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Meritve kemičnih škodljivosti



Zakaj potrebujemo EN 689?
• obstaja veliko metod  za izvajanje meritev (CEN, 

ISO, NIOSH, IFA,…), ni pa jasnega navodila kako te 
rezultate pravilno ovrednotiti in oceniti glede na 
predpisane MV;

• delavčeva izpostavljenost se zelo spreminja saj 
nanjo vpliva veliko dejavnikov;

• ena meritev ne more dati realnega odgovora o 
dejanski izpostavljenosti;

• IDEALNO - bi se meritve izvajalo cel delovni čas, 
realno pa NEIZVEDLJIVO;

• zato rabimo strategijo oz. navodilo, ki bo hkrati 
kompromis med številom meritev in sprejemljivim 
nivojem zaupanja teh meritev



Zakaj potrebujemo EN 689?

Večina meritev v 

tem območju..

…nekaj meritev 

lahko mnogo višje



• rabimo orodje, ki pomaga sprejeti odločitev 
ali je delavčevo delovno okolje varno in 
delavčevo zdravje ni v nevarnosti;

• meritve reprezentativne, s primerno metodo 
in čim bolj realno prikazati pogoje, ki jim je 
delavec izpostavljen na delovnem mestu; 

• ni vedno lahko zanesljivo presoditi 
ogroženosti oz. varnosti delavca.

Zakaj potrebujemo EN 689?



Standard SIST EN 689:2018

Standard podaja strategijo oz. navodilo 
na kakšen način, po možnosti s čim manj 
reprezentativnimi meritvami, vendar z 
zadostno mero zaupanja lahko 
ugotovimo, da delavci verjetno ne bodo 
izpostavljeni koncentracijam, ki 
presegajo mejne vrednosti



ZAKONODAJNI OKVIR

• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ul RS, št. 

100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 

38/15 in 78/18)

• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem 

(Ul RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

• Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih 

nalog na področju varnosti pri delu (Ul RS, št. 2/17)



ZAKONODAJNI OKVIR

Uporaba SIST EN 689:2018 nima pravno 
zavezujočega statusa (le smernica), razen 
če ne obstaja zakonodaja, ki predpisuje 
njegovo uporabo. 

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje 
strokovnih nalog na področju varnosti 
pri delu (Uradni list RS, 2/2017). 



6.člen (pogoji za opravljanje obdobnih 
preiskav kemijskih škodljivosti v delovnem 
okolju)

(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki opravlja obdobne preiskave 
nevarnih kemijskih snovi v zraku na 
delovnem mestu, mora pri izvajanju 
preiskav kemijskih škodljivosti upoštevati 
standard SIST EN 689.

ZAKONODAJNI OKVIR



NOVI pravilnik (78/18)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o varovanju delavcev pred
tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim
snovem pri delu:

v četrtem odstavku 8. člena se za zadnjim
stavkom doda stavek, ki se glasi:

»Delodajalec mora pri izvajanju meritev
nevarnih kemičnih snov v zraku na delovnem
mestu upoštevati periodiko, določeno v
standardu SIST EN 689.«



MERITVE – KDO IZVAJA?

POOBLASTILO MDDSZ

Pogoji za pridobitev so navedeni v:

Pravilniku o dovoljenjih za opravljanje strokovnih 
nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, 
2/2017). 



MERITVE - PREGLED

do 07.06.2014 – brez akreditacije v celoti,

le primerni postopki, oprema , kader,…

po 07.06.2014 – akreditacija le za analize, 
za vzorčenje ni akreditacije

po 28.01.2017 (p.o. 28.1.2019) –
akreditacija za vzorčenje in analizo + 
uporaba standarda SIST EN 689



MERITVE – KAKO

SIST EN 689:2018 – »Izpostavljenost na 
delovnem mestu – Merjenje 
izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih 
agensov – Strategija preskušanja 
skladnosti z mejnimi vrednostmi za 
poklicno izpostavljenost«.



