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glavna stran pišite nam pokomosoja za azbest 

 

KAZALO: 

I. UVOD 

Splošni uvod 

Uvod v >Nacionalne smernice za azbest< 

II. CILJI 

III. REZULTATI 

1. Pregled predpisov in direktiv EU, zakonskih in podzakonskih aktov 

2. Ravnanje z azbestom in azbestnimi izdelki 

2.1. Proizvodnja azbestnih izdelkov 

2.2. Podatki o azbestu izpostavljenih ljudeh 

2.3. Promet z azbestnimi izdelki 

2.4. Podatki o objektih in opremi, kjer je vgrajen azbest 

3. Obolevnost 

3.1. Spremljanje potencialno izpostavljenih 

3.2. Spremljanje neposredno izpostavljenih delavcev 

3.3. Poklicne bolezni 

3.4. Podatki o mezoteliomu 

3.5. Podatki iz zbirke umrljivosti 

4. Ravnanje z odpadki 

4.1. Rezultati analize ravnanja z azbestnimi odpadki v Sloveniji 

4.2. Predlog za ureditev končne dispozicije ostankov azbestnih izdelkov in odpadkov 

4.3. Meritev onesnaženja zraka z azbestom 

5. Izobraževanje 

IV. PREDLOGI 

V. PRILOGE 

Priloga 1 - Letne količine uvoženega azbesta od leta 1946 do 1998  

Priloga 2 - Letne količine azbestnih izdelkov po podjetjih 

Priloga 3 - Letne količine azbestnih izdelkov prodanih doma 

Priloga 4 - Število delavcev izpostavljenih azbestu po podjetjih 1946 do 1998 

Priloga 5 - Odstotek azbestno-cementnih kritin po območjih UE, SLO 1999 

Priloga 6 - Kako varno delati z azbestom 

Priloga 7 - Zdravstveno - Preventivni program za delavce v podjetjih, ki so uporabljala 

azbest 
Posamezne priloge se na vpogled na Uradu za kemikalije oz. v primeru zainteresiranosti bodo objavljene v sklopu 

smernic. 
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