
 

 

  

Anketa ZSSS o ekstremnih temperaturah na delovnem mestu  

Vabimo vas k izpolnitvi SPLETNE ANKETE ZSSS O TEMPERATURAH NA DELOVNEM MESTU, ki jo s klikom 
najdete na naslednji povezavi.  Anketa bo dostopna od 31. 5. 2019 do 21. 6. 2019. 
  
Anketo smo pripravili zato, ker se bliža poletje in z njim ekstremne temperature na delovnem mestu ter delo na 
soncu. Največ vprašanj delavcev v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu se namreč nanaša prav na ekstremne 
temperature na delovnem mestu, zato bomo državnim organom predlagali dopolnitev predpisov tako, da bodo 
delavcem zagotavljali temperaturno udobje na delovnem mestu. Vaši odgovori bodo podlaga za naše zahteve za 
izboljšanje predpisov. 
  
S spletno anketo Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu zato želi od čim večjega števila zaposlenih 
izvedeti, v kakšnih temperaturah delate in kakšni so ukrepi, ki jih dejansko izvaja vaš delodajalec, da bi vam 
zagotovil temperaturno udobje na delovnem mestu. Jamčimo, da je anketa popolnoma anonimna, zato vas vabimo, 
da jo izpolnite do konca. Več ljudi bo nanjo odgovorilo, bolj reprezentativni bodo njeni rezultati, zato vas vabimo tudi, 
da jo posredujete čim večjemu številu sodelavcev, znancev in prijateljev, ki so zaposleni v Sloveniji. 
 
Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/222263   
Hvala v naprej za vaše sodelovanje!  

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 

GALERIJA  

 

16. letne športne igre SKEI Slovenije - Šempeter pri Gorici, 

25.5.2019  

27.05.2019 - 16. letne športne igre SKEI Slovenije - Šempeter pri Gorici, 

25.5.2019  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Osnove ekonomije za sindikalne zaupnike; predavatelj Ljubo 

Cvar  

18.12.2018 - Uvod v ekonomsko terminologijo.  
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Tehnike pogajanj; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Dober pogajalec pozna tehnike in nasprotnika.  

 

Prepoznavanje in reševanje konfliktov; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

12.12.2018 - Naučimo se reševati in obvladovati konflikte.  

 

  

  

© 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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