
 

 

  

Grafična predstavitev EU OSHA o nevarnih kemičnih snoveh  

Spoštovani! 

  

V naših e-novicah smo vas že večkrat obvestili o poteku evropske kampanje Zdravo delovno okolje, ki v letih 2018 in 

2019 poteka pod naslovom »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«. 

Tokrat vas želimo opozoriti na e-orodje v slovenskem jeziku z grafično predstavitvijo nevarnih kemičnih snovi, 

pripravljeno v okviru te kampanje. E-orodje omogoča s klikanjem na ustrezna polja seznanitev z osnovnimi dejstvi, 

glavnimi tveganji in preventivnimi ukrepi v podjetjih, kjer uporabljajo nevarne kemične snovi. Omogoča nam torej, da 

se naučimo varno ravnati z nevarnimi kemičnimi snovmi. Pri klikanju se nam odpirajo polja z naslednjimi naslovi:  

 Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi 

 Izpostavljenost 

 Tveganja za posebne skupine 

 Gospodarske panoge, ki so izrazito izpostavljene tveganjem 

 Rakotvorne snovi 

 Učinki na zdravje 

 Koristi 

 Preventivni ukrepi  

Tisti, ki obvladate angleščino, boste tu našli veliko orodij in smernic, s katerimi si lahko podjetja pomagajo pri izvajanju 

celovitih in učinkovitih ocen tveganja. V teh orodjih so predstavljeni različni pristopi k učinkovitemu ravnanju z 

nevarnimi snovmi. Pogosto so obravnavani določeni delovni postopki, kot so polnjenje in črpanje tekočin ali varjenje. 

V drugih virih je podan izčrpen pregled nekaterih skupin snovi, kot so snovi, ki povzročajo preobčutljivost, ali pa so 

poudarjena tveganja, značilna za nekatere sektorje. Poleg visokokakovostnega ocenjevanja tveganja je mogoče z 

večino teh orodij pridobiti dobre praktične rešitve, npr. razlage, kako zmanjšati tveganja v pogostih delovnih razmerah, 

pri katerih pride do izpostavljenosti nevarnim snovem. Na voljo so tudi orodja v podporo določenim akterjem, med 

drugim delovnim inšpektorjem, malim in srednjim podjetjem ter delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. 

Zato le raziščite to stran, da boste izvedeli, kakšno pomoč vam ponuja. 

  

Glejte tudi informacijski letak v slovenščini o najbolj učinkovitem ukrepu za obvladovanje nevarnosti v zvezi z nevarno 

snovjo: Zamenjava nevarnih snovi na delovnem mestu. 

  

Srečno in varno! 

STROKOVNA SLUŽBA ZSSS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:  

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 

Katja Gorišek, svetovalka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 

NOVICE  

  

http://skei.si/nLog/newsletter-909/user-0/url-5493/
http://skei.si/nLog/newsletter-909/user-0/url-5494/
http://skei.si/nLog/newsletter-909/user-0/url-5495/
http://skei.si/nLog/newsletter-909/user-0/url-5496/
http://skei.si/nLog/newsletter-909/user-0/url-5497/


 

Srečanje aktivistk in aktivistov SKEI Mladi - Gorjuša, 28.2.2019 

ob 12.00  

11.02.2019 - Čas je, da se spet vidimo in nadaljujemo z aktivnostmi.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Tematska številka DE - Razbijamo mite, 1.2.2019  

01.02.2019 - Mit: Sindikati so samo za zgago Mit: Gospodarstvo si ne more 

privoščiti dviga plač  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Osnove ekonomije za sindikalne zaupnike; predavatelj Ljubo 

Cvar  

18.12.2018 - Uvod v ekonomsko terminologijo.  

 

Osnove varnosti in zdravja pri delu; predavatelj Igor Kučiš  

18.12.2018 - Kako zagotoviti čim bolj varno delovno okolje.  

 

ABC sindikalizma; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Postal sem sindikalni zaupnik... Kaj (še) lahko naredim?  
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