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Spoštovani! 

Obveščamo vas, da bo Zveza svobodnih sindikatov Slovenije v prvi polovici leta 2016 in v času 

nizozemskega predsedovanja Svetu EU kot članica Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) v Sloveniji 

vodila kampanjo za dopolnitev Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi 

izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu, saj še vedno določa zavezujoče mejne 

vrednosti poklicne izpostavljenosti za zgolj tri karcinogene. Vrhunec kampanje bo na svetovni dan 

varnosti in zdravja pri delu, 28. aprila 2016. V EU zaradi poklicnega raka vsako leto umre 100.000 ljudi. V 

Sloveniji jih letno umre 440, kakor kaže poročilo Takala iz leta 2015 (glej spodaj povezavo na poročilo). Te 

smrti bi bilo mogoče preprečiti z zavezujočimi mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti. 

Pozivamo Vlado RS in Evropsko komisijo naj se z dopolnitvijo direktive 2004/37/ES pripravi zavezujoče 

evropske mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za 50 najpomembnejših karcinogenov, ki jim so na 

delovnem mestu izpostavljeni evropski delavci. Potrebujemo evropske mejne vrednosti, saj prelaganje 

njihove določitve na nacionalno raven povzroča preveliko neenakost zaščite delavcev v 28 državah 

članicah EU. Mnoge države nimajo kapacitet, da bi tekoče sledile najnovejša znanstvena odkritja o 

tveganjih, povezanih s številnimi karcinogeni. 

Možnost za uspeh kampanje je posebej velika v prvi polovici leta 2016, saj Svetu EU predseduje 

Nizozemska, ki si je v svoj program predsedovanja zapisala tudi zavezo, da si bo  »prizadevala za 

obvladanje poklicnega raka z zaščito delavcev pred daljšim naborom karcinogenov«  in da se naj s tem 

namenom »dopolni direktiva o karcinogenih«. Ne  nazadnje so ministri za delo Nizozemske, Belgije, 

Nemčije in Avstrije že leta 2014 pozvali Evropsko komisijo, naj določi zavezujoče mejne vrednosti 

poklicne izpostavljenosti za vsaj 50 najpogostejših karcinogenov na delovnem mestu. Navajamo 

povezave na dokumente s podatki, ki jih omenjamo. 

Seznam 50 karcinogenov, za katere ETUC predlaga evropske zavezujoče mejne vrednosti 

poklicne izpostavljenosti (angleščina) 

ETUC: Utemeljitev kampanje, (slovenščina, angleščina) 

ETUC: A focus for trade union action during the Dutch Presidency of the EU January 2016 - June 

2016 (angleščina) 

Plakat ETUC za kampanjo za zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti (slovenščina, 

angleščina) 

Jukka Takala: Eliminating occupational cancer in Europe and globally, 2015, (angleščina) 

https://www.etuc.org/
http://www.sindikat-zsss.si/images/stories/varnost_in_zdravje_pri_delu/predpisi/2004-37-ES_o_varovanju_delavcev_pred_nevarnostmi_zaradi_izpostavljenosti_rakotvornim_ali_mutagenim_snovem_pri_delu.pdf
http://www.sindikat-zsss.si/images/stories/varnost_in_zdravje_pri_delu/predpisi/2004-37-ES_o_varovanju_delavcev_pred_nevarnostmi_zaradi_izpostavljenosti_rakotvornim_ali_mutagenim_snovem_pri_delu.pdf
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm
http://www.sindikat-zsss.si/images/stories/varnost_in_zdravje_pri_delu/kampanje_VZD/Carcinogens_Report_136_Wriedt_Annex.pdf
http://www.sindikat-zsss.si/images/stories/varnost_in_zdravje_pri_delu/kampanje_VZD/Carcinogens_Report_136_Wriedt_Annex.pdf
http://www.sindikat-zsss.si/images/stories/varnost_in_zdravje_pri_delu/kampanje_VZD/Utemeljitev_kampanje_SL_in_EN.pdf
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/ce4s-work_related_cancer_a.pdf
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/ce4s-work_related_cancer_a.pdf
http://www.sindikat-zsss.si/images/stories/varnost_in_zdravje_pri_delu/kampanje_VZD/PoklicniRak2016.pdf
http://www.sindikat-zsss.si/images/stories/varnost_in_zdravje_pri_delu/kampanje_VZD/cancer_infographics_2016_final.pdf
http://www.sindikat-zsss.si/images/stories/varnost_in_zdravje_pri_delu/kampanje_VZD/WP_2015-10-Eliminating_occupational_cancer_Web_version.pdf


Global Estimates of the Burden of Injury and Illness at Work in 2012 - OSHwiki, (angleščina) 

Pismo ministrov za delo Belgije, Nizozemske, Nemčije in Avstrije, v katerem Evropsko komisijo 

pozivajo, naj določi mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za 50 najpomembnejših 

karcinogenov in mutagenov, marec 2014, (angleščina) 

Programme of the Netherlands Presidency of the Council of the European Union, stran 17, 

(angleščina) 

Za vašo podporo pri Evropski komisiji za dopolnitev direktive 2004/37/ES se vam v imenu slovenskih 

delavcev v naprej zahvaljujemo! Prosimo vas, da nas obvestite o konkretnih oblikah te podpore! O njej 

bomo obvestili naše članstvo. 

Poklicni rak je poklicna bolezen (glej seznam poklicnih bolezni, UL RS 85/2003). Ocena na podlagi 

mednarodne metodologije torej kaže, da letno v Sloveniji za posledicami poklicnega raka umre 440 ljudi. 

Žal, še vedno nimamo uradnih podatkov o poklicnih boleznih, saj manjka predpis, ki bo določil postopek 

njihove verifikacije. Edina izjema so azbestne poklicne bolezni. Pozivamo ministrico za zdravje, da v 

skladu z 68. in 424. členom ZPIZ-2 (UL RS 96/2012, 39/2013, 102/2015) še letos izda predpis, ki bo 

določal poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se štejejo za 

poklicne bolezni, in postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni. Brez takega 

predpisa namreč ni mogoče voditi politike preprečevanja poklicnega raka in drugih poklicnih bolezni. 

Srečno in varno! 

Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS  

www.zsss.si 

 

 

https://oshwiki.eu/wiki/Global_Estimates_of_the_Burden_of_Injury_and_Illness_at_Work_in_2012
http://www.sindikat-zsss.si/images/stories/varnost_in_zdravje_pri_delu/Getekende_brief_GVW20686_need_for_an_urgent_update_of_the_Carcinogens_di___.pdf
http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/01/07/programme-of-the-netherlands-presidency-of-the-council-of-the
http://www.sindikat-zsss.si/images/stories/varnost_in_zdravje_pri_delu/poklicne_bolezni/Seznam_poklicnih_bolezni_v_Sloveniji.pdf
http://www.zsss.si/

