
From: Lučka Böhm  
Sent: Friday, June 10, 2022 11:38 AM 
To: "Inšpektorat RS za delo - Sedež " <gp.irsd@gov.si> 
Subject: Pobuda za nadzor izvajanja nove mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za vdihljivi 
kremenčev prah 0,05 mg/m3 
 
Za: IRSD 
 
Spoštovani! 
 
Predlagamo, da naj IRSD izvede nadzor izvajanja nove mejne vrednosti za prah kristalnega kremena, 
ki se vdihuje. Od 1. 6. 2022 namreč velja mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 0,05 mg/m3. 
Glej: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim 
snovem na tej povezavi – glej PRILOGA III – Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim 
ali mutagenim snovem. 
 
Nova mejna vrednost ne bo imela pravega učinka, če se ne bo izvajala v praksi, zato dajemo pobudo, 
da IRSD izvede nadzor njenega izvajanja pri slovenskih delodajalcih. Medicina dela namreč ocenjuje, 
da pri nas letno 30 pljučnih rakov povzroči prav kremenčev prah in sprašuje: »Ali je kremen novi 
azbest?« 
 
Nadzor IRSD bi gotovo prispeval k večji osveščenosti delodajalcev in delavcev o škodljivosti prahu 
kristalnega kremena. Študija »Izpostavljenost delavcev kremenovemu prahu na delovnem mestu v 
Republiki Sloveniji«, KIMPDŠ, 2020 (na tej povezavi) je namreč bila: »Na osnovi javno dostopnih in 
razpoložljivih podatkov ni mogoče  oceniti, koliko delavcev v Sloveniji je izpostavljenih silicijevem 
dioksidu, niti koliko delavcev je zbolelo zaradi poklicne bolezni, niti koliki dozi kremenovega prahu so 
bili izpostavljeni. Za to, da ni mogoče natančneje odgovoriti na zastavljeno vprašanje, so verjetno 
najbolj odgovorni: velika neodzivnost podjetij, slaba ozaveščenost o tveganju take izpostavljenosti in 
zelo verjetno tudi prikrivanje informacij.«  
 
Prosim za odgovor, ali bo IRSD izvedel predlagani ciljani nadzor! 
 
Hvala in 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 
https://zssszaupnikvzd.si/  
Kampanja TVOJ SINDIKAT ZAHTEVA OMEJITEV ROČNEGA PREMEŠČANJA BREMEN 
Kampanja NIČ SMRTI PRI DELU 
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