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Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju 

varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 2/17) 

Velja od  28.1.2017 (prehodno obdobje do 28.1.2019) 

Bistvena novost:

Opravljanje obdobnih preiskav kemijskih škodljivosti na delovnem mestu
❖ na podlagi akreditacije (vzorčenje in analiza) 
❖ in obvezna uporaba standarda SIST EN 689  - posredno
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6. člen

(pogoji za opravljanje obdobnih preiskav kemijskih škodljivosti na delovnem mestu na 
podlagi akreditacije)

(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko na podlagi akreditacije
pridobi dovoljenje za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti nevarnih kemijskih
snovi na delovnem mestu iz posameznih podskupin nevarnih kemijskih snovi,
razvrščenih v skupine 1 do 5, navedenih v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz prejšnjega odstavka mora imeti
akreditacijo, ki omogoča izvajanje preiskav v najmanj takšnih merilnih območjih, ki
segajo od 0,1 do 2,0 mejne vrednosti za:
– določanje nevarnih kemijskih snovi na delovnih mestih (vzorčenje, analiza, izračun
končnih vrednosti koncentracij) ali
– izvajanje postopkov vzorčenja nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu z
izračunom končnih vrednosti koncentracij, z zagotovilom, da analizo vzorcev izvaja
organ, ki je akreditiran za metode, ki omogočajo analize vzorčenih nevarnih kemijskih
snovi na delovnih mestih, za katere ima vzorčevalec pridobljeno akreditacijo.

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju 

varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 2/17) 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0046/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0046/(pogoji%C2%A0za%C2%A0opravljanje%C2%A0obdobnih%C2%A0preiskav%C2%A0kemijskih%C2%A0%C5%A1kodljivosti%C2%A0na%C2%A0delovnem%C2%A0mestu%C2%A0na%C2%A0podlagi%C2%A0akreditacije)
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6. člen
(pogoji za opravljanje obdobnih preiskav kemijskih škodljivosti na delovnem mestu na 

podlagi akreditacije)
.

(3) Strokovni delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena,
morajo imeti najmanj izobrazbo ravni 6/2 po KLASIUS–SRV z naravoslovno-tehničnega
področja, v skladu z uredbo, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja,
in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu. V skladu s
predpisi o opravljanju strokovnega izpita na področju varnosti in zdravja pri delu mora
imeti strokovni delavec opravljen celotni strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri
delu. Za tuje pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki v Republiki
Sloveniji želijo čezmejno opravljati storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, se
upošteva dokazilo o opravljenem primerljivem izpitu.

(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.

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju 

varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 2/17) 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0046/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0046/(pogoji%C2%A0za%C2%A0opravljanje%C2%A0obdobnih%C2%A0preiskav%C2%A0kemijskih%C2%A0%C5%A1kodljivosti%C2%A0na%C2%A0delovnem%C2%A0mestu%C2%A0na%C2%A0podlagi%C2%A0akreditacije)
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7. člen
(pogoji za opravljanje obdobnih preiskav kemijskih škodljivosti na delovnem 

mestu za podskupine nevarnih kemijskih snovi)

(1) Če ima pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik že akreditacijo po
prejšnjem členu za prvi dve podskupini nevarnih kemijskih snovi iz četrte ali vsaj
za dve podskupini nevarnih kemijskih snovi pete skupine iz priloge 2 tega
pravilnika, lahko pridobi dovoljenje za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti
nevarnih kemijskih snovi ostalih podskupin nevarnih kemijskih snovi iz četrte ali
pete skupine brez akreditacije, na podlagi predložene metodologije določanja
nevarnih kemijskih snovi na delovnih mestih, ki je izdelana na podlagi ene od
mednarodno priznanih metod vzorčenja in analize nevarnih snovi (kot npr. NIOSH,
IFA, OSHA, MDHS, ISO, EN, SIST ipd.).

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju 

varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 2/17) 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0046/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0046/(pogoji%C2%A0za%C2%A0opravljanje%C2%A0obdobnih%C2%A0preiskav%C2%A0kemijskih%C2%A0%C5%A1kodljivosti%C2%A0na%C2%A0delovnem%C2%A0mestu%C2%A0za%C2%A0podskupine%C2%A0nevarnih%C2%A0kemijskih%C2%A0snovi)
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(2) Če podskupina nevarnih kemijskih snovi iz prejšnjega odstavka zajema več snovi in 
se vzorči po različnih metodah, je treba predložiti metodologijo samo za eno snov, za 
ostale snovi v tej podskupini pa pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
poda izjavo, da se bo določanje nevarnih kemijskih snovi na delovnih mestih izvedlo v 
skladu z ustreznimi, konkretno navedenimi mednarodno priznanimi metodami 
vzorčenja in analiz nevarnih snovi na delovnih mestih.

