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Povzetek 

Izpostavljenost nevarnim snovem na delovnih mestih je kompleksno področje, ki zahteva 

interdisciplinarno obravnavo. V doktorski disertaciji je prikazan sistemski pristop, ki 

problematiko obravnava celovito, tako da povezuje različne discipline, tj. splošno kemijo, 

analitsko kemijo, kemijsko procesno tehniko, medicino in pravo, in s tem na sistematičen 

način omogoča celovit nadzor nad izpostavljenostjo nevarnim snovem na delovnih mestih. 

Metodološki pristop je zasnovan na algoritemski način, ki sestoji iz petih korakov. V prvem 

koraku, »Zbiranje podatkov«, so podani napotki za učinkovito zbiranje podatkov o nevarnih 

snoveh oz. zmeseh na delovnih mestih, zbrane so svetovne organizacije in baze podatkov, ki 

zbirajo in obdelujejo te podatke. V drugem koraku, »Opredelitev nevarnosti«, so navedeni 

načini za prepoznavanje nevarnosti, ki izhajajo iz lastnosti nevarnih snovi oz. zmesi. Tretji 

korak, »Ocenitev tveganja«, prikazuje postopke za celovito obravnavo dejavnikov, ki 

vplivajo na tveganja in prispevajo k njihovemu zniževanju, kot so psihosocialne razmere, 

zdravstveni nadzor, usposabljanja, delovna oprema, delovno okolje (osvetljenost, toplotno 

udobje, ročno premeščanje bremen, hrup, vibracije, elektromagnetna sevanja, alkohol, droge 

in druge psihoaktivne snovi, ustreznost hrambe in skladiščenje nevarnih snovi), meritve 

kemičnih škodljivosti, osebna varovalna oprema, biološki monitoring in izvajanje notranjega 

nadzora. V četrtem koraku, »Ukrepi za zmanjšanje tveganja«, so opredeljeni varnostni 

ukrepi od tistih z najvišjo prednostjo, tj. nadomestitev nevarne kemične snovi in/ali procesa z 

manj nevarno ali nenevarno snovjo in/ali procesom, če je to tehnično možno, do 

organizacijskih in individualnih ukrepov. V petem koraku, »Revizija ocene tveganja«, so 

podani napotki za redno obnavljanje ocene tveganja in evalvacijo napredka. 

Razvito metodologijo smo prikazali na primerih delavcev, ki so izpostavljeni stirenu in 

svincu oz. svinčevim spojinam, na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Izsledki raziskave 

kažejo, da so najvišjim koncentracijam svinca izpostavljeni delavci v proizvodnji svinčevih 

akumulatorjev, nekateri so izpostavljeni celo avtoriziranim svinčevim spojinam. Največji 

koncentraciji stirena so izpostavljeni delavci pri ročnem nanašanju poliestrskih in 

vinilestrskih smol, ki se jim je vrednost mandljeve kisline v urinu zvišala za 30 % v 

primerjavi s predhodno raziskavo. Vpliv ototoksičnosti stirena in svinca je bil v vseh 

dejavnostih spregledan. Preliminarno smo opredelili tudi nevarnosti za delavce, ki so 

izpostavljeni nanodelcem. 

Prednost razvite metodologije je, da predstavlja splošni postopek, ki se lahko uporabi za 

nadzor izpostavljenosti različnim nevarnim snovem na delovnih mestih. Rezultati disertacije 

so uporabni za različne ciljne skupine, kot so izpostavljeni delavci, strokovni delavci s 

področja varnosti, odgovorne osebe, organi nadzora, vladne strokovne službe itd. Prispevajo 

k zmanjšanju tveganja za obolenja in poškodbe delavcev, vplivajo na znižanje verjetnosti 

požara in eksplozije ter na dvig ravni kemijske varnosti. Rezultati disertacije so pokazali 

nekatere vrzeli na zakonodajnem področju, zato bodo potencialna podlaga za oblikovanje 

zakonodajnih predlogov tako v Republiki Sloveniji kot v Evropski uniji.   

 

 

Ključne besede: varnost in zdravje pri delu, nadzor, nevarne snovi, stiren, svinec, biološki 

monitoring   

 

UDK: 620.26:331.436(043.3) 



Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih  

V 

 

Abstract 

Exposure to dangerous substances in the workplace is a complex field requiring 

interdisciplinary approaches. My PhD thesis is aimed at the development of a 

methodological approach which treats problems in a comprehensive systematic way to 

connect different branches, i.e. general chemistry, analytical chemistry, chemical process 

engineering, medicine as well as law and enables a comprehensive supervision of the 

workplace exposure to dangerous substances. The methodological approach is based on the 

algorithmic way consisting of five steps. Step number one “The collection of data” 

comprises directions for an effective collection of data on dangerous substances and 

compounds to which workers are exposed in their workplace. Moreover, it includes the 

selection of world organisations and data bases which collect and process this data. 

However, step two “The definition of danger” comprises the ways of recognising the danger 

arising from the properties of dangerous substances and compounds. Step three »Risk 

assessment« shows procedures for comprehensive proceedings of factors influencing the risk 

and contributing to the risk reduction, like psychosocial risks, health supervision, trainings, 

working equipment, work environment (light, heat comfort, carrying loads, noise, vibrations, 

suitable warehousing of dangerous substances), chemical hazard measurements, personal 

protective equipment, biological monitoring and internal control. Step number four “Risk 

reduction measures” defines safety measures beginning with the one with the highest 

priority, i.e. the replacement of a dangerous substance and/or process with a less dangerous 

or an undangerous one, if technically possible; followed by organisational and individual 

measures. Step five “A review of the risk assessment” contains instructions for the regular 

renewal of risk assessments and progress evaluations. Our methodology has been shown at 

the examples of workers exposed to styrene and lead or lead compounds in the entire area of 

the Republic Slovenia. According to our research workers in the production of lead-acid 

batteries are exposed to the highest lead concentrations, some of them are even exposed to 

authorised lead compounds. However, workers who apply polyester and vinylester resin 

manually are exposed to the highest styrene concentrations and their mandalic acid 

concentration in urine was increased by 30 percent in comparison with the previous research. 

The influence of the styrene and lead ototoxicity was overlooked in all branches. 

Furthermore, we have defined preliminary the danger for workers exposed to nanoparticles. 

The advantage of our methodology is that this is a general procedure which can be used for 

the supervision of exposure to different dangerous substances in the workplace. The results 

of this PhD thesis are of wide general application for the target group such as workers 

exposed to dangerous substances, professional workers from the field of safety, managers, 

supervising bodies, government professional services, etc. In addition, they contribute to the 

risk reduction for illnesses and injuries of workers, fires and explosions as well as to the 

increase of chemical safety. The PhD thesis results have shown some gaps in the legislative 

field, therefore, they constitute a foundation for submitting legislative proposals in the 

Republic of Slovenia as well as in the European Union.  

 

Key words: safety and health at work, supervision, dangerous substances, styrene, lead, 

biological monitoring 
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2
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2
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2
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2 
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2
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2
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GC - 
63

Ni 

ECD 

plinska kromatografija – 
63

Ni-detektor z zajetjem elektronov (angl. gas 
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63
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GC-NPD plinska kromatografija – detektor dušika in fosforja (angl. gas 

chromatography – nitrogen-phosphorous detector)  
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GC- SCLD plinska kromatografija – kemiluminiscenčni detektor za žveplo (angl. gas 

chromatography - sulphur chemiluminescence detector) 

HPLC-F/UV 
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– fluorescenčni/UV-detektor (angl. high-performance liquid 

chromatography fluorescence/UV detection) 

HPLC-UV 

detection 
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ločljivosti – UV-detektor (angl. high-performance liquid chromatography - 

ultraviolet (UV) detector) 
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1 Uvod 

1.1 Opredelitev problema 
V gospodarstvu praktično ni dejavnosti, v kateri delavci ne bi bili izpostavljeni nevarnim 

snovem. Izpostavljeni so jim tako v kemijskih dejavnostih kot tudi v številnih drugih, npr. v 

lesni, pohištveni in kovinskopredelovalni industriji, v gradbeništvu (kjer so izpostavljeni celo 

rakotvornim snovem, npr. pri odstranjevanju azbesta), v pekarstvu, pri popravilih motornih 

vozil, industrijskem čiščenju itd. Zadnje čase se velika pozornost posveča tudi tveganjem 

zaradi izpostavljenosti nanodelcem. 

