zvezi s preventivnimi zdravstvenimi pregledi 

23 13.6.2017 Ali je vaš delodajalec ocenil tveganje za nastanek kožnega raka in toplotni udar na 

delovnih mestih na prostem? 

24 26.6.2017 Poklicne bolezni zaradi UV sevanja 

25 27.6.2017 Ministrstvo za delo sprejelo pobudo ZSSS za dopolnitev predpisa o varnem delu na 

soncu 

26 27. 6. 2017 Kdor dela na prostem, naj redno spremlja UV indeks 

27 29.6.2017 Poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 2016 

28 5.7.2017 Seminar ETUI o zaščiti delavcev pred nevarnimi kemikalijami, 29 in 30. junij 2017 v 

Ljubljani 

29 6.7.2017 Zaščitni ukrepi pred škodljivimi UV sončnimi žarki 

30 10.7.2017 Delodajalec mora poskrbeti, da temperatura zraka v delovnem prostoru ne preseže 

+28°C 

31 13.7.2017 Tudi za delo v šotorih velja, da mora delodajalec poskrbeti, da temperatura zraka ne 

preseže +28°C 

32 17.7.2017 Kaj so vroči delovni prostori, kjer temperatura sme presegati +28 ˚C 

33 23.8.2017 Brezplačna delavnica "Praktično usposabljanje delodajalcev za delo s spletnim 

orodjem za ocenjevanje tveganja OiRA" na Koroškem 

34 24.8.2017 E-vodnik EU po tveganjih za varnost pri delu v cestnem prometu (VeSafe) 

35 11.9.2017 Svet dela v digitalni ekonomiji - mednarodna konferenca 

36 12.9.2017 Strateški seminar ETUI »Skupaj za varnost in zdravje pri delu«, Tallinn, 6. in 7. 

september 2017 

37 13.9.2017 Presoja zdravniškega spričevala o zdravstveni zmožnosti za opravljanje dela 

38 20.9.2017 Brezplačna delavnica in seminar ministrstva za delo o orodju OiRA in organizaciji dela 

za varnost in zdravje pri delu 

39 22.9.2017 Evropska priznanja za dobro prakso spodbujanja vzdržnega dela in zdravega staranja 

na delovnem mestu 

40 28.9.2017 Javna tribuna o varnosti in zdravju pri delu v Sloveniji (Ljubljana, 27. oktober 2017) 

41 5.10.2017 Usmeritve 8. kongresa ZSSS o nalogah ZSSS za varnost in zdravje pri delu 

42 10.10.2017 Uspešna evropska državljanska pobuda "Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in 

okolje pred strupenimi pesticidi" 



43 17.10.2017 Pred sezonsko gripo poskrbimo za zaščito 

44 23.10.2017 Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, 23. - 27. oktober 2017 

45 25.10.2017 Svarilo: abrazivni pesek podjetja podjetja Eurogrit / Sibelco je onesnažen z azbestom 

46 27.10.2017 Analiza sodelovanja delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji 

47 2.11.2017 Osnutek nove strategije na področju varnosti in zdravja pri delu je v javni obravnavi 

do 29. 11. 2017 

48 7.11.2017 Posvet ZSSS 2017 »NOVI IZZIVI NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU«, 

Ljubljana, 30. november 2017 

49 16.11.2017 Podeljene nagrade Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja 

pri delu za leto 2017 

50 23.11.2017 OPOMNIK - Posvet ZSSS 2017 »NOVI IZZIVI NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 

DELU«, Ljubljana, 30. november 2017 

51 26.11.2017 Vrh in zaključek evropske kampanje 2016-2017 Zdrava delovna mesta za vse 

generacije 

52 27.11.2017 Amandmaji ETUC za zadostne mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti 

karcinogenom 

53 28.11.2017 Obvestilo o spremembi prostora posveta ZSSS 2017 »NOVI IZZIVI NA PODROČJU 

VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU«, Ljubljana, 30. november 2017 

54 29.11.2017 Dan Delo Družina 2017 bo 13. 12. 2017 

55 1.12.2017 Nova spletna stran ZSSS o varnosti in zdravju pri delu 

56 21.12.2017 Poročilo o delu strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu v letu 2017 

57 22.12.2017 Srečno in varno v letu 2018! 

 

 


