
From: Lučka Böhm - ZSSS  
Sent: Wednesday, January 10, 2018 11:23 AM 
To: gp.mddsz@gov.si; gp.mz@gov.si 
Subject: Uskladitev slovenskih predpisov z Direktivo 2017/2398 o spremembi Direktive 2004/37/ES o 
varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu 
 
Za:  

• Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) 

• Ministrstvo za zdravje (MZ) 
V vednost:  

• IRSD 

• KIMPDŠ 

• ZDVIS 

• Zbornica varnosti in zdravja pri delu 
 
Spoštovani! 
 
V imenu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) vam dajemo pobudo o načinu uskladitve 
slovenskih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu z novelo Direktive 2004/37/ES o 
varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. 
V Uradnem listu Evropske unije je bila namreč 27. 12. 2017 tudi v slovenščini objavljena DIREKTIVA 
(EU) 2017/2398 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 12. decembra 2017 o spremembi 
Direktive 2004/37/ES, s katero mora Slovenija uskladiti svoje predpise najkasneje do 17. 1. 2020. 
Slovenija bo morala v ta namen spremeniti in dopolniti najmanj Pravilnik o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (UL RS 101/2005, 38/2015), za 
katerega je zadolženo MDDSZ, in Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (UL RS 
87/2002, 29/2003, 124/2006), za katerega je zadolženo MZ. 
 
Direktiva zavezuje Evropsko komisijo, da naj najkasneje do marca 2019 oceni možnost uporabe 
direktive 2004/37/ES tudi za varovanje delavcev pred snovmi, strupenimi za razmnoževanje 
(reprotoksini). Direktiva pa zavezuje tudi države članice, da: 

1. poročajo Evropski komisiji o podatkih delodajalcev v skladu s 6. členom direktive 2004/37/ES: 

(a) o dejavnostih in/ali industrijskih procesih, ki potekajo, tudi razlogih za uporabo 
rakotvornih ali mutagenih snovi; 

(b) o količinah proizvedenih ali uporabljenih snovi ali pripravkov, ki vsebujejo 
rakotvorne ali mutagene snovi; 

(c) o številu izpostavljenih delavcev, 

(d) o sprejetih preventivnih ukrepih; 

(e) o vrsti uporabljene varovalne opreme; 

(f) o naravi in stopnji izpostavljenosti; 

(g) o primerih nadomestitve. 

2. uredijo izvajanje ustreznega zdravstvenega nadzora delavcev v dejavnostih, ki bi lahko 

vključevale nevarnost zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem in bi torej bilo tveganje 

za zdravje in varnost delavcev. Ureditev mora omogočiti, da zdravnik ali organ, pristojen za 
zdravstveni nadzor delavcev, lahko oceni, da je treba zdravstveni nadzor nadaljevati tudi po 
koncu izpostavljenosti, in sicer tako dolgo, kot presodi, da je potrebno za varovanje zdravja 
zadevnih delavcev.“ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0037:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0037:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L2398&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L2398&from=FR
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6839
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6839
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV641


3. da predpišejo, da je treba inšpekcijo dela kot naš pristojni organ obvestiti o vseh primerih 
raka, ki je v skladu z nacionalnim pravom ali prakso opredeljen kot posledica poklicne 
izpostavljenosti rakotvorni ali mutageni snovi. 

4. da svoje predpise uskladijo z dopolnjenima prilogama I in III direktive 2004/37/ES (mejne 
vrednosti poklicne izpostavljenosti karcinogenom in mutagenom), 

5. da obvestijo Evropsko komisijo o uskladitvi nacionalnih predpisov z direktivo. 
 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije zato poziva, da: 

1. naj MDDSZ in MZ ne odlašata z uskladitvijo predpisov na konec leta 2019, temveč naj jo 
izvedeta že v letu 2018 po posvetovanju s socialnimi partnerji v Ekonomsko-socialnem svetu, 

 
2. naj MDDSZ pri usklajevanju slovenskega pravilnika z dopolnjenima prilogama I in III direktive 

2004/37/ES določi namesto minimalnih, določenih v direktivi, naslednje višje slovenske 
mejne vrednosti, ki so izvedljive, saj so že uveljavljene v vrsti držav članic EU, in ki jih zato 
predlagata Evropska konfederacija sindikatov ETUC in ZSSS, kot njena članica (glej v priponki 
utemeljitev v angleščini):  

a. prah kristalnega kremena: 0,05 mg/m³ 
b. krom VI: 0.001 mg/m³  
c. prah trdega in mehkega lesa: 1.0(1) mg/m³ 
d. refraktorska keramična vlakna: 0.1 vlakna/ml 
e. 1,3-butadien: 1.12 mg/m³ oziroma 0.5 ppm  
 

3. MDDSZ naj v Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem: 

a.  kot novo prilogo določi e-obrazec, s katerim bodo delodajalci, pri katerih delavci 
delajo s karcinogeni in mutageni, on-line in torej z minimalnim administrativnim 
bremenom enkrat letno poročali podatke, o katerih bo Slovenija morala poročati 
Evropski komisiji na podlagi direktive 2004/37/ES. Trendi, izkazani na podlagi teh 
podatkov, naj hkrati postanejo kazalniki ravni varnosti in zdravja pri delu, kakršne 
predvideva nova slovenska strategija »PREMIK NAPREJ: Od preventive k višji ravni 
kulture varnosti in zdravja pri delu«,  

b. ne čaka na Evropsko komisijo in leto 2019, ampak naj po vzgledu Belgije v pravilniku 
že določi varovanje zdravja delavcev ne le za karcinogene in mutagene ampak tudi za 
reprotoksine.  

 
4. MDDSZ naj: 

a. zagotovi, da bo Inšpektorat RS za delo kot pristojni organ imel dovolj usposobljenega 
osebja in drugih virov, potrebnih za izvajanje nalog, povezanih s pravilnim in 
učinkovitim izvajanjem direktive 2004/37/ES.  

b. delodajalcem olajša uporabo te direktive s pripravo smernic, da bi opredelili boljše 
načine za doseganje skladnosti s to direktivo. 

 
5. MZ naj v Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev določi: 

a. ciljane preventivne zdravstvene preglede delavcev tudi po prenehanju njihove 
izpostavljenosti karcinogenom in mutagenom na delovnem mestu ter tudi po 
upokojitvi (roki za ciljane preglede), 

b. določi obveznost delodajalcev, da ustreznim državnim organom in pooblaščenim 
institucijam s pomočjo on-line obrazca posredujejo podatke o rezultatih preventivnih 
zdravstvenih pregledov. 

 
Prosimo za odgovor na te pobude! 

http://www.ess.si/
https://zssszaupnikvzd.si/wp-content/uploads/2017/07/2_Osnutek_strategije_VZD_16_maj_2016.pdf
https://zssszaupnikvzd.si/wp-content/uploads/2017/07/2_Osnutek_strategije_VZD_16_maj_2016.pdf


 
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 
F: +386 1 23 17 298 
M: +386 51 306 202 
www.zsss.si 

 
 
PODPIRAM NASLEDNJI  EVROPSKI KAMPANJI: 
 

http://payrise.eu/  

 

Razširjaj dobro prakso 
za preprečevanje 
poklicnega raka! 
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