Po podatkih Mednarodne organizacije dela [1] je bilo v letu 2010 po vsem svetu več kot 313 

milijonov nezgod pri delu, pri čemer so upoštevane samo tiste, zaradi katerih je bil delavec 

odsoten več kot 4 dni. Zaradi nezgod pri delu in bolezni, povezanih z delom, vsako leto umre 

več kot 2,30 milijona ljudi, od tega preko 350.000 zaradi nezgod pri delu (15 %) in skoraj 2 

milijona zaradi bolezni, povezanih z delom. Skoraj 900.000 ljudi umre zaradi nevarnih 

kemičnih snovi, kar predstavlja 39 % vseh smrtnih nezgod (ocenjeno za leto 2011). To 

predstavlja izgubo 4 % svetovnega BDP [2]. Stroški nezgod in bolezni, povezanih z delom, 

so v Evropski uniji ocenjeni na 2,6 % do 3,8 % BDP [3].   

Učinkovito obvladovanje in nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem sta pomembna tako za 

posameznika kot tudi za podjetja, države in globalno skupnost. Varnost in zdravje pri delu 

morata biti del varnostne kulture vsakega posameznika in interes vsake države oz. družbe kot 

celote. Glavni problemi pri doseganju tega cilja so: pomanjkljivo poznavanje problematike, 

obsežna zakonodaja in kompleksnost področja, ki do sedaj ni bilo obravnavano na celovit 

način. 

Pomanjkljivo poznavanje problematike izpostavljenosti nevarnim snovem 

Problematika izpostavljenosti nevarnim snovem je zelo aktualna, kljub temu je v Republiki 

Sloveniji na voljo le malo podatkov in analiz o izpostavljenosti tovrstnim snovem. Podobno 

velja za druge države. Tako ni celovitega pregleda, katerim nevarnim snovem so delavci 

izpostavljeni, kakšnim koncentracijam in v katerih podjetjih oz. na katerih delovnih mestih. 

Težave so tudi pri izvajanju ekološkega in biološkega monitoringa na delovnih mestih. Ker 

Komisija EU ni določila ne indikativnih ne zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno 

izpostavljenost za vse nevarne snovi, ki se pojavljajo na delovnih mestih, so posamezne 

države članice samostojno določile te vrednosti v svojih internih aktih. Zato so mejne 

vrednosti v državah EU neenotne, kar lahko predstavlja nelojalno konkurenco med podjetji 

posameznih držav. Podobne težave so tudi pri izvajanju biološkega monitoringa, kjer prihaja 

do dodatnih težav, saj poleg tega, da niso predpisane zavezujoče biološke mejne vrednosti, 

niso določeni niti postopki in metode za izvajanje biološkega monitoringa za posamezno 

nevarno snov. 

Temeljni problem pri doseganju ciljev varnostne politike je nepoznavanje ali slabo 

poznavanje lastnosti nevarnih snovi, njihova neustrezna uporaba, pomanjkljiv nadzor in 

neupoštevanje varnostnih ukrepov. Posledice so okvare zdravja, poklicna obolenja, nezgode 

pri delu, požari in eksplozije, ki imajo za posledico materialno škodo, ogrožanje človeških 

življenj in ekološko onesnaženje.  

Pri reševanju teh problemov ima izobraževanje poseben pomen in bi moralo pri 

posameznikih potekati kontinuirano od zgodnjega šolanja ter vso delovno dobo. Med 

delodajalci so velike razlike glede zainteresiranosti za varnost in zdravje pri delu, saj je 

njihov interes odvisen od odnosa in politike do tega področja. V manjših podjetjih pogosto 
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ne posvečajo dovolj pozornosti varnosti in zdravju pri delu, saj za to področje praviloma 

nimajo strokovnjakov. Pri večjih delodajalcih je lahko problem nepreglednost zaradi 

velikega števila delovnih mest.  

Zakonodaja, ki ureja izpostavljenost nevarnim snovem 

Zakonodaja, ki ureja področje varnosti in zdravja pri delu in s tem izpostavljenost nevarnim 

snovem, je izjemno obsežna in se poleg tega redno spreminja. Evropska unija predpisuje 

številne direktive, smernice in standarde, ki jih nato posamezne članice implementirajo v 

svoje nacionalne zakonodaje. Zaradi razsežnosti področja se delodajalci soočajo s težavami, 

ki jih prinaša nenehno spreminjanje zakonodaje, saj je treba spremembe ustrezno umestiti v 

številne interne akte in navodila. Poleg tega je treba zagotoviti, da se bodo novosti 

zakonodaje upoštevale na vsakem posameznem delovnem mestu. Korenite spremembe na 

področju nevarnih snovi je prinesla Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (Uredba REACH) [4] in 

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 

razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (Uredba CLP) [5]. 

Nova zakonodaja prinaša tudi nove prepovedi uporabe določenih snovi, kar vpliva na 

potrebe po spreminjanju in posodabljanju tehnoloških procesov in vzdrževalnih postopkov 

ter zahteva redno obnavljanje ocenjevanja tveganj na delovnih mestih. To pomeni, da je 

treba slediti zelo obsežni in zahtevni zakonodaji, ki se pogosto spreminja in jo je treba v 

kratkem času umestiti na delovna mesta.  

V nasprotju z zgoraj navedenim je področje nanotehnologije še popolnoma neregulirano, in 

to kljub številnim aplikacijam na področju zdravstva, biotehnologije, informacij in 

komunikacij, v kemični, elektronski in vojaški industriji, v kmetijstvu, gradbeništvu in 

proizvodnji energije. Kot kažejo raziskave, je pričakovati, da bo do leta 2020 približno 20 % 

vseh proizvedenih izdelkov do določene mere temeljilo na uporabi nanotehnologije [6]. Toda 

razkorak med poznavanjem izdelave in uporabe nanodelcev ter poznavanjem njihovega 

vpliva na zdravje je velik, zato so tveganja, povezana z nastajajočo nanotehnologijo, še v 

veliki meri neznanka. Področje nanotehnologije še ni posebej regulirano z nobenim 

evropskim predpisom. Znanstvene raziskave, ki so bile narejene na področju vpliva 

nanodelcev na zdravje ljudi, še ne dajejo zadovoljivih odgovorov delodajalcem, kako 

ustrezno zagotavljati varne delovne razmere, in tudi ne organom nadzora, kako učinkovito 

opravljati nadzor. 

Kompleksnost področja varnosti in zdravja pri delu 

Področje varnosti in zdravja pri delu je izjemno kompleksno. Prisotnost nevarnih kemičnih 

snovi na delovnih mestih vpliva na zdravstveno stanje delavcev, zato zahteva ustrezen 

monitoring izpostavljenosti, kontinuirano izobraževanje in usposabljanje, poznavanje 

tehnoloških procesov, sredstev za delo, osebne varovalne opreme, notranjega transporta, 

skladiščenja nevarnih snovi, pravnih aktov, ustreznosti zgradb in delovnega okolja, 

obveznosti glede obveščanja organa nadzora, tj. Inšpektorata RS za delo, itd. Ob tem je treba 

upoštevati še varovane kategorije delavcev, kot so npr. invalidi, nosečnice, doječe delavke in 

delo otrok. V naših delovnih okoljih so tudi državljani drugih članic in nečlanic EU, kar 

predstavlja dodatno tveganje zaradi jezikovnih barier. Prav tako se v delovne procese 

pogosto vključujejo zunanji izvajalci, npr. pri izvajanju remontnih, vzdrževalnih in 

investicijskih del, kar prispeva k povišanju tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim 

kemičnim snovem. 

