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VABILO 

 
Vljudno vabljeni na mednarodno konferenco Zaposlitveni/delovni pogoji ter varnost 
in zdravje pri delu napotenih delavcev/ Employment/Working Conditions, 
Occupational Safety and Health of Posted Workers, ki bo potekala 15. 2. 2017 v 
Atriju ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani.  
 
Namen konference je spodbuditi strokovnjake in raziskovalce s področij trga dela, 
zaposlovanja ter varnosti in zdravja pri delu (VZD) k orisu in definiranju obstoječih in 
prihodnjih izzivov povezanih z varnostjo in zdravje pri delu, delovnimi ter 
zaposlitvenimi pogoji napotenih delavcev.  
Komu je konferenca namenjena: odgovornim javnim službam s področja 
zaposlovanja napotenih delavcev in VZD, sindikalnim in nevladnim organizacijam, 
združenjem delodajalcev, študentom VZD, interesnim skupinam s področja VZD, 
izvajalcem VZD dejavnosti in drugim zainteresiranim.   
 
Konferenca je prvi dogodek v nizu dogodkov in aktivnosti mednarodnega projekta 
POOSH - Occupational Safety and Health of Posted Workers: Depicting the existing 
and future challenges in assuring decent working conditions and wellbeing of 
workers in hazardous sectors (2017-2018), ki ga so-financira Evropska komisija v 
okviru programa EaSI PROGRESS. Aktivnosti projekta bodo v prihodnjih dveh letih 
namenjene izmenjavi izkušenj in izboljšanju dostopa do informacij na področju 
napotitev delavcev in VZD, pridobivanju novega, celovitega znanja s tega področja in 
spodbujanju transnacionalnega sodelovanja med različnimi akterji na področju 
delovnih in zaposlitvenih pogojev ter varnosti in zdravja pri delu napotenih delavcev. 
V projektu sodelujejo inštitucije iz Avstrije, Bolgarije, Italije, Nemčije in Slovenije.  
 
Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Program konference je priložen. 
Prosimo, da zaradi lažje organizacije, vašo udeležbo potrdite na e-naslov  
mgliha@zrc-sazu.si, do 10. februarja 2017.  
 
Organizator: 
ZRC SAZU, za projekt POOSH  
 
Kristina Toplak, ZRC SAZU, ktoplak@zrc-sazu.si, 041 913 695, Mateja Gliha, ZRC SAZU, mgliha@zrc-
sazu.si, 01 4706 493 
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