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju 

varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 2/17) 
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• 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

Dileme in razlogi:



Zbornica varnosti

in zdravja  pri delu 

http://www.zbornica-vzd.si/
10

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.

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

SIST EN 689:2018 
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❖ navodilo za oceno izpostavljenosti kemičnim snovem v zraku na delovnem 
mestu.

❖ strategijo izvedbe meritev (odločitev homogenih skupinah delavcev 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

SIST EN 689:2018

Vsebina  
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❖ Uporaba standarda SIST EN 689: 2018 je v Sloveniji zakonsko predpisana in 
torej OBVEZNA pri načrtovanju in izvajanju meritve delavčeve 
izpostavljenosti kemičnim snovem na delovnih mestih

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

❖ podaja možne načine ocenjevanja hkratne izpostavljenosti večim različnim 
kemičnim snovem na delovnih mestih.

Standard SIST EN 689:2018
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SIST EN 689:2018 

Strategija meritev:

❖ določiti primerno metodo;

❖ osebno vzorčenje PRIORITETA;

❖ časovno trajanje meritev v skladu z načinom dela;

❖ večje število meritev (3 ali 6) izvesti v ločenih dneh, pri različnih pogojih;

❖ določiti število meritev glede na rezultate;
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Preverjanje skladnosti izpostavljenosti kemičnim snovem na delovnem mestu s 
predpisanimi mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost

Minimalno od 3 do 5 meritev

Standard SIST EN 689:2018

Vsi rezultati  pod MV Skladnost / odločitev

- 0,1 MV  za 3 meritve izpostavljenosti
Skladno

- 0,15 MV za 4 meritve izpostavljenosti

- 0,2 MV za 5 meritev izpostavljenosti 

1 rezultat presega MV Neskladnost

Če so vsi rezultati pod MV , vendar so nad 
mejami določeni 
> 0,1 MV  za 3 meritve izpostavljenosti
> 0,15 MV za 4 meritve izpostavljenosti
> 0,2 MV za 5 meritev izpostavljenosti 

Ni mogoče odločati 

Potrebno je opraviti 6 meritev in preveriti skladnost z MV s statističnim 
testom  (anex F)
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Standard SIST EN 689:2018

STATISTIČNI TEST
mora zagotavljati z vsaj 70% zanesljivostjo, da manj od 5 % izpostavljenosti 

znotraj homogene skupine delavcev, ne presega določeno MEJNO VREDNOST

1.) na podlagi geometrijskega povprečja GM (𝒏 𝒂𝟏 × 𝒂𝟐 × 𝒂𝟑…× 𝒂𝒏) ali aritmetičnega 
povprečja AM

▪ GM ali AM < 0,1 MV …………………………..36 mesecev 
▪ 0,1 MV < GM ali AM < 0,25 MV…………….24 mesecev
▪ 0,25 MV < GM ali AM < 0,5 MV…………….18 mesecev 
▪ 0,5 MV < GM ali AM…………………………….12 mesecev

2.) določitev z najmanj 70% zaupanjem, če manj kot 5% izpostavljenih presega podobno 
skupino izpostavljenosti

▪ j < 0,25 - 36 mesecev
▪ 0,25 < j < 0,5 - 30 mesecev
▪ 0,5 < j < 1 - 24 mesecev

Interval periodičnih meritev 
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju 

delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 

pri delu (78/2018)

❖ Določena je mejna vrednost za prah 10 mg/m3 za inhalabilno frakcijo in 1,25 

mg/m3 za alveolarno frakcijo, v primeru, da prah nima rakotvornih, mutagenih, 

teratogenih, fibrogenih, strupenih ali alergičnih učinkov. V primeru, da ima 

prah kateregakoli od naštetih lastnosti, je treba za prah upoštevati mejno 

vrednost posamezne nevarne snovi iz priloge I tega pravilnika;

❖ Zavezujoče biološke mejne vrednosti za rakotvorne snovi so določene v novi 

prilogi IV tega pravilnika;

❖ Delodajalec mora pri izvajanju meritev nevarnih kemičnih snovi v zraku na 

delovnem mestu upoštevati periodiko, določeno v standardu SIST EN 689; 

neposredno

http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=e1ae62dc-0722-4a5b-b86f-66aa299c1914
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju 

delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 

pri delu (78/2018)

❖ Biološki monitoring je treba izvajati, kadar so delavci izpostavljeni svincu 

in njegovim spojinam in tudi nevarnim snovem, za katere je uvedena 

zavezujoča mejna vrednost iz priloge II pravilnika.