V kontekstu izpostavljenosti nevarnim snovem je posebej kompleksno procesnotehniško 

področje, saj zahteva obvladovanje naprednih tehnologij in postopkov za znižanje 
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izpostavljenosti ter načrtovalskih metod za implementacijo teh tehnologij v tehnološke 

procese in njihovo učinkovito vzdrževanje. 

1.2 Pregled zakonodaje in stanja znanosti 
Najvišji akti na področju varnosti in zdravja pri delu, kamor spada tudi izpostavljenost 

nevarnim snovem na delovnih mestih, so konvencije Mednarodne organizacije dela 

(Mednarodna organizacija dela – MOD, angl. International Labour Organization - ILO) [7]. 

Konvencije MOD so mednarodni sporazumi, ki se sprejemajo z ratifikacijo države članice.  

MOD deluje kot specializirana agencija OZN s stalnim sedežem v Ženevi, ustanovljena pa je 

bila 11. aprila 1919. Njen namen je uveljavljanje socialne pravičnosti ter mednarodno 

priznanih človekovih pravic in pravic delavcev. Temeljne konvencije na področju varnosti in 

zdravja pri delu so: 

Konvencija št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini [8], sprejeta v Ženevi 11. julija 

1947, s katero se postavljajo načela, pravila in pogoji za delovanje inšpekcije dela v 

industriji in trgovini.  

Konvencija št. 129 o inšpekciji dela v kmetijstvu [9], sprejeta v Ženevi 25. junija 1969, s 

katero se postavljajo načela, pravila in pogoji za delovanje inšpekcije dela v kmetijstvu. 

Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju [10], 

sprejeta v Ženevi 22. maja 1981, s katero se določajo načela in pravila za postavitev sistema 

varnosti in zdravja pri delu. Cilj politike je preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni 

in bolezni, povezanih z delom, ter odpravljanje vzrokov nevarnosti, ki izvirajo iz delovnega 

okolja.  

Konvencija št. 161 o službah medicine dela [11], sprejeta v Ženevi 25. junija 1985, s katero 

se določajo naloge službe medicine dela in pogoji za njihovo izvajanje. 

Vse navedene konvencije so bile ratificirane v Jugoslaviji, tako da jih je Slovenija z Aktom o 

notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o 

zračnem prometu, konvencij Mednarodne organizacije dela, konvencij Mednarodne 

pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih 

pogodb [12] leta 1992 sprejela v svoj pravni red. 

Za področje varnosti in zdravja pri delu je izjemno pomembna Evropska socialna 

listina (spremenjena), sklenjena v Strasbourgu 3. maja 1996, ki je začela veljati 1. julija 

1999. Listina opredeljuje osnovne socialne pravice delavcev, v 3. členu pravico do varnih in 

zdravih delovnih pogojev [13]. Republika Slovenija jo je ratificirala z Zakonom o ratifikaciji 

Evropske socialne listine (spremenjene) (MESL) (Ur. list RS, št. 24/1999) [14].  

Po hirarhiji pomembnosti sledijo konvencijam evropske direktive. Direktive je treba 

vnesti v pravni red države članice v roku, ki je določen v direktivi. Na področju varnosti in 

zdravja pri delu je osnovna Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju 

ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu [15]. Cilj te direktive 

je vpeljati ukrepe za spodbujanje izboljšav za varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta 

namen vsebuje splošna načela v zvezi s preprečevanjem poklicnih bolezni, zaščito varnosti 

in zdravja, odpravo tveganj in vzrokov poškodb pri delu, obveščanjem, svetovanjem, 

uravnoteženim sodelovanjem v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso in 

usposabljanjem delavcev in njihovih zastopnikov ter tudi splošna navodila za izvajanje 

opredeljenih načel. To direktivo je Republika Slovenija implementirala z Zakonom o 

varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je bil nazadnje spremenjen in objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 43/2011 [16]. Navedena direktiva v členu 16 (1) določa, da se na določenih 

področjih sprejmejo posebne direktive. Med ta določena področja sodi tudi Direktiva Sveta 

98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija_zdru%C5%BEenih_narodov
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva
http://sl.wikipedia.org/wiki/11._april
http://sl.wikipedia.org/wiki/1919
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=199924#!/Uradni-list-RS-st-24-1999-z-dne-10-4-1999
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tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu [17]. Ta direktiva določa 

minimalne zahteve za varovanje delavcev pred tveganjem za njihovo varnost in zdravje, ki 

so ali bi lahko bile posledica vpliva kemičnih snovi na delovnem mestu. Zahteve te direktive 

se uporabijo, kadar na delovnem mestu obstajajo ali lahko obstajajo nevarne kemične snovi. 

Navedena direktiva je bila implementirana s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji 

zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu [18]. V navedeni direktivi je zahtevano, da 

mora Komisija predlagati indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, ki se 

določijo na ravni Unije, za varovanje delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti 

nevarnim kemijskim dejavnikom. Komisija je pooblaščena, da te mejne vrednosti določa ali 

revidira, tako da upošteva razpoložljivost merilnih tehnik. Pri tej nalogi ji pomaga 

Znanstveni odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (v nadaljevanju 

Znanstveni odbor), ustanovljen s Sklepom Komisije 2014/113/EU [19]. Indikativne mejne 

vrednosti za poklicno izpostavljenost so mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, 

določene na podlagi učinkov na zdravje, ki jih Znanstveni odbor izračuna iz najnovejših 

razpoložljivih znanstvenih podatkov, sprejme pa jih Komisija, pri čemer upošteva 

razpoložljivost merilnih tehnik. So spodnje mejne vrednosti za izpostavljenost, pod katerimi 

po kratkotrajni ali dnevni izpostavljenosti v delovni dobi na splošno ni pričakovati škodljivih 

učinkov za posamezni kemijski dejavnik. Pomenijo cilje Unije, njihov namen pa je pomagati 

delodajalcem pri določanju in ocenjevanju tveganj ter pri izvajanju preventivnih in 

varnostnih ukrepov v skladu z Direktivo 98/24/ES. Države članice morajo za vsak kemijski 

dejavnik, za katerega je določena indikativna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost na 

ravni Unije, določiti nacionalno mejno vrednost za poklicno izpostavljenost. Pri tem morajo 

upoštevati mejno vrednost Unije in določiti naravo nacionalne mejne vrednosti v skladu z 

nacionalno zakonodajo in prakso. Določeni so bili že 4 seznami indikativnih mejnih 

vrednosti za poklicno izpostavljenost, nazadnje določeni z Direktivo Komisije (EU) 

2017/164 [20]. Države članice morajo sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za 

uskladitev s to direktivo, najpozneje do 21. avgusta 2018.  

Rakotvorne ali mutagene snovi obravnava Direktiva 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 [21], ki pa ne vključuje azbesta. 

Cilj te direktive je varovanje delavcev pred nevarnostmi, ki ogrožajo njihovo zdravje in 

varnost, ter preprečevanje takih nevarnosti, ki se pojavijo ali bi se lahko pojavile zaradi 

izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Navedena direktiva je bila 

implementirana s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 

rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (Ur. list, št. 101/2005, 38/2015) [22].  

Azbest obravnava Direktiva 83/477/EGS [23], ki je bila nazadnje spremenjena in 

nadomeščena z Direktivo 2009/148/ES [24]. Cilj te direktive je varovati delavce pred 

tveganjem za njihovo zdravje, skupaj s preprečevanjem tveganja, ki nastane ali lahko nastane 

pri delu zaradi izpostavljenosti azbestu. Predpisuje mejne vrednosti in druge posebne 

zahteve. Evropska zakonodaja o azbestu je implementirana v Pravilniku o varovanju 

delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu [25]. 

