
SEZNAM E-NOVIC ZSSS ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V LETU 2014 

1 3.1.2014 Ministrstvo za delo o možnem številu delavskih zaupnikov pri delodajalcih v javnem 

sektorju 

2 4.1.2014 Državni zbor je na 20. seji DZ, dne 19.12.2013 ratificiral dve mednarodni konvenciji 
(Konvencijo o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu (Konvencija MOD št. 187), in 
Konvencijo  o  nočnem delu (Konvencija MOD št. 171), (MKND). 

3 6.1.204 O pozivu vladi in evroposlancem (glej spodaj), s katerim jih pozivamo, da naj pri 

Evropski komisiji nasprotujejo napovedani zaustavitvi postopkov za sprejem direktive 

o mišično-kostnih boleznih in revizijo direktive o karcinogenih 

4 13.1.2014 Odgovor na vprašanje delavskega zaupnika, ali svet delavcev lahko podpisuje 

podjetniško kolektivno pogodbo 

5 13.1.2014 Informativna osebna evidenca na spletni strani ZPIZ že deluje 

6 20.1.2014 Najava Javnega poziva za sofinanciranje pridobitve osnovnega certifikata Družini 

prijazno podjetje 

7 27.1.2014 Javni poziv za sofinanciranje osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje v letu 

2014/2015 

8 31.1.2014 Skupina za samopomoč žrtvam mobinga v Ljubljani - brezplačna strokovna pomoč in 

podpora 

9 4.2.2014 Nevarnosti nastanka ogljikovega monoksida 

10 5.2.2014 Nevarnost padcev na zaledeneli površini 

11 5.2.2014 Zdravstveni delavci potrebujejo primerno zaščito 

12 15.2.2014 Odškodnina za trpinčenje na delovnem mestu le, če je delavec uveljavljal varstvo v 

skladu z ZDR-1 

13 28.3.2014 Varnostni napotki za varno delo v gozdu 

14 28.3.2014 Novinarska konferenca Inšpektorata RS o poročilu za leto 2013 in načrtih za 2014 

15 1.4.2014 Statistični urad RS poroča o pri delu in z delom povezanih zdravstvenih težavah 

16 7.4.2014 Stres, povezan z delom – Evropska kampanja 2014-2015 

17 23.4.2014 Sporočila ZSSS ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 

18 29.4.2014 Raziskava EVROBAROMETER - delovne razmere v EU aprila 2014 

19 29.4.2014 1. maj, praznik dela - Varnost in zdravje pri delu sta temeljna človekova pravica 

20 8.5.2014 Natečaja za priznanje za dobro prakso pri obvladovanju stresa na delovnem mestu 

21 24.5.2014 Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju 



22 6.6.2014 EU strategija varnosti in zdravja pri delu 2014-2020 

23 6.6.2014 Letno poročilo Inšpektorata RS za delo 2013 

24 15.7.2014 Kemikalije v izdelkih, ki jih kupujemo? (kampanja Evropske agencije za kemikalije) 

25 8.9.2014 Izid nove tiskane brošure ZZZS o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 

26 11.9.2014 Podatke o nevarnih kemikalijah na vašem delovnem mestu najdete na RICTOX! 

27 25.9.2014 Prva najava letnega posveta ZSSS 23. oktobra 2014 

28 1.10.2014 Vabilo na Mednarodno zaključno konferenco ProZDRAV, 13. in 14. 10. 2014 

29 7.10.2014 Vabilo na predavanja in delavnice "Skrb za ohranjanje duševnega zdravja v delovnem 

okolju" 

30 8.10.2014 Vabilo na posvet ZSSS 23. 10. 2014 

31 10.10.2014 Delodajalec mora delavcu posredovati oceno tveganja za njegovo delovno mesto 

32 28.10.2014 Posvet, na katerem bo predstavljeno novo orodje OPSA za obvladovanje z delom 

povezanega stresa -  4. 11. 2014 v Ljubljani 

33 5.11.2014 E-orodje OPSA - za ocenjevanje tveganja zaradi psihosocialnih obremenitev na 

delovnem mestu 

34 7.11.2014 Za boljšo informiranost izpolnite pristopnico za mrežo delavskih zaupnikov ZSSS ! 

35 7.11.2014 E-orodje OiRA za izdelavo ocene tveganja v pisarnah 

36 27.11.2014 Objavljena štiri spletna orodja za ocenjevanje tveganja pri mikro delodajalcih 

37 3.12.2014 8. december 2014 - Dan DD (Dan DeloDružina) (Dan, ko gremo pravočasno iz službe – 

proti predolgim delavnikom) 

38 4.12.2014 Izmensko delo škoduje kognitivnim sposobnostim 

39 7.12.2014 Raziskava Zbornice varnosti in zdravja pri delu o učinkih ZVZD-1 

40 19.12.2014 Zaključek projekta ZSSS »Boljše poklicno zdravje z usposabljanjem delavskih 

zaupnikov za varnost in zdravje pri delu«, oktober 2013 – december 2014 

41 19.12.2014 Srečno in varno v letu 2015 – povzetek e-novic ZSSS za delavske zaupnike VZD v letu 

2014 

 

 