❖ Za vsakega delavca, za katerega se izvaja zdravstveni nadzor, je treba 

voditi evidenco in stalno dopolnjevati podatke o času izpostavljenosti 

in koncentracijah kemičnih snovi. Delavec ima pravico dostopati do 

lastnih osebnih podatkov o zdravstvenem stanju in izpostavljenosti;

❖ Prenovljene so priloge pravilnika št. I, II in IV , v katerih so določene nove 

zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti ter biološke BAT 

in EKA mejne vrednosti za nevarne in rakotvorne snovi (zgledujejo se 

po direktivah EU in nemških predpisih);

❖ Določena so prehodna obdobja za mejne vrednosti za kremen, za dušikov 

monoksid, dušikov dioksid in ogljikov monoksid v podzemnem rudarstvu in 

gradnji predorov ter za kemične snovi iz Priloge I, katerih prenova ni 

obvezna po direktivah EU.
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Varnostni listi  
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Varnostni listi  
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Varnostni listi  
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Varnostni listi  
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- delovna obleka 

Tip 6 kemijsko zaščitene obleke  SIST EN 13034 -2005 + A1 2001   *vir. Dr. Korat Lidija

Določitev osebne varovalne opreme 
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Izračun časa predvidne uporabe filtra maske

Potrebni parametri:

❖ vrsta filtra

❖ temperatura  v delovnem okolju T (0 do 50 0C)

❖ vlaga v delovnem okolju H ( < 65 %;  65 do 90 %)

❖ atmosferski tlak: 0,8 do 1,2 mbar

❖ izpostavljenost - koncentracija hlapov, plinov aerosolov, prahu  v zraku 

delovnega okolja

❖ stopnja obremenitve  

Določitev osebne varovalne opreme

- zaščitna maska s filtrom  



https://www.3m.com.au/3M/en_AU/safety-centers-of-expertise-au/respiratory-protection/respirator-selection/

Izračun časa predvidne uporabe filtra maske

Primer:



Izračun časa predvidne uporabe filtra maske

Primer:



Izračun časa predvidne uporabe filtra maske

Primer:



Izračun časa predvidne uporabe filtra maske
Primer:



Izračun časa predvidne uporabe filtra maske
Primer:



Izračun časa predvidne uporabe filtra maske
Primer:



Izračun časa predvidne uporabe filtra maske

Primer:



Izračun časa predvidne uporabe filtra maske
Primer:
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Primer: Toluen
MV  50 ppm;  CAS 108- 88-03

Stopnja 
obremenitve 

Temperatura v 
delovnem 
okolju [ 0C]

Predvideni čas 
uporabe filtra  
[h]

Temperatura v 
delovnem 
okolju [ 0C]

Predvideni čas 
uporabe filtra  
[h]

Lahko delo 20 59 30 54

Srednje težko 
delo 

20 29 30 27

Težko delo 20 20 30 18

Ekspozicija:  1,5 MV , 75 ppm
Vlaga v delovnem okolju < 65 %
Atmosferski tlak: 0,8 do 1,2 mbar
Filter: 3M  6059 ABEK 

Predvideni čas uporabe filtra do 
preboja 50% mejne vrednosti

Izračun časa predvidne uporabe filtra maske

Primer:
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Stopnja 
obremenitve 

Temperatura v 
delovnem 
okolju [ 0C]

Predvideni čas 
uporabe filtra  
[h]

Temperatura v 
delovnem 
okolju [ 0C]

Predvideni čas 
uporabe filtra  
[h]

Lahko delo 20 86 30 79

Srednje težko 
delo 

20 43 30 39

Težko delo 20 29 30 26

Stopnja 
obremenitve 

Temperatura v 
delovnem 
okolju [ 0C]

Predvideni čas 
uporabe filtra  
[h]

Temperatura v 
delovnem 
okolju [ 0C]

Predvideni čas 
uporabe filtra  
[h]

Lahko delo 20 97 30 88

Srednje težko 
delo 

20 48 30 44

Težko delo 20 32 30 29

Ekspozicija:  1,0 MV   50 ppm

Ekspozicija:  0,75  MV   37,5 ppm
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Stopnja 
obremenitve 

Temperatura v 
delovnem 
okolju [ 0C]

Predvideni čas 
uporabe filtra  
[h]

Temperatura v 
delovnem 
okolju [ 0C]

Predvideni čas 
uporabe filtra  
[h]

Lahko delo 20 136 30 123

Srednje težko 
delo 

20 68 30 61

Težko delo 20 45 30 41

Stopnja 
obremenitve 

Temperatura v 
delovnem 
okolju [ 0C]