Uredbe Evropske unije so akti, ki se direktno prenesejo v zakonodajo države članice 

Evropske unije. V posamezni Uredbi so določila, v katerih je določeno, da države članice 

določijo kazenske določbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za njihovo izvajanje, pri čemer 

morajo biti predvidene kazni učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Uredba REACH [4], ki 

je začela veljati 1. 7. 2007, je prinesla obilico sprememb na področju spoznavanja lastnosti 

nevarnih snovi in zmesi ter prinesla zahteve po registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 

omejevanju kemikalij, kar je posredno pripomoglo k natančnejšemu ocenjevanju tveganj na 

delovnih mestih.  
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Uredba CLP [5] je prinesla spremenjen način označevanja, razvrščanja in pakiranja snovi in 

zmesi. Posledično je bilo treba zaradi zahtev Uredbe REACH [4] spremeniti varnostne liste. 

Zadnja sprememba Uredbe REACH [4], ki se nanaša na vsebino varnostnih listov, je bila 

leta 2015 [26]. Zaradi sprememb v varnostnih listih je bilo treba uskladiti vsa navodila za 

varno delo in usposobiti delavce za varno opravljanje dela z nevarnimi kemičnimi snovmi.  

Leta 2014 je bilo v EU 217 milijonov delavcev [27]. V istem letu je bilo zabeleženih 3,2 

milijona nezgod pri delu z odsotnostjo delavca več kot 4 dni, zaradi nezgod pri delu pa je 

umrlo 3.739 delavcev [28]. Po ocenah Mednarodne organizacije dela vsako leto v EU-27 

umre za posledicami dela 167.000 delavcev. Kar 159.500 teh smrtnih žrtev lahko pripišemo 

z delom povezanim boleznim, od katerih jih je 74.000 pripisati izpostavljenosti nevarnim 

snovem [29]. Po ocenah so leta 2012 v državah članicah EU diagnosticirali 2,7 milijona 

novih primerov raka [30]. Število smrti zaradi poklicnega raka se v EU za leto 2012 ocenjuje 

na 79.700 [31]. Po poročanju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu pa pri svojem 

delu 15 % delavcev rokuje z nevarnimi snovmi, nadaljnjih 19 % na svojem delovnem mestu 

vdihuje dim, hlape, prah [32]. Glede na resnost problema je Evropska komisija nevarne 

kemične snovi vključila v strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–

2020 [33], pri čemer je treba še naprej posebno pozornost namenjati poklicnim vrstam raka, 

boleznim, ki jih povzroča azbest, pljučnim in kožnim boleznim, astmi ter drugim kroničnim 

boleznim. Zakonodajalec postavlja pogoje za varne delovne razmere na delovnih mestih, 

zato je treba vzpostaviti čim boljši način implementiranja predpisov v delovna okolja, da ne 

prihaja do razlik med predpisanimi in dejanskimi razmerami na delovnih mestih [34]. K 

temu zagotovo pripomore ustrezen zunanji nadzor glede upoštevanja ukrepov za varno 

opravljanje dela, kar je obravnaval Arntz-Gray [35], kakor tudi notranji nadzor, kar sta 

obravnavala Swuste in Reniers [36]. Delodajalec lahko zmanjša izpostavljenost nevarnim 

kemičnim snovem z zamenjavo nevarne snovi z manj nevarno [37], s tehnološkimi 

rešitvami, po katerih se zmanjšajo emisije v delovno okolje [38], z ustrezno organizacijo 

dela, pri čemer skladnost ni odvisna samo od znanja, razumevanja in spretnosti 

posameznikov [39], pač pa tudi od motivacije posameznika [40], in nenazadnje z uporabo 

ustrezne osebne varovalne opreme [41]. Izpostavljenost se zmanjša tudi z ustreznimi 

postopki preverjanja in odobritve nevarnih in zelo nevarnih snovi [42], upoštevanjem 

součinkovanja hrupa in ototoksičnih kemikalij [43], ustreznim usposabljanjem delavcev 

[44], [45], ustreznim merjenjem koncentracij nevarnih snovi [46], ustreznim izvajanjem 

biološkega monitoringa [47].  

Praviloma se problematika izpostavljenosti ne obravnava celovito, ampak se rešujejo 

parcialni problemi. Izpostavljenost nevarnim snovem na delovnih mestih je zelo kompleksno 

področje, ki zahteva intedisciplinarni pristop, v katerega morajo biti vključena področja 

varnosti in zdravja pri delu, splošne kemije, analitske kemije, kemijske procesne tehnike, 

medicine in prava. Zdravstveni in varnostni vidik izpostavljenosti stirenu je bil že 

obravnavan [48] in bo nadgrajen z razvojem metodološkega pristopa, ta pa bo uporabljen na 

primerih izpostavljenosti stirenu, svincu in nanodelcem.   

1.3 Doktorska teza  

Delovne hipoteze doktorske disertacije so: 

 Razviti je mogoče interdisciplinarni metodološki pristop za obvladovanje 

izpostavljenosti nevarnim snovem, ki povezuje področja kemije, analitike, kemijske 

procesne tehnike, medicine in prava, ter na sistematičen način omogoča celovito 

obvladovanje problema izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih. 
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 Metodološki pristop bo prispeval k zmanšanju tveganja za obolenja in poškodbe 

delavcev ter verjetnost požara in eksplozije.  

 Pristop bo prikazan na primeru izpostavljenosti stirenu in svincu oz. njegovim spojinam; 

ti bodo primeri dobrih praks tudi za druge nevarne snovi, ki so jim delavci izpostavljeni 

na delovnih mestih. Obravnavana bo tudi izpostavljenost nanodelcem. 

 Vsebina disertacije bo širše uporabna kot pripomoček za izobraževalne ustanove, 

delodajalce, delavce in druge, ki se poklicno ukvarjajo s področjem varnosti in zdravja 

pri delu. 

 Ustrezno obravnavanje nevarnih snovi zahteva interdisciplinarnost in multiplikativnost 

področja in na ta način prispeva k dvigu ravni kemijske varnosti v podjetjih in širše. 

1.4 Namen in cilji 

Na osnovi opisane problematike lahko povzamemo, da je izpostavljenost nevarnim snovem 

na delovnih mestih kompleksno področje, ki zahteva intedisciplinarni pristop, v katerega 

bodo vključena področja splošne kemije, analitske kemije, kemijske procesne tehnike, 

medicine in prava. Reševanja te problematike se pogosto lotevajo nepovezano in 

nesistemsko, kar pomeni, da problematika ni obravnavana celovito, ampak se obravnavajo 

parcialni problemi, ki se nanašajo konkretno na posamezno področje. Tudi sodelovanje med 

strokovnjaki posameznih področij je pogosto pomanjkljivo, saj je raven medsebojnega 

razumevanja in sodelovanja praviloma nizka. 

Zato je osnovni cilj disertacije razvoj metodološkega pristopa, ki bo problematiko 

obravnaval celovito s sistemskim pristopom, tako da bo povezal zgoraj omenjene discipline 

in s tem na sistematičen način omogočal celovit nadzor nad izpostavljenostjo nevarnim 

snovem na delovnih mestih. Pristop bo vključeval metode za analizo lastnosti nevarnih 

snovi, ocenjevanje in spremljanje njihovega vpliva na zdravje ljudi, analize izpostavljenosti 

na določenem območju oz. regiji, postopke monitoringov, procesnotehnološke in 

organizacijske rešitve za znižanje izpostavljenosti ter oblikovanje zakonodajnih predlogov.  

