
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. POSVET KEMIJSKA VARNOST ZA VSE:  

VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI SNOVMI ZA  

ZDRAVA DELOVNA MESTA IN OKOLJE 

 

 

 

 

23. in 24. oktober 2018  

 

 

 

 

Kongresni center Thermana Laško 

  

Velika dvorana  
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TOREK, 23. OKTOBER 2018 

 

8.30-9.00 

 

Registracija 

 

Moderatorja: dr. Eva STERGAR 

mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 

9.00-9.10 

 

Pozdravni govor 

Predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 

9.10-9.40 

 

 

Kako živeti in delati z nevarnimi snovmi ali kemijska varnost 

mag. Andreja BAČNIK, vodja PS za kemijo 

Zavod RS za šolstvo 

 

9.40-10.10 

 

Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta 

mag. Lidija KORAT, vodja območne enote, inšpektorica svetnica 

Inšpektorat RS za delo 

 

10.10-10.25 

 

Odmor 

1. sklop:  

 

RAKOTVORNE SNOVI  

10.25-10.55 

 

Rakotvorne snovi v delovnem okolju 

mag. Petra BECHIBANI, sekretarka  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

10.55-11.25 

 

 

Poklicni rak: zapostavljena bolezen 

prof. dr. Metoda DODIČ FIKFAK, predstojnica 

UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 

 

11.25-11.55 

 

Breme rakov v Sloveniji 

prof. dr. Vesna ZADNIK 

Onkološki inštitut Ljubljana 

 

11.55-12.10 

 

Razprava 

 

12.10-13.10 

 

Kosilo 
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2. sklop: HORMONSKI MOTILCI IN STRUPENE KOVINE 

 

13.10-13.40 

 

Kaj je res in kaj ne o hormonskih motilcih  

prof. dr. Gregor MAJDIČ 

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta 

 

13.40-14.10 

 

Bisfenoli v vodnem okolju in njihovi učinki na organizme 

prof. dr. Marija SOLLNER DOLENC 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo  

prof. dr. Tatjana TIŠLER  

Kemijski inštitut 

 

14.10-14.40 

 

Strupene kovine 

prim. dr. Marija JAMŠEK 

 

14.40-14.55 

 

Razprava  

 

14.55-15.10 

 

Odmor 

3. sklop: 

 

VAROVANJE ZDRAVJA IN OKOLJA PRED KEMIJSKIMI TVEGANJI 

15.10-15.40 

 

REACH, CLP in BPR ter varnost in zdravje pri delu 

mag. Alojz GRABER, direktor 

Urad RS za kemikalije 

 

15.40-15.45 

 

Razprava 

 

4. sklop: 

 

NANOVARNOST 

 

15.45-16.15 

 

Kaj lahko storimo za manjšo izpostavljenost nanodelcem v zraku na delovnem 

mestu in v okolju?  

prof. dr. Maja REMŠKAR 

Inštitut Jožef Stefan 

 

16.15-16.45 

 

Nanotehnologija v našem okolju in zdravje 

dr. Viviana GOLJA 

doc. dr. Agnes ŠÖMEN JOKSIĆ 

Bojana BAŽEC 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ljubljana in 

Območna enota Koper   

 

16.45-16.55 

 

Razprava  

 



 

4 

 

16.55-17.00 

 

Zaključki prvega dneva  

mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 

 

 

SREDA, 24. OKTOBER 2018 

 

8.30-9.00 

 

Registracija 

 

Moderatorja: dr. Eva STERGAR 

mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 

5. sklop: 

 

KEMIJSKA VARNOST Z OČMI ZDRAVNIKA 

9.00-9.30 

 

Kemijska varnost z očmi zdravnika  

doc. dr. Miran BRVAR, vodja Centra za klinično toksikologijo in 

farmakologijo 

UKC Ljubljana 

 

9.30-9.35 

 

Razprava  

 

 

6. sklop: 

 

BIOLOŠKI MONITORING 

9.35-10.05 

 

Nacionalni program humanega biološkega monitoringa v Sloveniji 

mag. Lijana KONONENKO 

Urad RS za kemikalije  

 

10.05 -10.35 

 

 

Humani biomonitoring 

prof. dr. Milena HORVAT 

Inštitut Jožef Stefan  

 

10.35-10.50 

 

Odmor 

10.50-11.20 

 

Biološki monitoring z vidika inšpektorja za delo 

mag. Lidija KORAT, vodja območne enote, inšpektorica svetnica 

Inšpektorat RS za delo 
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11.20-12.00 

 

Primer dobre prakse: Biološki monitoring v skupini Gorenje 

mag. Vilma FECE, direktorica Varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu 

Gorenje, d.d. 