Predvideni čas 
uporabe filtra  
[h]

Temperatura v 
delovnem 
okolju [ 0C]

Predvideni čas 
uporabe filtra  
[h]

Lahko delo 20 241 30 213

Srednje težko 
delo 

20 120 30 106

Težko delo 20 80 30 71

Ekspozicija:  0,50  MV   25ppm

Ekspozicija:  0,25 MV   12,5  ppm
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Stopnja 
obremenitve 

Temperatura v 
delovnem 
okolju [ 0C]

Predvideni čas 
uporabe filtra  
[h]

Temperatura v 
delovnem 
okolju [ 0C]

Predvideni čas 
uporabe filtra  
[h]

Lahko delo 20 502 30 434

Srednje težko 
delo 

20 251 30 217

Težko delo 20 167 30 145

Ekspozicija:  0,10  MV    5 ppm

Opozorilo:
Ti rezultati so le ocena in jih je potrebno uporabljati pazljivo. Filtre je 
potrebno zamenjati že prej, če se preko filtra zazna okus, vonj ali  draženje 
kontaminanta v delovnem okolju. 
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Direktiva 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

DIREKTIVA (EU) 2017/2398 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 12. decembra 2017

Nacionalna zakonodaja: 
-Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 

tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem 
V javni obravnavi 

Uskladitev do 17. januarja 2020

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (78/2018)

je potrebno  spremeniti : 
izvzeti PRILOGO IV 4.1. Zavezujoče biološke mejne vrednosti ‐ BAT vrednosti –
rakotvorne snovi.

Sprememba  
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❖ Vsebino Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti
rakotvornim in/ali mutagenim snovem je potrebno razširiti še na reprotoksine in
senibilirajoče snovi

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem – predlogi 
za dopolnitev

❖ Pri pripravi Pravilnika naj se upošteva najnovejša znanstvena dognanja, standarde, 
direktive in najboljšo prakso na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pred tveganji 
zaradi poklicnega raka kot npr.: poročilo IFA Report /3/2017 Grenzwertliste 2017 –
Siceherheit am Arbeitsplatz (lista mejnih vrednosti 2017 - Varnost na delovnem 
mestu), ki navaja 1951 nevarnih kemičnih snovi

(V prilogi I – Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost 
Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim 
snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-
1, 38/15in 78/18 je navedeno le 475 nevarnih kemičnih snovi) 

in med njimi 570 karcinogenih snovi, 
230 mutagenih snovi,
471 reprotoksinov in 
365senzibilirajočih snovi 
ter njihove mejne vrednosti, kratkotrajne vrednosti, BAT vrednosti,… . Število po 
posameznih kategorijah je podano v spodnjih tabelah.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4905
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2834
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3783
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https://www.dguv.de/ifa/publikationen/reports-download/reports-2018/ifa-report-1-
2018/index.jsp

https://www.dguv.de/ifa/publikationen/reports-download/reports-2018/ifa-report-1-2018/index.jsp
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem – predlogi 
za dopolnitev

V IFA Report /3/2017 Grenzwertliste 2017 so navedene tudi:  

Karcinogene snovi  

Kategorija IA IB II Skupaj  

Število nevarnih 

kemičnih snovi  

156 209 211 570 

 

Mutagene  

Kategorija  IA IB II Skupaj  

Število nevarnih 

kemičnih snovi 

 43 187 230 

 

Reprotoksini RD  

(Lahko poškoduje zarodek) 

Kategorija IA IB II Skupaj  

Število nevarnih 

kemičnih snovi 

23 178 77 278 

 



Zbornica varnosti

in zdravja  pri delu 

http://www.zbornica-vzd.si/
40

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem – predlogi 
za dopolnitev

Reprotoksini FD  

(Vpliva na plodnost) 

Kategorija IA IB II Skupaj  

Število nevarnih 

kemičnih snovi 

7 63 123 193 

 

Senzibilirajoče snovi 

Kategorija  Sa (dihalne poti) Sh (koža) S(dihalne poti in koža) Skupaj  

Število 

nevarnih 

kemičnih snovi 

3 247 115 365 

 

❖ V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim
snovem pri delu in Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem katera je potrebno novelirati
in medsebojno uskladiti (npr. BAT, EKA vrednosti, biološki vzorec, … ) naj se
upošteva celoten seznam nevarnih kemičnih snovi, ki je v EU uveljavljen. V
predlogu Pravilnika je v Prilogi III v 3.1. Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno
izpostavljenost za rakotvorne in mutagene snovi navedeno za celo 104 manj
rakotvornih in mutagenih snovi kot v sedaj veljavnem pravilniku. Zakaj ?
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem – predlogi za 
dopolnitev

❖ V Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem vključiti 
standard SIST EN 689.

