
 

 

  

Prva najava - Rezervirajte datum 22. 11. 2019 za posvet ZSSS o vplivu 
podnebnih sprememb na delovne razmere  

Leto 2020 bo odločilno za ohranitev podnebja, je sporočilo Podnebnega vrha Združenih narodov 23. 9. 2019 v New 
Yorku. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala „Evropski zeleni dogovor" (European 
Green Deal) in da bo Evropa vodilna pri izpolnjevanju podnebnih obveznosti. 

Tudi Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu je še vedno pod vtisom Globalnega podnebnega tedna 
20.-27. 9. 2019 in shoda Podnebni štrajk 27. 9. 2019, zato načrtuje nadaljnje podnebne aktivnosti. 

Pripravljamo POSVET O VPLIVU PODNEBNIH SPREMEMB NA DELOVNE RAZMERE, ki bo 22. 11. 2019 v 
Ljubljani. Znanje nam bodo delili ugledni strokovnjaki, med njimi klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj in dr. Tjaša 
Pogačar iz Biotehniške Fakultete v Ljubljani ter strokovnjaki Kliničnega inštituta za medicino dela prometa in športa. 
Pridružil pa se nam bo tudi direktor inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu na Inšpektoratu RS za delo. 

Vabimo vas, da si že danes v svojem koledarju rezervirajte datum 22. 11. 2019 za posvet ZSSS in se z 
delodajalcem pravočasno dogovorite o udeležbi. 

Uradno vabilo sledi v sredini oktobra 2019. 

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  

 

Nagradni natečaj za video/animacijo SKEI Mladi  
18.09.2019 - Imaš idejo?  

 

Namenite del dohodnine naši organizaciji SKEI Slovenije  
10.12.2018 - Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.  

PONUDBA SEMINARJEV  

  

http://skei.si/nLog/newsletter-965/user-0/url-6007/
http://skei.si/nLog/newsletter-965/user-0/url-6008/
http://skei.si/nLog/newsletter-965/user-0/url-6007/
http://skei.si/nLog/newsletter-965/user-0/url-6008/


 

Prepoznavanje in reševanje konfliktov; predavateljica Mateja 
Gerečnik  
12.12.2018 - Naučimo se reševati in obvladovati konflikte.  

 

Kaj morajo mladi vedeti pred vstopom na trg dela; predavatelj 
Vojko Fon  
11.12.2018 - Osnovna znanja za mlade pred prvo zaposlitvijo.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 
prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 
ne boste več prejemali.  
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