SIST EN 689:2018 
• velja od 1.7.2018

• glavne razlike v določitvi skladnosti 
rezultatov z mejnimi vrednostmi, številu 
potrebnih meritev (najmanj 3) in 
določitve intervala periodičnih meritev 



MERITVE – KAKO

SIST EN 689:2018 

Ta evropski standard določa strategijo za 
izvajanje reprezentativnih meritev 
izpostavljenosti kemičnim snovem zaradi 
vdihavanja z namenom dokazovanja 
skladnosti z mejnimi vrednostmi za 
poklicno izpostavljenost.



MERITVE – METODE

SIST EN 689:2018 

ne predpisuje metod s katerimi moramo 
izvajati meritve ampak se sklicuje na 

SIST EN 482:2012 

določa najmanjše zahteve merilnih metod, 
ki določajo njihovo primernost za 
ugotavljanje koncentracij kemičnih snovi v 
zraku na delovnem mestu kot to zahteva t.i. 
»kemijska direktiva 98/24/EC«.



SIST EN 482:2012 

Splošne zahteve merilnih metod, ki so 
namenjene za primerjavo z MV so:

•Merilno območje: 0,1 – 2,0 MV

•Čas povprečenja: < 15 min, < 8ur

•Selektivnost 

•Nedvoumen rezultat

•Fizikalna in kemična popolnost vzorca

•Okoljske razmere 



UVOD

1. OBSEG

2. NORMATIVNE REFERENCE

3. IZRAZI, DEFINICIJE, OKRAJŠAVE

4. SPLOŠNI DEL

5. OCENA POKLICNE IZPOSTAVLJENOSTI

6. POROČILO

7. PERIODIČNA - PONOVNA OCENA

VSEBINA SIST EN 689:2018



PRILOGE:

A. Ocena izpostavljenosti

B. Vrste MV za testiranje skladnosti

C. Hkratna izpostavljenost večim
kemičnim snovem

D. Profili izpostavljenosti in čas meritev

E. Validacija rezultatov meritev 

VSEBINA SIST EN 689:2018



PRILOGE:

F. Primerjava skladnosti rezultatov z MV

G. Izračun izpostavljenosti pri delu 
daljšem od 8 ur

H. Obravnava rezultatov pod LOQ

I. Določitev intervala naslednjih meritev

VSEBINA SIST EN 689:2018



GLAVNE TOČKE SIST EN 689:
• navodilo za oceno izpostavljenosti kemičnim 

snovem v zraku na delovnem mestu. 

• strategijo izvedbe meritev (določitev skupine 
delavcev s podobno izpostavljenostjo (SEG) 
in izbira ustrezne merilne metode)

• število potrebnih meritev glede na 
homogene skupine delavcev

• opisuje ugotavljanje skladnosti z MV

• način določitve periodike meritev

• vsebina poročila o opravljenih meritvah





SHEMATIČNI PRIKAZ STRATEGIJE V EN 689

OSNOVNA KARAKTERIZACIJA



SHEMATIČNI PRIKAZ STRATEGIJE V EN 689
IZVEDBA MERITEV IN UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI



5. OCENA POKLICNE 
IZPOSTAVLJENOSTI

5.2 Načrt meritev
5.2.1 Ustanovitev skupin delavcev s podobno 
izpostavljenosti (SEG):
• običajno ni mogoče izmeriti izpostavljenosti

vsakega vsak delovni dan
• omogoča merjenje izpostavljenosti majhnega

števila delavcev, ki pripadajo SEG za primerjavo
z MV

• uporaba informacij o profilu izpostavljenosti in 
trajanju opravljenih nalog

• zahteva strokovno znanje



SHEMATIČNI PRIKAZ STRATEGIJE V EN 689
IZVEDBA MERITEV IN UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI



5. OCENA POKLICNE 
IZPOSTAVLJENOSTI

5.2 Načrt meritev
5.2.2 Določitev načina meritev:
• CILJ - pridobiti veljavne in reprezentativne meritve
• upoštevanje zahtev standarda EN 482 glede izbire 

metod (občutljivost, meja kvantifikacije, razširjena
negotovost, specifičnost, zmogljivost vzorčevalnega 
medija, prevoz in stabilnost vzorca)

• prioriteta osebno vzorčenje
• ustrezen čas meritev
• najmanjše število meritev mora biti v skladu s 5.5