Razvoj pristopa bo prikazan na primeru izpostavljenosti stirenu in svincu ter svinčevim 

spojinam. Opredeljene bodo njihove lastnosti, vpliv na zdravje in okolje, izdelan bo seznam 

delovnih mest, na katerih se pojavljajo, vključno z izmerjenimi koncentracijami za celotno 

območje Republike Slovenije. Izvedene bodo primerjave s preostalimi članicami Evropske 

unije. Prikazani bodo postopki učinkovitega nadzora izpostavljenosti ter tehnološke in 

organizacijske rešitve, s katerimi je mogoče izpostavljenost znatno znižati. Predlagana bosta 

postopek in način izvajanja biološkega monitoringa. Takšna analiza prispeva k dvigu ravni 

kemijske varnosti v podjetjih in predstavlja primer dobre prakse za druge nevarne snovi na 

delovnih mestih, ki še niso ustrezno obravnavane. Pristop bo uporabljen tudi za preliminarne 

ocene izpostavljenosti nanodelcem. 

Metodološki pristop bo omogočal samoocenjevanje posameznih delodajalcev in podal 

nekatere najpomembnejše napotke na posamezne predpise s tega področja, kot so 

konvencije, direktive, zakoni, uredbe in pravilniki. S tem se bosta zmanjšala tveganje zaradi 

nepoznavanja varnostnih predpisov in tveganje za sankcije, ki lahko nastanejo zaradi 

njihovega neizvajanja. Prav tako bodo podani napotki o združenjih in nekaterih drugih 

organih, ki prispevajo k dvigu varnostne kulture na področju nevarnih snovi na delovnih 

mestih. 

Predvidevamo, da bo vsebina disertacije uporabna za številne ciljne skupine, npr. za: 

 strokovne delavce in delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu ter vse delavce, ki 

delajo z nevarnimi snovmi, ker bo podajala celovit pregled in pomembne informacije s 
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področja izpostavljenosti nevarnim snovem; 

 odgovorne osebe delodajalca, ki bodo lahko prepoznali pomembnost in 

interdisciplinarnost področja nevarnih snovi; to jih bo lahko vodilo do sprememb 

procesnih postopkov ter načinov vodenja in odnosa do področja varnosti in zdravja pri 

delu z nevarnimi snovmi; 

 nove delodajalce, ki jim bo metodološki pristop omogočal vpogled v zbirko napotkov in 

predpisov, ki jih morajo upoštevati odgovorne osebe delodajalca in vsi zaposleni; 

 strokovne delavce organov nadzora, tj. inšpektorje za varnost in zdravje pri delu, ki bodo 

dobili vpogled, kako izvajati celovite analize izpostavljenosti nevarnim snovem v 

določeni regiji; 

 izvršilna telesa držav kandidatk za vstop v EU pri približevanju nacionalnih zakonodaj s 

področja varnosti in zdravja pri delu evropskim predpisom. 
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2 Teoretični del 

Za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih je izjemno 

pomembna zakonodaja. Te zakonodaje je izjemno veliko, zato je v teoretičnem delu 

predstavljena tista, ki je nedavno povzročila in še povzroča velike spremembe na področju 

nevarnih snovi – Uredba REACH in Uredba CLP. Strokovno vzorčenje nevarnih snovi na 

delovnih mestih z ustrezno in kvalitetno analizo je poleg biološkega monitoringa prvi pogoj 

za pravo oceno stanja na področju izpostavljenosti delavcev nevarnim snovem. Od leta 2014 

mora izvajati analizo vzorčenih snovi na delovnih mestih akreditiran laboratorij, leta 2017 pa 

je bila sprejeta sprememba Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na 

področju varnosti pri delu [49], ki določa, da se mora tudi vzorčenje izvajati po akreditiranih 

metodah. Kako obsežno je to področje in kakšne so pasti v prihodnosti za delodajalce, je 

predstavljeno s teoretičnimi osnovami o aerosolih z vrstami vzorčevalnikov, nekaterimi 

njihovimi značilnostmi in pomanjkljivostmi. Za področje vzorčenja plinastih snovi obstaja 

paleta različnih metod, od NIOSH, OSHA, ISO, z najrazličnejšimi absorbenti in analitskimi 

metodami, s katerimi se določa koncentracija nevarnih snovi na delovnih mestih. 

Raznolikost in obsežnost tega področja je v tabelaričnem načinu zaradi obsežnosti 

predstavljena v prilogi 1.    

2.1 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (Uredba 
REACH) 

Na področju uporabe nevarnih kemičnih snovi na delovnih mestih je veliko 

spremembo prinesla Uredba REACH [4], ki je bila sprejeta 18. decembra 2006 in je začela 

veljati 1. junija 2007. Njen namen je bil med drugim zapolniti vrzeli glede poznavanja 

tveganj pri uporabi kemikalij. Uredba REACH [4] nadomešča kar 40 zakonodajnih aktov EU 

v zvezi s kemikalijami ter dopolnjuje drugo okoljsko in varnostno zakonodajo, vendar ne bo 

nadomestila zakonodaje za posamezne sektorje, npr. za kozmetične izdelke ali detergente. 

Obravnava vse kemikalije ali proizvode, vendar veljajo pri nekaterih delih zakonodaje 

obsežne izjeme, npr. za kemikalije v hrani in v zdravilih, ki jih urejajo drugi zakoni EU. 

Registracija  

Uredba REACH [4] od vsakega proizvajalca ali uvoznika, ki proizvede ali uvozi eno tono 

snovi ali več na leto, zahteva, da navedeno snov registrira pri ECHA (Evropski agenciji za 

kemikalije, angl. European Chemicals Agency) [50]. Če je posamezni delodajalec snov, ki je 

bila v postopnem uvajanju, registriral pri ECHA med 1. junijem in 1. decembrom 2008, je 

bil upravičen do razporejenih rokov za registracijo, odvisno od snovi in količine (2010, 2013 

ali 2018), kar je prikazano na sliki 2-1. Če tega ni storil, je to pomenilo, da snovi ne more 

več proizvajati ali uvažati, dokler ne predloži popolne registracijske dokumentacije. 
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Slika 2-1. Roki za registracijo nevarnih snovi 

Snovi, ki se postopno uvajajo, so snovi, ki so zadostile naslednjim kriterijem: 

 snovi, navedene v evropskem seznamu obstoječih kemičnih snovi, ki so na trgu 

(EINECS), 

 snovi, ki so bile proizvedene v EU, vendar niso bile dane na trg po 1. juniju 1992, 

 snovi, ki so na evropskem seznamu »bivši polimeri« (angl. No-longer-polymers – 

NLP).  

Ob registraciji je bilo treba agenciji ECHA [50] predložiti dokumentacijo z informacijami o 

lastnostih in uporabi snovi ter ukrepih za obvladovanje tveganja. Uredba REACH [4] nalaga 

obveznosti tudi dobaviteljem in uporabnikom kemikalij, zlasti zaradi zagotavljanja, da se 

informacije, pridobljene ob registraciji, prenesejo po dobavni verigi naprej in se učinkovito 

uporabijo za obvladovanje tveganj. Nalaga tudi obveznosti nadaljnjim uporabnikom, ki 

morajo svojega dobavitelja obvestiti o novih informacijah o nevarnostih in o morebitnih 

neustreznih ukrepih za obvladovanje tveganja.  

Evalvacija – vrednotenje 

Pristojni organi iz držav članic bodo lahko preverjali skladnosti dokumentov o registraciji in 

zaprosili tudi za dodatne informacije v primerih, ko bo obstajal sum tveganja za zdravje ljudi 

ali okolje. S pomočjo takšnega vrednotenja bodo pristojni lahko ukrepali v okviru postopkov 

omejevanja uporabe ali izdajanja dovoljenj za posamezne snovi.  

