
Za: slomission.eu@gov.si; gp.mddsz@gov.si 

Datum: 3. 10. 2018 

Za: 

• gospod Janez Lenarčič, veleposlanik, stalni predstavnik Republike Slovenije, Stalno 
predstavništvo RS pri EU v Bruslju (SPBR) 

 

V vednost: 

• mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

• mag. Jurij Snoj, generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje, MDDSZ 

• mag. Nikolaj Petrišič, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu, MDDSZ 

• gospa Petra Bechibani, Sektor za varnost in zdravje pri delu, MDDSZ 
 

Spoštovani! 

 

Pozivamo predstavnika Slovenije oziroma njegovega namestnika v Stalnem predstavništvu RS pri EU v 

Bruslju (SPBR), da 5. 10. 2018 na sestanku COREPER in kasneje 11. 10. 2018 na trilogue sestanku 

podpre kompromisni predlog Avstrije za vključitev v prilogi I in III Direktive 2004/37/ES evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi 

izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s 

členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) (kodificirana različica) tudi mejno vrednost za hlape dizel 

motorjev (glej prilogi v priponkah): 

 

SLOVENSKO ANGLEŠKO 

 DEEE = Diesel Engine Exhaust Emissions 

BOEL = binding occupational exposure limit 

a) Hlapi dizel motorjev se naj vključijo v Prilogo I 
b) Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti naj bo 

0,05 mg/m3, merjena glede na elementarni ogljik 
v prilogi III 

c) Prehodna obdobja za rudarjenje pod zemljo in za 
gradnjo tunelov 

 

 

a) DEEE in annex I 

b) BOEL of 0.05 mg/m³ measured on 

Elemental Carbon in annex III 

c) longer transition period for underground 

mining and tunnel construction  

 

 

UTEMELJITEV: 

 

Z Direktivo 2004/37/ je usklajen slovenski Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem.  Ta določa zaščito slovenskih delavcev pred 

karcinogeni na delovnem mestu. Vsaka dopolnitev direktive 2004/37/ES se bo torej takoj odrazila 
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tudi v dopolnitvi slovenskega pravilnika, kar bo izboljšalo kemično varnost na slovenskih delovnih 

mestih. Mednarodna ocena kaže, da vsako leto zaradi poklicnega raka v Sloveniji umre 442 ljudi. Ta 

ocena je bila na konferenci “ Fight against Occupational Cancer” na Dunaju od 24. do 25. 9. 2018 v 

okviru avstrijskega predsedovanja Evropskemu svet dvignjena na 446 ljudi letno, umrlih v Sloveniji 

zaradi poklicnega raka. Umiranje zaradi poklicnega raka je sicer v Sloveniji skrito zaradi 28-letnega 

obdobja od osamosvojitve dalje, v katerem Slovenija nima predpisa, ki bi določal postopek za 

verifikacijo poklicnih bolezni. Vendar v resnici slovenski delavci tudi pri nas enako kot drugje po 

Evropi umirajo zaradi karcinogenov, ki so jim izpostavljeni na delovnem mestu.  

 

Statistika v državah EU kaže, da so hlapi dizel motorjev eden najpogostejših vzrokov za poklicnega 

raka, saj jim je na svojih delovnih mestih izpostavljeno približno 3,3 milijona delavcev v EU. Mnogi 

seveda tudi na delovnih mestih v Sloveniji. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je zato v 

preteklih letih vodila javno kampanjo ozaveščanja o nevarnostih, povezanih z izpostavljenostjo 

hlapom dizel motorjev na delovnem mestu: 

1. KAMPANJA “NE SMEMO IZGUBLJATI ČASA” (NO TIME TO LOSE) ZA OZAVEŠČANJE O 
SMRTONOSNOSTI IZPUŠNIH PLINOV DIZELSKIH MOTORJEV 

2. Dejstva o izpušnih plinih dizelskih motorjev (Roadmap on carcinogens, 2018) 
 

Prav tako je ZSSS v socialnem dialogu na nacionalni ravni zahtevala, da se na seznam poklicnih 

bolezni uvrsti tudi poklicni rak zaradi hlapov dizelskih motorjev v okviru priprave novega seznama 

poklicnih bolezni, ki je bil priloga predloga Pravilnika o poklicnih boleznih, ki je bil v javni razpravi od 

5. do 20. 4. 2018 na e-Demokracija (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-

demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9338).   

 

Avstrijski kompromisni predlog je dobra rešitev, ki jo poleg ZSSS podpirata tudi Evropska 

konfederacija sindikatov (ETUC) in Evropski sindikalni inštitut (ETUI). Zato ZSSS poziva predstavnika 

Republike Slovenije, da 5. 10. 2018 na sestanku COREPER in 11. 10. 2018 na trilogue sestanku glasuje 

za kompromisni predlog Avstrije. To bo pomembno dejanje za večjo kemično varnost ne le na 

slovenskih ampak na vseh evropskih delovnih mestih, kjer so delavci izpostavljeni hlapom dizelskih 

motorjev. 

 

Štel bo glas vsake države. Prosimo vas, da nas obvestite o rezultatih glasovanja! O njem bomo 

obvestili svoje članstvo. 

 

Lep pozdrav! 

 

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 

ZSSS, Dalmatinova 4, SI-1000 LJUBLJANA, Slovenija 

E: lucka.bohm@sindikat-zsss.si 

T: +386 1 43 41 245 
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F: +386 1 23 17 298 

M: +386 51 306 202 

www.zsss.si 

https://zssszaupnikvzd.si/  

 

 

PODPIRAM NASLEDNJE  EVROPSKE KAMPANJE:  

 

Evropa potrebuje višje plače 

 

 

 

 

 

Razširjaj dobro prakso za 

preprečevanje poklicnega 

raka 

 

 

Varno ravnajmo z nevarnimi 

kemičnimi snovmi za zdrava delovna 

mesta 
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