❖ Dopolniti 2. člen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju 
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem 
z določbami kdaj je potrebno izvajati biološki monitoring za snovi iz priloge 2 
»PRILOGA III Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim ali 
mutagenim snovem, 3.2. Zavezujoče biološke mejne vrednosti – BAT vrednosti za 
rakotvorne ali mutagene snovi, za katere so določene biološke mejne vrednosti ter 
kdaj izvajati oz. upoštevati Prilogo 3.3. EKA vrednosti za rakotvorne snovi ali 
mutagene snovi
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem – predlogi za 
dopolnitev

❖ V prilogi 2 »PRILOGA III Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim 
ali mutagenim snovem, 3.2. Zavezujoče biološke mejne vrednosti – BAT vrednosti 
za rakotvorne ali mutagene snovi, dodati določbo glede določitve območja 
določevanja ustreznosti metode pri rezultatih izraženih s kreatininom (npr. v 
predhodnih predpisih smo imeli zapisano  *Rezultati, ki so izraženi s kreatininom, 
se pri koncentraciji kreatinina  0,5 g/l in  3,0 g/l, ne upoštevajo).
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem – predlogi za 
dopolnitev

❖ V prilogi 4.1. Zavezujoče biološke mejne vrednosti ‐ BAT vrednosti – rakotvorne 
snovi, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev
pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS št. 
78/2018) sta zajeta nikelj, Cr6+ in mangan, katera pa nista uvrščena v prilogo 2 
»PRILOGA III Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim ali 
mutagenim snovem, 3.2. Zavezujoče biološke mejne vrednosti – BAT vrednosti za 
rakotvorne ali mutagene snovi. Zato se predlaga, da se v prilogo 2 »PRILOGA III 
Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim ali mutagenim snovem, 
3.2. Zavezujoče biološke mejne vrednosti – BAT vrednosti za rakotvorne ali 
mutagene snovi, vključijo:

- nikelj,
- krom 6+,
- kadmij.
Hkrati se za kadmij in nikelj predlaga, da se vključijo v prilogo 2 »PRILOGA III Mejne 
vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim ali mutagenim snovem 3.1. 
Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost za rakotvorne ali mutagene 
snovi in ustrezno temu dopolni 6. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali 
mutagenim snovem
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Ena izmed možnih načinov prikazovanja mejnih vrednosti kemijskih škodljivosti je 
tudi razmerje med koncentracijo rakotvorne snovi v delovnem okolju in pričakovano 
koncentracijo snov ali presnovka v biološkem materialu izpostavljenih oseb.

Vrednosti EKA sestavi senatska komisija za preskušanje škodljivih delovnih 
materialov v Deutsche Forschungsgemeinschaft. Iz vrednosti EKA je razvidno, kakšno 
obremenitve organizma lahko pričakujemo v primeru izključno inhalacijske 
absorpcije rak snovi.

Snovi so glede na rakotvorne lastnosti razdeljene v 5 kategorij:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji 
zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem – predlogi za dopolnitev

EKA Vrednost
EKA definicija v pravilniku

Expositions-quivalente für krebserzeugende Arbeitsstoffe - zveza

med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in

količino snovi in/ali njenih metabolitov v organizmupodana za          

rakotvorne snovi
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Skrajšane opredelitve iz DFG 

Kategorija 1
Snovi, ki povzročajo raka pri ljudeh in za katere se domneva da pomembno 
prispevajo k tveganju za raka

Kategorija 2
Snovi, ki so rakotvorne za ljudi

Kategorija 3
Snovi, ki lahko povzročijo zaskrbljenost zaradi dokazanih ali možnih rakotvornih 
učinkov, vendar jih še ni mogoče dokončno oceniti

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem – predlogi za 
dopolnitev

Snovi so glede na rakotvorne lastnosti razdeljene v 5 kategorij:

EKA Vrednost
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Skrajšane opredelitve iz DFG 

Kategorija 4
Snovi s karcinogenim učinkom, pri katerih je v ospredju negenotoksični mehanizem 
delovanja, genotoksični učinki pa imajo le majhno vlogo, če opazimo vrednosti MAK 
ali BAT

Kategorija 5
Snovi s karcinogenimi in genotoksičnimi učinki, vendar velja, da je njihova moč , če 
opazimo vrednosti MAK in BAT bistvenega pomena za tveganje nastanek raka

Vsekakor je EKA vrednost dober pokazatelj za določanje in ugotavljanje učinkov 
snovi v delovnem okolju in se ga brez tehtnega argumenta ne sme izločiti iz 
zakonodaje.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem – predlogi za 
dopolnitev
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Priloga III.
3.3. EKA vrednosti za rakotvorne snovi ali mutagene snovi