SHEMATIČNI PRIKAZ STRATEGIJE V EN 689
IZVEDBA MERITEV IN UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI



5. OCENA POKLICNE 
IZPOSTAVLJENOSTI

5.3 Izvedba meritev
Dokumentiranje ustreznih informacij v času meritev zaradi 
nadaljne primerjave rezultatov:
• identifikacija SEG in delavcev;
• opis delovnega mesta;
• kemične snovi, pomembna za dejavnost;
• opravljene delovne naloge;
• dnevni delovni čas in trajanje izpostavljenosti kemikalijam
• ukrepi za obvladovanje tveganja
• ustrezne okoljske razmere na delovnem mestu
• kajenje delavcev v bližini
• prisotnost drugih ali nenavadnih dejavnosti, incidentov itd.
• informacije o vzorčenju



SHEMATIČNI PRIKAZ STRATEGIJE V EN 689
IZVEDBA MERITEV IN UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI



5. OCENA POKLICNE 
IZPOSTAVLJENOSTI

5.4 Validacija rezultatov in SEG
Potrjevanje rezultatov meritev:
• nenavadno visoke ali nizke vrednosti: upoštevajo se možne 

napake pri vzorčenju /analizi
• nesreče z opremo, okvare, namerna zloraba,..
• če nepravilnosti ni mogoče zanesljivo ugotoviti, meritev ni

izključena
• vsaka odstranitev rezultatov in razlogi morajo biti izrecno

navedeni in opisani v poročilu
Validacija SEG:
• preuči se porazdelitev rezultatov (graf logaritemske 

porazdelitve, statistični test (Priloga E))
• meritve izpostavljenosti so običajno log-normalno porazdeljene
• vsakršne spremembe SEG, ki so posledica teh testov, se 

zabeležijo v poročilu



SHEMATIČNI PRIKAZ STRATEGIJE V EN 689
IZVEDBA MERITEV IN UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI



5.5 Primerjava rezultatov z MV

• minimalno 3 - 5 meritev



5.5 Primerjava rezultatov z MV

• Če ni mogoče dokazati skladnosti z 3-5 

meritvami, je potrebno izvesti 6 meritev in 

dokazati usklajenost z MV s statističnem testom 

(Aneks F)

STATISTIČNI TEST

mora zagotavljati z vsaj 70% zanesljivostjo, da 

manj od 5 % izpostavljenosti znotraj homogene 

skupine delavcev, ne presega določeno MEJNO 

VREDNOST



ANEKS F:

LOG-NORMALNA PORAZDELITEV

VREDNOTENJE Z MEJNIMI VREDNOSTMI

UR < UT NI SKLADNO

UR > UT SKLADNO

Število meritev UT

6 2,187

7 2,12

8 2,072

9 2,035

Tabelarična vrednost:
Izračunana vrednost:



LOG-NORMALNA PORAZDELITEV – PRIMER 1

VREDNOTENJE Z MEJNIMI VREDNOSTMI

UR < UT NI SKLADNO

UR > UT SKLADNO

SNOV: PRAH

MV: 10

Število meritev: 6

UT: 2,187

c (mg/m3)

0,8

0,9

1,1

1,4

4,5

6

ln (GM) 0,5665

ln (GSD) 0,8637

GM 1,7621

GSD 2,3720

UR 2,0100

SKLADNOST NI SKLADNO



LOG-NORMALNA PORAZDELITEV – PRIMER 2

VREDNOTENJE Z MEJNIMI VREDNOSTMI

UR < UT NI SKLADNO

UR > UT SKLADNO

SNOV: PRAH

MV: 6

Število meritev: 6

UT: 2,187

c (mg/m3)

3,4

3,5

2,7

3,2

2,6

4

ln (GM) 1,1625

ln (GSD) 0,1634

GM 3,1978

GSD 1,1775

UR 3,8516

SKLADNOST SKLADNO



ANEKS F:

NORMALNA PORAZDELITEV

VREDNOTENJE Z MEJNIMI VREDNOSTMI

UR < UT NI SKLADNO

UR > UT SKLADNO

Število meritev UT

6 2,187

7 2,12

8 2,072

9 2,035

Tabelarična vrednost:

Izračunana vrednost:



ANEKS I:

- minimalno 6 meritev, statistično določeno, 2 načina

INTERVAL PERIODIČNIH MERITEV

1. način: primerjava geometrijskega (GM) ali aritmetičnega (AM) 

povprečja vsaj 6 meritev z mejno vrednostjo (OELV)



ANEKS I:

- minimalno 6 meritev, statistično določeno, 2 načina

INTERVAL PERIODIČNIH MERITEV

2. način: na podlagi statističnega testa iz Aneksa F, kjer se upošteva 

delež (j) mejne vrednosti

Log-normalna: Normalna:

Interval:



INTERVAL PERIODIČNIH MERITEV – PRIMER 1

LOG-NORMALNA PORAZDELITEV

SNOV: PRAH

MV: 6

Število meritev: 6

UT: 2,187

c (mg/m3)

3,4

3,5

2,7

3,2

2,6

4

ln (GM) 1,1625

ln (GSD) 0,1634

GM 3,1978

GSD 1,1775

UR 3,8516

SKLADNOST SKLADNO

Način 2:

Način 1:

DOLOČITEV INTERVALA

Način 1: Način 2:

GM/MV 0,533 J 0,762

Interval 12 MESECEV Interval 24 MESECEV



INTERVAL PERIODIČNIH MERITEV – PRIMER 2

LOG-NORMALNA PORAZDELITEV

Način 2:

Način 1:

SNOV: TOLUEN

MV: 192

Število meritev: 8

UT: 2,072

c (mg/m3)

29,5

25,9

28

35,6

125

21

35,3

24,1

ln (GM) 3,520

ln (GSD) 0,558

GM 33,793

GSD 1,747

UR 3,112

SKLADNOST SKLADNO

DOLOČITEV INTERVALA

Način 1: Način 2:

GM/MV 0,176 J 0,559

Interval 24 MESECEV Interval 24 MESECEV



1. Indeks izpostavljenosti (IE) - vsota vseh izpostavljenosti 

posameznih kemičnih snovi deljenih z posameznimi mejnimi 

vrednostmi

ANEKS C:
hkratna izpostavljenost večim kemičnim snovem

2. Indeks izpostavljenosti (IAE) - vsota vseh izpostavljenosti 

posameznih kemičnih snovi, ki imajo podobne učinke oziroma 

delujejo na iste organe, deljenih z posameznimi mejnimi 

vrednostmi

kjer m število snovi, ki imajo podobne 

učinke oziroma delujejo na iste organe

kjer n število snovi, ki jim je delavec 

izpostavljen tekom delovnega časa

3. Ostali pristopi (napredni toksikološko – kinetski modeli,…)



Hkratna izpostavljenost večim kemičnim snovem – PRIMER 1

1. način: IE 2. način: IAE



ZAKLJUČEK

• Uporaba standarda SIST EN 689: 2018 je v 
Sloveniji zakonsko predpisana in torej 
OBVEZNA pri načrtovanju in izvajanju 
meritve delavčeve izpostavljenosti 
kemičnim agensom

• predpisuje tudi število meritev in način 
vrednotenja skladnosti z MV ter periodike 
meritev;

• podaja možne načine ocenjevanja hkratne 
izpostavljenosti večim kemičnim agensom.



NEJASNOSTI - PREDLOGI

• v kolikem času morajo podjetja izvesti 
ocenjevanje oziroma meritve (3-6 
meritev ) v skladu z novim standardom 
SIST EN 689?

• kako ocenjevati hkratno izpostavljenost 
večim kemičnim snovem ? 

• predpisati obliko poročila o izvedenih 
meritvah, kjer bodo akreditirana poročila 
o rezultatih meritev kot priloga.



HVALA ZA POZORNOST!

DODATNE INFORMACIJE IN VPRAŠANJA

bostjan.podkrajsek@zvd.si

http://www.zvd.si/zvd/podrocja-
dela/ekologija-in-toksikologija/

mailto:bostjan.podkrajsek@zvd.si