Omejevanje kemikalij 

Izkušnje iz preteklosti so pokazale, da je bil sistem prepovedi najbolj nevarnih snovi 

neučinkovit. V preteklosti so se pri najbolj nevarnih snoveh države članice lahko dogovorile 

o omejevanju njihove uporabe in trženja, vendar je bilo od leta 1976, ko je bil ta sistem 

uveden, prepovedanih le nekaj deset snovi. Znana je npr. prepoved uporabe in trženja 

azbesta, PCB-jev, ftalatov v igračah, svinca in drugih težkih kovin v elektronskih napravah. 

Zato ima Uredba REACH [4] v prilogi XVII navedene snovi, ki so čista snov ali zmes, ali 

prisotne v izdelku in se smejo proizvajati, dajati v promet ali uporabljati samo ob 

upoštevanju predpisanih omejitev.  

Avtorizacija   

Da bi lahko dali v promet snovi ali jih uporabljali z lastnostmi, ki so razvrščene kot »snovi, 

ki vzbujajo veliko zaskrbljenost« in so vključene v Prilogo XIV Uredbe REACH [4], morajo 

nosilci (vlagatelji) obveznosti zaprositi za avtorizacijo. Nosilci (vlagatelji) obveznosti so 

lahko proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki. Vendar to še ne pomeni, da bodo vse 
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snovi s takšnimi lastnostmi na koncu dejansko vključene v Prilogo XIV in bodo predmet 

zahtev glede avtorizacije. Agencija ECHA [50] najprej objavi prvi seznam, ki se imenuje 

»seznam kandidatnih snovi«. Na njem so navedene snovi, za katere je predlagana 

avtorizacija za zadevno uporabo ali uporabe. Te snovi predlaga Agencija ECHA [50], 

Komisija ali pristojni organi držav članic. Te snovi se nato dodatno prednostno opredelijo in 

nekatere tudi vključijo v Prilogo XIV k uredbi REACH [4]. Za snovi ali zmesi se zahteva 

avtorizacija, ker: 

• so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje iz skupin 1A in 1B,  

• je zanje za vsak primer posebej znanstveno dokazano, da so njihovi učinki na ljudi ali 

okolje enakovredni učinkom zgoraj navedenih snovi, kot so npr. povzročitelji endokrinih 

motenj, ter katerih koncentracija teh snovi presega 0,1 mas %, 

• so v skladu z merili iz Priloge XIII k uredbi REACH [4] obstojne, se lahko kopičijo v 

organizmih in so strupene ali zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih ter 

katerih koncentracija presega 0,1 mas %. 

Postopek avtorizacije snovi ali zmesi je prikazan na sliki 2-2. 

Uredba REACH [4] je zahtevala, da države članice do 1. decembra 2008 določijo kazenske 

določbe, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za 

njihovo izvajanje. Republika Slovenija je to obveznost izpolnila s sprejetjem Uredbe o 

izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 

(REACH) [51]. V njej je določila, da je pristojni organ za izvajanje Uredbe REACH Urad za 

kemikalije [52]. Nadzorni organi so poleg Urada za kemikalije še Zdravstveni inšpektorat, ki 

nadzira izvajanje navedene Uredbe v delu, ki se nanaša na omejitve za proizvodnjo, dajanje 

v promet in uporabo nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov v igračah in predmetih 

za nego otrok. Pristojnosti daje tudi Inšpektoratu RS za delo [53], ki izvaja nadzor nad 

naslednjim:  

1. »Nadzor nad dostopom do informacij iz varnostnih listov o snoveh ali pripravkih, ki jih 

uporabljajo ali so jim izpostavljeni med svojim delom (32. člen Uredbe REACH), ki jih 

morajo zagotoviti delodajalci svojim delavcem in njihovim predstavnikom.« 

2. »Nadzor nad dostopom do informacij, ki jih morajo zagotoviti delodajalci svojim 

delavcem in njihovim predstavnikom za snovi kot take ali v pripravkih, za katere se ne 

zahteva varnostnega lista, ki jih uporabljajo ali so jim izpostavljeni med svojim delom 

(31. člen Uredbe REACH).« 

3. »Nadzor pri nadaljnjem uporabniku, ki mora določiti in uporabljati, ali kjer je primerno, 

priporočiti primerne ukrepe za ustrezen nadzor tveganj, ugotovljenih v dostavljenem(-ih) 

varnostnem(-ih) listu(-ih) ali v njegovi oceni kemijske varnosti ali v vseh informacijah o 

ukrepih za obvladovanje tveganja, ki so mu bile dostavljene v skladu z 32. členom 

Uredbe REACH.«  

Če niso izpolnjene predhodno navedene določbe iz Uredbe o izvajanju uredbe REACH, 

Inšpektorat RS za delo ukrepa s sankcijami, pri čemer globe znašajo od 2.000 EUR do 

60.000 EUR za pravno osebo, od 800 EUR do 32.000 EUR za samostojnega podjetnika 

posameznika in od 400 EUR do 2.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe. V zvezi z 

zahtevami, ki so v pristojnosti Inšpektorata RS za delo, je bila delodajalcem, delavcem, 

strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu, dobaviteljem snovi in zmesi na podlagi 

4. člena Zakona o inšpekciji dela [54] nudena strokovna pomoč. S pisnimi napotki ter s 

predavanji na različnih posvetih, konferencah in simpozijih ter v letnih poročilih 

Inšpektorata RS za delo [55] je bila ta problematika predstavljena vsem zainteresiranim.  
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Slika 2-2. Postopek avtorizacije snovi ali zmesi 
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2.2 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter 
zmesi (Uredba CLP )  

 

Uredba CLP [5] je zakonodaja Evropske unije o razvrščanju, pakiranju in označevanju 

nevarnih snovi in zmesi, ki je začela veljati 20. januarja 2009. Način razvrščanja in 

označevanja temelji na globalno usklajenem sistemu razvrščanja in označevanja kemikalij 

(GHS, angl. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), ki 

je bil usklajen z Organizacijo združenih narodov in je enoten za cel svet. Pred njeno 

uveljavitvijo so se kemikalije razvrščale in označevale različno po različnih državah sveta. Z 

Uredbo in njenimi spremembami sta bili nadomeščeni Direktiva Sveta 67/548/EGS v zvezi z 

razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi [56] in Direktiva 1999/45/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem 

nevarnih pripravkov [57], ki sta se razveljavili z učinkom od 1. junija 2015 dalje.  

Uredba nadomešča standardne opozorilne stavke za nevarnost, »R-stavke«, s »H-stavki« in 

standardne obvestilne stavke, »S-stavke«, s previdnostnimi stavki »P-stavki«, pri čemer se 

previdnostni stavki ločijo na splošne previdnostne stavke, previdnostne stavke za 

preprečevanje, odziv in shranjevanje. Uvaja tudi »EUH-stavke« za dodatne informacije o 

nevarnostih in na etiketi dodatne elemente z informacijami o nekaterih snoveh ali zmeseh, 

npr.: »EUH 201/201A Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili 

ali sesali otroci. Pozor! Vsebuje svinec.« Nadomešča simbole za označevanje nevarnih snovi 

s piktogrami, kar je prikazano na slikah 2-3, 2-4 in 2-5. 

 

 

 

Slika 2-3. Označevanje nevarnih snovi po Direktivi 67/548/EGS [56] in zmesi po Direktivi 

1999/45/ES [57] v primerjavi z Uredbo CLP [5] za fizikalne nevarnosti snovi ali zmesi 
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Slika 2-4. Označevanje nevarnih snovi po Direktivi 67/548/EGS [56] in zmesi po Direktivi 

1999/45/ES [57] v primerjavi z Uredbo CLP [5] za nevarnost snovi ali zmesi za zdravje 

 

Slika 2-5. Označevanje nevarnih snovi po Direktivi 67/548/EGS [56] in zmesi po Direktivi 

1999/45/ES [57] v primerjavi z Uredbo CLP [5] za nevarnost snovi ali zmesi za okolje 
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Nevarne snovi ali zmesi razvrščamo po Uredbi CLP [5] glede na njihove nevarne fizikalne 

lastnosti in glede zdravju nevarnih lastnosti, po razredih nevarnosti in njihovih kategorijah 

nevarnosti, kar je prikazano v tabelah 2-1 in 2-2. 