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem – predlogi za 
dopolnitev

BENZEN CAS št. 71-43-2 
 

 
zrak 

 

čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene 
urin 

benzen S-fenil merkaptonska trans,trans-mukonska kislina benzen  

 
ml/m3 

 
mg/m3 

kislina  

(g/g kreatinina)  

  

(g/g kreatinina) 

  

(g/l) 

0,03 
0,06 
0,15 
0,3 
0,6 
1,0 
2,0 

 
*nekadilci 

0,1 
0,2 
0,5 
1,0 
2,0 
3,3 
6,5 

1,5* 
3,0* 

5 
12 
25 
45 
90 

- 
- 
- 

300 
500 
750 

1200 

0,5* 
0,8* 
1,5 

2,75 
5,0 
7,5 

12,5 
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Strokovni delavci varnosti pri delu –

❖ pogoji 

❖ usposabljanje 
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PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost 
pri delu

1. člen

V Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu 
(Uradni list RS, št. 109/11) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Strokovni delavec mora biti usposobljen za opravljanje strokovnih nalog varnosti
pri delu in se mora stalno strokovno usposabljati in izpopolnjevati. Strokovni
delavec se mora v roku treh mesecev po imenovanju ter nato vsaj enkrat letno
udeležiti programa usposabljanja po predpisih, ki urejajo stalno strokovno
usposabljanje strokovnih delavcev.«

Medresorsko usklajevanje
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2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Strokovni delavec pri delodajalcu iz prejšnjega odstavka mora imeti opravljen
strokovni izpit po predpisih, ki urejajo opravljanje strokovnega izpita iz varnosti pri
delu.«

3. Člen

V 5. členu se besedilo »manj kot pet« nadomesti z besedilom »pet ali manj«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen

Strokovni delavci, ki so v času uveljavitve tega pravilnika že imenovani, se morajo od 
leta 2020 dalje vsaj enkrat letno udeležiti programa usposabljanja po predpisih, ki 
urejajo stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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PRAVILNIK
o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 

I.SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik ureja način, po katerem se
- strokovnim delavcem, zaposlenim v zunanjih strokovnih službah pravnih oseb ali

samostojnim podjetnikom posameznikom, ki imajo dovoljenje ministra,
pristojnega za delo, za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu in katerim
delodajalci poverijo opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog varnosti
pri delu (v nadaljnjem besedilu strokovni delavci) omogoča stalno strokovno
usposabljanje,

- delodajalcem, ki sami prevzamejo strokovne naloge varnosti pri delu (v
nadaljnjem besedilu: delodajalci kot strokovni delavci) omogoča prilagojeno
splošno in strokovno usposabljanje.

(2) Ta pravilnik ureja tudi vrste programov usposabljanja, potrditev in točkovanje
programov ter izdajo potrdil o usposabljanju iz prejšnjega odstavka tega člena.

Medresorsko usklajevanje
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2. člen
(cilji stalnega strokovnega usposabljanja)

(1) Cilji stalnega strokovnega usposabljanja strokovnih delavcev so nenehno
izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kompetentnosti za izvajanje strokovnih nalog in
prenosa dobrih praks na področju varnosti in zdravja pri delu ter izboljšanje kakovosti
storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje profesionalnega in
strokovnega razvoja strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ter
spodbujanje vseživljenjskega učenja za delo.

(2) Cilj stalnega strokovnega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev je
zagotavljanje strokovne usposobljenosti za samostojno izvajanje strokovnih nalog na
področju varnost in zdravja pri delu.
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II. PROGRAMI USPOSABLJANJA

3. člen

(programi usposabljanja strokovnih delavcev)

(1) Strokovni delavci na področju varnosti in zdravja pri delu imajo pravico in
obveznost stalnega strokovnega usposabljanja v Republiki Sloveniji ali tujini po
programih usposabljanja, ki omogočajo stalni strokovni razvoj, posodabljanje
znanja, seznanjanje z učinkovitimi varnostnimi praksami in uspešnimi pristopi na
področju varnosti in zdravja pri delu.

(2) Programi usposabljanja morajo biti sestavljeni tako, da vsebujejo eno ali več
naslednjih vsebin:
- predstavitev znanj, dobrih praks, najnovejših spoznanj ter novih in
nastajajočih tveganj s področja varnosti in zdravja pri delu,
- predstavitev razlag zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu in
standardov, vendar ne starejših od dvanajst mesecev.
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4. člen 
(programski sklopi)

(1) Programski sklopi stalnega strokovnega usposabljanja so:
- delovno okolje, sredstva za delo in druge strokovne naloge,
- promocija zdravja,
- tekoča kampanja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu,
- programski sklop, ki je lahko vsakoletno določen s strani ministrstva, pristojnega

za delo (v nadaljevanju ministrstvo) ali Sveta za varnost in zdravje pri delu.

