
 

                                                               
 

 

 

Razširjanje vsebin EFBWW-FIEC  

“Vodnik za razvoj sistema upravljanja varnosti in zdravja ter 

Informacijski moduli za varno ravnanje z azbestom”  

 
 

Diseminacijski seminar v Ljubljani 

14-15 april 2014, GZS, Dimičeva 13, Ljubljani 

 
14 April 2014 
 
12:30   Skupno kosilo 
 
14:00-14.30  Pozdravni nagovor  
   Jože Renar (GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega  

materiala) 
 
14:00-14.30  Uvod v evropski socialni dialog 
   Domenico Campogrande (FIEC)/Rolf Gehring (EFBWW) 

Sledijo interaktivna vprašanja in odgovori 
 
14:30-15:45   “EFBWW-FIEC Vodnik za razvoj sistema upravljanja varnosti in 

zdravja” 
 

- O vodniku: cilji in težnje (Domenico Campogrande, FIEC) 
- »Bonitete in prednosti  za stranke in družbe v gradbeni 

dejavnosti  z osredotočanjem na VZD« (Lars Vedsmand, 
svetovalec za varstvo in zdravje, BAT-kartellet, Danska)  

 
SLEDI 

 OKROGLA MIZA: izkušnje s sistemi zdravja in varstva pri delu v 
podjetjih 
Odprta razprava med udeleženci 

 
15:45-16:15 Odmor z okrepčilom 
 
16:15-17.45  “Informacijski moduli za bolj varno ravnanje z azbestom” 
  

- Informacijski modul: prezentacija azbesta (Rolf Gehring) 
- »Kaj so primarne potrebe povezane z azbestom? (Lars 

Vedsmand, svetovalec za varstvo in zdravje, BAT-
kartellet, Danska) 

- »Odkrivanje, ravnanje in upravljanje z azbestom, študije in 
primeri (Alexander McKenna (Zveza gradbenikov, Velika 
Britanija) 



 

- »Nevarnosti, povezane z azbestom na delovnem mestu« 
»Varnost in zdravje na delovnem mestu« (dr. Metoda 
Dodič Fikfak, Univerzitetni klinični center 
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa) 

 
 

SLEDI: 
  OKROGLA MIZA: nacionalne aktivnosti in kampanje povezane z 

azbestom  
Odprta razprava med udeleženci 

o Katere aktivnosti povezane z azbestom se izvajajo 
na nacionalni ravni? 

o Kateri rezultati so bili doseženi? Katere so 
prednostne naloge za prihodnost 

 
17.45  Zaključek prvega dne 
19:00  Skupna večerja 
 
 

15 April 2014 
 
09:00-10.30 Vloga državnih inšpektoratov za zdravje in delo  

- Vloga državnih inšpektoratov in agencij VZD (Gerd Albracht, 
IALI)  

- Vloga in izkušnje inšpektorata za delo za varnost in zdravje 
pri delu glede o varnih delovnih mestih (vodja OE: mag. Lidija 
Korat, univ. dipl. inž. kem., Inšpektorat RS za delo,  Območna 
enota Celje – Velenje) 

- Izkušnje s terena (Roger Wagner, Ingenieurbüro für 
Gebäudesanierung Schadstoffe, Energie, Brandschutz) 

- Vprašanja in odgovori 
 
10:30-11:00 Odmor z okrepčilom 
  
11:00-12:30 Zaključna okrogla miza in zaključki 

- Kakšno vlogo bi lahko socialni partnerji in druge 
zainteresirane strani imeli v boju za bolj varna delovna mesta 
in brez azbest, ter pri razvoju in izvajanju politike VZD na 
ravni podjetij? 

- Vodnik in informacijski moduli: kako jih boljše diseminirati 
(razširjati) in jim dati pomen? Praktične ideje za razširjanje 
informacij in ozaveščanje 

  
12:30 Zaključek seminarja in kosilo 
 

 

 

 

Prijave (obvezne) najkasneje do 9. aprila 2014 na: valentina.kuzma@gzs.si  
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