
SEZNAM E-NOVIC ZSSS ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V LETU 2015 

1 17.1. 2015 Smernice Evropske komisije za varno delo z nanomateriali 

2 5.2.2015 Sodišče po 6 letih odločilo o odgovornosti za smrtno nezgodo pri delu (ČHE Avče) 

3 20.2.2015 Predlog Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za 

zdravje 2015 - 2015 

4 2.3.2015 Napoved Simpozija za zdrav življenjski slog napovednik, 9. in 10. 4. 2015 

5 2.3.2015 Tožba proti Evropski komisiji, ker ni določila kriterijev za endokrine motilce 

6 16.3.2015 Praktični e-vodnik o obvladovanju psihosocialnih tveganj 

7 20.3.2015 Prvi povzetek evropske ankete ESENER 2 iz oktobra 2014 

8 13.4.2015 Osnutek smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu (266. seja ESS - 17. 4. 

2015) 

9 20.4.2015 Poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 2014 

10 22.4.2015 28. april 2015 - Dan varnosti - svetovni dan varnosti in zdravja pri delu - ILO 

11 22.4.2015 Kampanja ETUC ob 28. aprilu 2015, Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 

12 23.4.2015 28. april 2015, Mednarodni sindikalni dan spomina na umrle in poškodovane delavce 

13 24.4.2015 Objavljene dokončne smernice MZ o promociji zdravja na delovnem mestu 

14 6.5.2015 Podeljena priznanja "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2014 - 

2015" 

15 15.5.2015 Na voljo je že 6 spletnih orodij OiRA za ocenjevanje tveganja pri malih delodajalcih 

16 25.5.2015 Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu (verzija 1.0) 

17 4.6.2015 Evropska komisarka je odgovorila na poziv predsednika ZSSS ob 28. aprilu 2015, 

svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 

18 11.6.2015 Prenovljena spletna stran EU OSHA 

19 15.6.2015 Sprememba treh pravilnikov 

20 19.6.2015 Zgodovinski plakati o varnosti in zdravju pri delu 

21 19.6.2015 Novi piktogrami na etiketah nevarnih kemikalij 

22 6.7.2015 IRSD informira o potrebnih ukrepih v primeru visokih temperatur na delovnem mestu 

23 6.7.2015 Varno delo v gozdu ob sanaciji žledoloma 

24 8.7.2015 Visoke temperature ozračja in delovna mesta na prostem 



25 16.7.2015 Glavne ugotovitve ankete ESENER 2 v slovenščini 

26 16.7.2015 Letno poročilo EU OSHA za leto 2014 v slovenščini 

27 23.7.2015 Napoved Javne tribune o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji, 

15. 10. 2015 

28 17.8.2015 Utemeljitev v slovenščini evropskih priznanj Dobra praksa pri obvladovanju stresa na 

delovnem mestu 

29 20.8.2015 Pričetek novega projekta ZSSS, namenjenega delavskim zaupnikom za varnost in 

zdravje pri delu (Delavski zaupnik 2015-2016) 

30 21. 8. 2015 Vabilo na računalniško usposabljanje 17. 9. 2015 

31 1.9.2015 Vabilo na delavnico "POMEN PROMOCIJE ZDRAVJA, Z zdravjem do uspeha in 

zadovoljstva«, 11. 9. 2015 v Celju 

32 1.9.2015 Evropsko poročilo »Psihosocialna tveganja v Evropi: razširjenost in strategije za 

preprečevanje« 

33 7.9.2015 Brezplačen seminar »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih 

prepovedanih substanc na delovnem mestu?« (Maribor, 30. september 2015) 

34 7.9.2015 22. septembra 2015 bo na spletni strani ECHA spletni seminar o nadomeščanju 

nevarnih kemikalij 

35 10.9.2015 Film „Napo v ... Ko te strese elektrika“ 

36 11.9.2015 Resolucija o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-

2025 

37 11.9.2015 Evropski teden mobilnosti in Teden gibanja, za promocijo telesne dejavnosti za 

zdravje, septembra 2015 po Sloveniji 

38 16.9.2015 Od septembra 2015 nova elektronska storitev ZZZS "Vpogled v moje podatke" 

39 17.9.2015 Javna tribuna o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Cankarjev dom, 

15.10.2015) 

40 18.9.2015 Brezplačna praktična usposabljanja delodajalcev za delo s spletnim orodjem za 

ocenjevanje tveganja OiRA v Kopru in Novem mestu 

41 25.9.2015 Brezplačen 3-dnevni seminar »Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do 

varnega in zdravega delovnega okolja« (Maribor, 8., 15. in 22. oktober 2015) 

42 14.10.2015 PRVA NAJAVA! Posvet o vlogi delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu pri 

načrtovanju in izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu, 17. 11. 2015 v 

Ljubljani 

43 16.10.2015 Ni potrebe za popolno prenovo sklopa EU direktiv VZD in nižanje že dosežene ravni 



varnosti in zdravja pri delu 

44 17.10.2015 Podatki NIJZ o trpinčenju na delovnem mestu 

45 19.10.2015 Varovanje zdravja pri delu mladih in nosečnic 

46 19.10.2015 Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, 19. 10. 2015 - 23. 10. 2015 

47 27.10.2015 Vabilo, program in prijavnica na posvet ZSSS o vlogi delavskega zaupnika pri 

promociji zdravja na delovnem mestu, ki bo v torek, 17. 11. 2015 od 8.00 do 14.00 v 

sejni sobi Državnega sveta, Šubičeva 4 v Ljubljani 

48 28.10.2015 Osem strokovnih člankov MDDSZ ob evropskem tednu VZD 2015 o novih izzivih na 

področju varnosti in zdravja pri delu 

49 29.10.2015 Publikaciji EU-OSHA, prevedeni v slovenski jezik 

50 29.10.2015 Brezplačen seminar »Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih 

prepovedanih substanc na delovnem mestu?« (Ljubljana, 18. november 2015) 

51 2.11.2015 Podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke stroke varnosti in 

zdravja pri delu v letu 2015 

52 3.11.2015 »Promocija zdravja na delovnem mestu – učinkovita orodja in dobre prakse«, 26. in 

27. november 2015, Laško 

53 3.11.2015 Spremljajte v živo zaključno konferenco evropske kampanje 2014-2015 »Obvladajmo 

stres za zdrava delovna mesta« 

54 4.11.2015 Kodeks ravnanja z nanomateriali BAuA, 2015 

55 11.11.2015 Ne pozabite pravočasno izpolniti prijavnice na posvet ZSSS (17.11.2015) ! 

56 12.11.2015 Zadnji rok iz uredbe o kemikalijah (REACH) bo leta 2018 – poziv k ukrepanju! 

57 13.11.2015 Razglašeni skupni dobitniki filmske nagrade ZDRAVO DELOVNO OKOLJE za leto 2015 

58 16.11.2015 Nezavezujoče praktične smernice za izvajanje Direktive 2013/35/EU - 

elektromagnetna sevanja 

59 18.11.2015 Zdravje na delovnem mestu - Dan slovenske hrane - Tradicionalni slovenski zajtrk - 

20. november 2015 

60 30.11.2015 Akcija Dan DeloDružina za 8-urni delavnik, 10. 12. 2015 

61 11.12.2015 Publikacije EU-OSHA v slovenskem jeziku 

62 18.12.2015 Odločitev Evropskega sodišča v zvezi z endokrinimi motilci 

63 21.12.2015 Seznam vseh e-novic ZSSS za delavske zaupnike VZD v 2015 

64 21.12.2015 Srečno in varno 2016! 

 



 