(2) Programski sklop iz zadnje alineje prejšnjega odstavka se objavi na spletnih
straneh ministrstva in inšpektorata, pristojnega za delo (v nadaljevanju inšpektorat).

(4) Posamezne teme celotnega programa morajo biti v celoti namenjene samo
strokovnim delavcem ali delodajalcem kot strokovnim delavcem.
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5.člen 
(potrditev programa usposabljanja)

(1) Za potrditev programa usposabljanja iz 3. člena tega pravilnika izvajalec
programa vloži vlogo na ministrstvo.

(2) Vloga izvajalca programa mora vsebovati naslednje podatke:
- natančen naziv programa usposabljanja,
- lokacijo in čas izvedbe programa usposabljanja,
- cilje programa usposabljanja,
- podrobno časovnico izvedbe posameznih tem programa usposabljanja,
- podrobne izvlečke vsebin posameznih tem, (njihovo trajanje v urah ter obliko

dela),
- navedba vseh sodelujočih predavateljev po posameznih predavanjih, ter

njihove reference,
- število in datume predvidenih ponovitev.

(3) Izvajalec programa mora vlogo za potrditev programa na ministrstvo
posredovati najmanj 14 dni pred izvedbo programa. V primeru, da izvajalec
programa pošlje vlogo za potrditev programa po tem roku, se vloga ne obravnava.
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6.člen
(pravica do pridobitve točk z objavo člankov)

Strokovni delavci pridobijo pravico do točk, s katerimi dokazujejo, da se stalno
strokovno razvijajo, posodabljajo znanja ter se seznanjajo z učinkovitimi varnostnimi
praksami in uspešnimi pristopi na področju varnosti in zdravja pri delu tudi z objavo
strokovnega članka po COBISS tipologiji 1.04.

(4) Izvajalec programa ne more poslati naknadne vloge za potrditev že izvedenega
programa usposabljanja.

(5) Izvajalec programa lahko navedbo o potrditvi programa usposabljanja in
podelitvi točk iz 10. člena tega pravilnika javno objavi šele po prejemu potrditve
programa usposabljanja s strani ministrstva.
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7.člen
(potrditev objavljenega članka)

(1) Za potrditev objavljenega strokovnega članka s področja varnosti in zdravja
pri delu po COBISS tipologiji 1.04 lahko strokovni delavec vloži vlogo na
ministrstvo.

(2) Vloga mora vsebovati naslednje podatke:
- podatki o avtorju članka,
- naziv članka,
- datum in mesto objave,
- dokazilo, da je članek uvrščen v COBISS tipologijo 1.04.

(3) Vlogi mora biti priložen izvleček vsebine članka ali celoten članek v analogni
ali digitalni obliki.
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8. člen
(prilagojeno usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev)

(1) Za potrditev programa prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih
delavcev izvajalec programa vloži vlogo za tekoče leto na ministrstvo.

(2) Vloga izvajalca programa mora vsebovati naslednje podatke:
- naziv programa usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev,
- lokacijo in čas izvedbe programa usposabljanja delodajalcev kot strokovnih

delavcev,
- podrobno časovnico izvedbe posameznih tem programa usposabljanja

delodajalcev kot strokovnih delavcev,
- podrobne izvlečke vsebin posameznih tem, (njihovo trajanje v urah ter obliko

dela),
- navedba vseh sodelujočih predavateljev po posameznih predavanjih, ter njihove

reference,
- število in datume predvidenih ponovitev.
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(3) Izvajalec programa mora vlogo za potrditev programa prilagojenega
usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev na ministrstvo posredovati
najmanj 14 dni pred izvedbo programa. V primeru, da izvajalec programa
pošlje vlogo za potrditev programa po tem roku, se vloga ne obravnava.

(4) Izvajalec programa ne more poslati naknadne vloge za potrditev že
izvedenega programa prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih
delavcev.

(5) Izvajalec programa lahko navedbo o potrditvi programa prilagojenega
usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev javno objavi šele po
prejemu potrditve programa usposabljanja delodajalcev kot strokovnih
delavcev s strani ministrstva.
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(6) Programi prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev trajajo 
šestnajst ur in zajemajo zlasti naslednje programske sklope:
- pregled predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu,
- ocenjevanje tveganja,
- informiranje delavcev,
- usposabljanje delavcev za varnost in zdravje pri delu,
- prijave in vodenje dokumentacije,
- promocijo zdravja,
- preprečevanje psihosocialnih tveganj in
- sodelovanje z izvajalcem medicine dela.