Tabela 2–1. Razvrstitev nevarnih snovi ali zmesi po Uredbi CLP glede na njihove nevarne 

fizikalne lastnosti [5] 

RAZREDI 

NEVARNOSTI 
KATEGORIJE   NEVARNOSTI 

 

EKSPLOZIVI 
Nestabilni 

eksplozivi 

Podrazred 

1.1 

Podrazred 

1.2 

Podrazred 

1.3 

Podrazred 

1.4 

Podrazred 

1.5 

Podrazred 

1.6 

VNETLJIVI PLINI 1 2      

VNETLJIVI AEROSOLI 1 2      

OKSIDATIVNI PLINI 1       

PLINI POD TLAKOM        

stisnjen plin 1       

utekočinjen plin 1       

ohlajen utekočinjen plin 1       

raztopljen plin 1       

VNETLJIVE 

TEKOČINE 
1 2 3     

VNETLJIVE TRDNE 

SNOVI 
1 2      

SAMOREAKTIVNE 

SNOVI IN ZMESI 
vrsta A vrsta B vrsta C vrsta D vrsta E vrsta F vrsta G 

PIROFORNE 

TEKOČINE 
1       

PIROFORNE TRDNE 

SNOVI 
1       

SAMOSEGREVAJOČE 

SNOVI IN ZMESI 
1 2      

SNOVI, KI PRI STIKU Z 

VODO POVZROČIJO 

VNETLJIVE PLINE 

1 2 3     

OKSIDATIVNE 

TEKOČINE 
1 2 3     

OKSIDATIVNE TRDNE 

SNOVI 
1 2 3     

ORGANSKI 

PEROKSIDI 
vrsta A vrsta B vrsta C vrsta D vrsta E vrsta F vrsta G 

JEDKE KOVINE 1       

 

 

 



Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih  

15 

 

Tabela 2–2. Razvrstitev nevarnih snovi ali zmesi po Uredbi CLP glede zdravju nevarnih 

lastnosti [5] 

RAZREDI NEVARNOSTI 

 

KATEGORIJE NEVARNOSTI 

AKUTNA STRUPENOST – oralna 1 2 3 4 

AKUTNA STRUPENOST – dermalna 1 2 3 4 

AKUTNA STRUPENOST – vdihovanje 1 2 3 4 

JEDKOST ZA KOŽO / DRAŽENJE KOŽE 
1 / jedko (1A, 

1B, 1C) 

2 / 

dražilno 
  

HUDA POŠKODBA / DRAŽENJE OČI 
1 / trajni učinki 

na oči 

2 / 

dražilno 
  

POVZROČANJE PREOBČUTLJIVOSTI DIHAL 1    

POVZROČANJE PREOBČUTLJIVOSTI KOŽE 1    

MUTAGENOST ZA ZARODNE CELICE 1/1A,1B 2   

RAKOTVORNOST 1/1A,1B 2   

STRUPENOST ZA RAZMNOŽEVANJE 1/1A,1B 2 
učinki na dojenje ali 

prek dojenja 
 

SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE 

ORGANE – enkratna 
1 2 3  

SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE 

ORGANE – ponavljajoča 
1 2   

NEVARNOST PRI VDIHOVANJU 1    

 

Nižja ko je številka kategorije nevarnosti, večja je nevarnost. Npr. rakotvorne snovi 

kategorije 1 so snovi, za katere je znano (kategorija 1A) ali se domneva (kategorija 1B), da 

so rakotvorne za ljudi, medtem ko v kategorijo 2 spadajo snovi, pri katerih obstaja sum 

rakotvornosti za ljudi. 

2.3 Aerosoli 
Številni nevarni materiali, ki lahko ogrozijo zdravje na delovnem mestu, se pojavljajo v 

obliki aerosolov, tj. suspenzije trdnih ali tekočih delcev v zraku. Prah se na splošno razume, 

da je aerosol trdnih delcev, mehansko proizveden, s posameznimi premeri delcev nad 

0,1 μm. Skladno s SIST-TP CEN/TP 15230:2005 [58] se izraz »aerosol« uporablja za opis 

kakršnekoli suspenzije delcev v zraku, če delci v zraku predstavljajo trden prah, vlakna ali 

kapljice v zraku, dim ali meglo. 

Večina industrijskih aerosolov vsebuje delce različnih velikosti. Delež celotnih trdnih 

delcev, ki se vdihne v človeško telo, je odvisen od lastnosti delcev, njihove hitrosti in smeri 

gibanja zraka ob telesu, frekvence dihanja ter tega, ali poteka dihanje skozi nos ali usta. 

Vdihnjeni delci se lahko nato odložijo nekje v dihalnem sistemu ali se izdihnejo. Mesto 

odlaganja ali verjetnost izdiha je odvisna od lastnosti delcev, dihalnega sistema, frekvence in 

načina dihanja ter drugih dejavnikov. Tekoči delci ali topne komponente trdnih delcev se 

lahko absorbirajo v tkivu, kjerkoli se odložijo. Delci lahko povzročijo poškodbe blizu mestu 

odlaganja, če so jedke, radioaktivne, ali lahko sprožijo kakšno drugo vrsto poškodbe. 
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Netopni delci se lahko prenesejo v drug del dihalnega sistema ali telesa, kjer se lahko 

absorbirajo ali povzročijo biološki učinek. 

Informacije o velikostni porazdelitvi delcev so pomembne za razumevanje potencialnih 

zdravstvenih posledic izpostavljenosti delcem v zraku. Aerosolna frakcija je izražena kot 

funkcija verjetnosti penetracije aerosola glede na aerodinamično velikost delcev v zraku. 

Britanski medicinski raziskovalni svet (angl. British Medical Research Council) je že leta 

1959 definiral respiratorno aerosolno frakcijo, s srednjim aerodinamičnim premerom 5 µm 

in 50-% učinkovitostjo zbiranja, ki je bila prva mednarodno priznana [59]. Leta 1989 je 

Söderholm predlagal nova merila aerosolne frakcije. Z mednarodnim sodelovanjem je prišlo 

do sporazuma o opredelitvi aerosolnih frakcij, povezanih z zdravjem na delovnem mestu; 

definirane so bile kot inhalabilne, torakalne in respiratorne, kar je določeno v standardih EN 

481:1992 (SIST EN 481: 1998) [60], ISO 1995 [61] in ACGIH, 1995 [62]. Poleg prej 

navedenih frakcij poznamo še ekstratorakalno in sapniško-bronhialno frakcijo. Inhalabilna 

frakcija podaja masni delež vseh delcev v zraku, ki se inhalirajo skozi nos in usta, kar je 

prikazano na sliki 2-6 . Ekstratorakalna frakcija podaja masni delež inhaliranih delcev, ki ne 

prodrejo preko grla. Torakalna frakcija podaja masni delež inhaliranih delcev, ki prodrejo 

preko grla. Sapniško-bronhialna frakcija podaja masni delež inhalacijskih delcev, ki prodrejo 

onkraj grla do sapnic, vendar ne dosežejo alveol. Respiratorna frakcija podaja masni delež 

inhaliranih delcev, ki dosežejo alveole. Celokupne trdne delce v zraku predstavljajo vsi 

delci, obdani z zrakom v danem volumnu zraka. 