Darja KRUMPAK, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa, 

direktorica  

Medicina dela Krumpak, d.o.o., Žalec 

 

12.00-12.20 

 

Razprava  

12.20-13.20 

 

Kosilo 

 

7. sklop: 

 

KEMIJSKA VARNOST V LABORATORIJIH IN IZOBRAŽEVANJU 

13.20-13.50 

 

Varnost pri delu v laboratoriju 

doc. dr. Barbara NOVOSEL, predstojnica Katedre za poklicno, procesno 

in požarno varnost 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  

 

13.50-14.20 

 

Ugotovitve Inšpektorata RS za delo v zvezi s kemijsko varnostjo pri delu v 

laboratorijih 

Petra POTOČNIK, inšpektorica II  

Inšpektorat RS za delo  

 

14.20-14.50 

 

Kaj in kako o fitofarmacevtskih sredstvih (glifosatu) v izobraževanju? 

Simona SLAVIČ KUMER, višja svetovalka 

Saša KREGAR, višja svetovalka 

Zavod RS za šolstvo 

 

14.50-15.20 

 

Življenje s svincem – primeri informativno motivacijskih aktivnosti v Zgornji Mežiški 

dolini 

mag. Matej IVARTNIK  

dr. Stanislava KIRINČIČ 

Helena PAVLIČ 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ravne na Koroškem 

in območna enota Ljubljana  

 

15.20-15.40 

 

Razprava  

15.40-15.55 

 

Odmor 
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Okrogla miza: 

 

KAKO DOSEČI ŠE VIŠJO RAVEN KEMIJSKE VARNOSTI ZA VSE?  

15.55 -17.00 

 

 

Moderatorica:  

doc. dr. Agnes ŠÖMEN JOKSIĆ 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Koper 

 

Sodelujejo:  

 mag. Andreja BAČNIK, vodja PS za kemijo  

Zavod RS za šolstvo 

 Bojana BAŽEC 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Koper 

 mag. Alojz GRABNER, direktor  

Urad RS za kemikalije 

 mag. Lidija KORAT, vodja območne enote, inšpektorica svetnica 

Inšpektorat RS za delo 

 doc. dr. Barbara NOVOSEL, predstojnica Katedre za poklicno, 

procesno in požarno varnost  

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

 mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 

 

 

 

 

 

Posvet poteka pod okriljem evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: 

Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta 
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PRIJAVA 

 

Posvet je dvodneven in od udeležencev pričakujemo, da se ga bodo udeležili v celoti, 

tj. 23. in 24. oktobra 2018.  

 

Kotizacije ni. Posvet je brezplačen. 

 

Število udeležencev je omejeno, zato je predhodna prijava obvezna.  

 

Prijave bo zbirala agencija Vodik d.o.o., podizvajalka Evropske agencije za varnost in 

zdravje pri delu (EU-OSHA) ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. Prosimo, da najpozneje do petka, 19. oktobra 2018, izpolnite spletno 

prijavnico, ki objavljena na: 

 

http://bit.ly/kemijska-varnost-za-vse  

 

 

POTRDILA 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo udeležencem 

posveta naknadno izdalo potrdila o udeležbi.  

 

Skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na 

področju varnosti in zdravja pri delu bodo strokovni delavci za varnost pri delu prejeli 20 

točk. Opozarjamo, da bomo kreditne točke priznali samo tistim strokovnim delavcem za 

varnost pri delu, ki se bodo posveta udeležili v celoti, tj. oba dneva v dopoldanskem in 

popoldanskem delu.  

 

 

 

http://bit.ly/kemijska-varnost-za-vse