(7) Programski sklopi iz prejšnjega odstavka morajo biti sestavljeni iz teoretičnega in 
praktičnega dela. Teoretični in praktični del usposabljanja morata trajati vsak po osem 
ur.

(8) Usposabljanje mora biti izvedeno v obliki delavnice, lahko tudi na elektronski način
z uporabo informacijskih tehnologij.
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V. TOČKOVANJE PROGRAMOV IN ČLANKOV

9.člen
(pravica do pridobitve točk z udeležbo na  programih usposabljanja)

Z udeležbo na programih iz 3. člena tega pravilnika in ko opravi vse obveznosti iz
posameznega programa, pridobijo strokovni delavci pravico do točk, s katerimi
dokazujejo, da se stalno strokovno razvijajo, posodabljajo znanja ter se seznanjajo
z učinkovitimi varnostnimi praksami in uspešnimi pristopi na področju varnosti in
zdravja pri delu.

10 člen
(točkovanje programov)

(1) Program usposabljanja mora trajati minimalno 5 pedagoških ur. Udeleženec
programa za vsako pedagoško uro prejme 1,5 točke, vendar ne več kot 20 točk.
Končno število prejetih točk se zaokroži na celo število navzgor.

(2) Predavateljem, kot aktivnim udeležencem programa iz prejšnjega odstavka,
se podeli za vsako začeto pedagoško uro 3 točke, vendar največ 12 točk.

11. člen
(točkovanje objavljenih člankov)

Javna objava strokovnega članka po COBISS tipologiji 1.04. se točkuje z 8 točkami.
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VI. IZDAJANJE POTRDIL IN HRAMBA DOKUMENTACIJE

12.  člen
(potrdila)

(1) Izvajalec programa po tem pravilniku izda udeležencu programa potem, ko je ta
dokazal svojo prisotnost skozi celotno trajanje usposabljanja, potrdilo o udeležbi.

(2) Potrdilo o udeležbi na programih iz 3. člena tega pravilnika izvjaalec programa
izda na obrazcu, ki je v prilogi 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del.

(3) Izvajalec programa po tem pravilniku izda predavateljem, ki so aktivno sodelovali
pri izvedbi programa, potrdilo na obrazcu, ki je v prilogi 2 tega pravilnika in je njegov
sestavni del.

(4) Ministrstvo izda avtorju članka po tem, ko je ta dokazal avtorstvo in objavo članka
po tem pravilniku, potrdilo na obrazcu, ki je v prilogi 3 tega pravilnika in je njegov
sestavni del.

(5) Potrdilo o udeležbi na programih iz 8. člena tega pravilnika izvajalec
programa izda na obrazcu, ki je v prilogi 4 tega pravilnika in je njegov sestavni
del.
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13.člen
(dokumentacija) 

(1) Izvajalci hranijo dokumentacijo o izvedenih programih, vključno z
vsebinami programov, evidenco prisotnosti in evidenco izdanih potrdilih.

(2) Ministrstvo ali inšpektorat lahko zahtevata, izvajalec pa jima mora
omogočiti, dostop do dokumentacije iz prejšnjega odstavka.

(3) Izvajalci ministrstvu najkasneje v roku sedem dni po izvedbi programa
posredujejo poimenske sezname udeležencev programa.

(4) Ministrstvo hrani dokumentacijo o potrjenih programih iz tega pravilnika
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14.člen 
(zbiranje, uporaba in hramba dokumentacije)

Izvajalci programov in ministrstvo zbirajo, uporabljajo in hranijo dokumentacijo v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

15.člen 
(nadzor nad izvedbo programov)

Inšpektorat izvaja nadzor nad vsebinsko in organizacijsko skladnostjo potrjenih 
programov.
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VIII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

16.člen
(veljavnost programov)

Programi, ki so bili potrjeni pred veljavnostjo tega pravilnika, se obravnavajo skladno s
Pravilnikom o stalnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in
zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11).

17.člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o stalnem
izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list
RS, št. 109/11).

18. člen 
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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PRAVILNIK o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja 

pri delu 

Predvideni novi pravilniki   dec 2019, jan 2020

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu 

PRAVILNIK  o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem 

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu    (2. sprememba)
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Predlog sprememb UREDBE

o zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih

Pripombe Zbornice VZD 

Uredba gradbišča  pripombe Zbornice VZD_25.10.2019.pdf
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Kampanja za obdobje 2020 – 2022 je osredotočena na 
preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.
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Hvala lepa za vašo pozornost !