 

Slika 2-6. Inhalabilna frakcija prahu 

Ne glede na to, da so med posameznimi ljudmi velike razlike glede vdihavanja delcev, 

usedanja, reakcij na usedline in odstranjevanja, je mogoče definirati »konvencije« za 

velikostno vzorčenje delcev v zraku, ko je namen vzorčenja povezan z zdravjem. 

»Konvencije«, ki jih definira Standard SIST EN 481:1998 [60], podajajo razmerja med 

aerodinamičnim premerom delcev in frakcijo, ki se zbira ali meri. Podajajo oceno 

porazdelitve delcev v določenem območju dihalne poti. Meritev, izvedena v skladu s temi 

konvencijami, bo verjetno prinesla boljše razmerje med izmerjenimi koncentracijami in 

tveganjem za bolezni. Princip »konvencije« vzorčenja priznava, da se vdihava le del delcev 

v zraku, ki so v bližini nosu in ust. Ta frakcija se imenuje inhalirana frakcija. Nekatere snovi, 

subfrakcije te, prodrejo do grla ali celo do alveol. Standard SIST EN 481:1998 [60] 

opredeljuje konvencionalne krivulje za inhalabilno frakcijo in subfrakcijo, ki doseže grlo ali 

alveole. Te krivulje, ki so prikazane na sliki 2-7, se imenujejo inhalabilna konvencija, 

torakalne konvencija in respiratorna konvencija.  
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Slika 2-7. Vzorčevalna konvencija za inhalabilno, torakalno in aerosolno frakcijo [60] 

Ekstratorakalno in sapniško-bronhialno konvencijo je mogoče izračunati. Instrumenti, ki se 

uporabljajo za vzorčenje, morajo biti skladni s konvencijo vzorčenja glede na področje 

dihalne poti, kjer je odlaganje snovi, ki vodi k biološkemu učinku. Npr., inhalabilno 

konvencijo bi bilo mogoče izbrati, če ima vdihana snov biološki učinek, kjerkoli se odloži, 

respiratorno konvencijo pa, če so regija odlaganja alveole. 

Respiratorna krivulja ima srednji aerodinamični premer pri 4,25 µm, torakalna krivulja pa 

pri 11,64 µm. Inhalabilna krivulja ima 100-% penetracijo za majhne delce, ki pade na 50 % 

pri delcih velikosti 100 µm in nima srednjega aerodinamičnega premera. Vsako krivuljo 

lahko interpretiramo kot kriterij za vzorčenje, ki ga doseže instrument pri vzorčenju aerosola, 

da bi izmeril ustrezno aerosolno frakcijo [63]. 

2.3.1 Vzorčevalniki za določevanje celotnega aerosola 

Za celoten prah ni definiranega oz. določenega velikostnega območja prahu, kakor tudi ni 

določena 50-% točka reza (angl. cut-point), ki določa aerodinamično velikost delcev pri  

50-% učinkovitosti vzorčevalnika (D50). Celotni prah vsebuje vse delce v zraku, ne glede na 

njihovo velikost ali sestavo. SCOEL [64] priporoča 2–3-kratni faktor pretvorbe skupnega 

prahu v inhalabilni prah, odvisno od vrste prahu. 

koncentracija inhalabilnega prahu (mg/m
3
) = 2- do 3-kratna koncentracija skupnega prahu (mg/m

3
) 

 

2.3.1.1 37-mm kaseta z zaprto stranjo (angl. closed-face cassette – CFC) ali odprto 
stranjo (angl. open-face cassette – OFC) 

37-mm kaseta, ki je na slikah 2-8 in 2-9, se običajno uporablja za vzorčenje »celotnega« 

aerosola. Na voljo sta dve izvedbi kasete, in sicer kaseta z odprto in zaprto stranjo. Kaseta z 

zaprto stranjo (CFC) je narejena iz dveh ali treh plastičnih delov, kar je prikazano na sliki 2-

8. Odprtina je široka 4 mm s 6 mm dolgim dovodom, kjer vstopa aerosol in se nalaga na  

37-mm filtru. CFC se nosi na zavihku pri obleki delavca in mora biti usmerjen približno pod 

45° kotom. Pri 3-delni kaseti se lahko odstrani pokrov, tako da aerosol vstopa skozi 33-mm 

odprtino. S tem dobimo kaseto z odprto stranjo. Če pokrova ne odstranimo, je kaseta z zaprto 

stranjo. Beaulieu, Fidino, Arlington in Buchan [65] so odkrili, da CFC podcenjuje 
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izpostavljenost delavca aerosolom v zraku v primerjavi s kaseto z odprto stranjo. Povprečno 

razmerje aerosolne koncentracije v kaseti z odprto stranjo je bilo v primerjavi s kaseto z 

zaprto stranjo v terenski raziskavi 1,3. OSHA priporoča 37-mm kaseto za vzorčenje kovin in 

polkovin v ZDA [66]. 

Z merjenjem gravimetrične teže aerosola, zbranega na filtru, in poznavanjem količine 

aerosola – zraka prečrpanega skozi kaseto, lahko izračunamo koncentracijo aerosolov v 

zraku. Pretok se izvaja običajno pri vrednostih 1,0 l/min do 2,0 l/min. Metoda NIOSH 0500 

je ena izmed metod za vzorčenje skupnega prahu s CFC [67]. Družba Zefon International, 

lnc. je ena izmed proizvajalk vzorčevalnikov za določanje celotnega aerosola [68]. 

Shematski prikaz vzorčevalne kasete z zaprto stranjo in tridelna vzorčevalna kaseta 

navedenega proizvajalca sta prikazana na slikah 2-8 in 2-9, ki sta prirejeni iz Zefonovega 

kataloga [69]. 

 

        
Slika 2-8. Shematski prikaz vzorčevalne kasete z zaprto stranjo, sestavljeno iz dveh delov 

(levo), in treh delov (desno); povzeto po Zefonovem katalogu [69] 

 

 
Slika 2-9. Tridelna vzorčevalna kaseta za zbiranje celotnega prahu; povzeto po Zefonovem 

katalogu [69] 

 

2.3.2 Vzorčevalniki za določanje inhalabilih aerosolov 

2.3.2.1 Inhalabilna vzorčevalna glava IOM (angl. IOM Inhalable head) 

Vzorčevalnik IOM z inhalabilno vzorčevalno glavo ali na kratko IOM-vzorčevalnik so 

razvili znanstveniki na Inštitutu za poklicno medicino Združenega kraljestva (angl. Institute 

of Occupational Medicine UK) [70]. Vzorčevalnik, ki ga proizvaja SKC Ltd., izpolnjuje 

krivuljo CEN/ISO/ACGIH za inhalabilni prah pri pretoku 2,0 l/min [71] in ga HSE 

(Združenje Združenega kraljestva za varnost in zdravje, angl. UK Health and Safety 

Executive) priporoča za vzorčenje inhalabilne frakcije [72]. 

Na sliki 2-10 je prikazana vzorčevalna naprava IOM, ki je sestavljena iz valjastega telesa 

dolžine 15 mm in s 25 mm premera za filtrni medij. Na koncu ima izbočen rob, ki služi 

temu, da se ob vstopu delcev v vzorčevalnik minimizira njihovo odlaganje na zunanji 

površini. Obstajata dve različici vzorčevalne naprave IOM, ena iz prevodne plastike in druga 

iz nerjavnega jekla, ki je težja in manj nagnjena k spremembi mase zaradi absorbcije vlage 

[71].   
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Slika 2-10. Inhalabilna vzorčevalna glava IOM; povzeto po SKC Ltd. [71] 

2.3.2.2 CIP 10I 

Vzorčevalnik CIP 10 je razvil francoski nacionalni inštitut za Okoljsko in industrijsko 

tveganje (franc. Institut National de l'Environnement Industriel et des risques, INERIS) in 

omogoča vzorčenje določene aerosolne frakcije. Vrsta aerosolne frakcije, ki jo želimo 

vzorčiti, je odvisna od izbire posebnega nastavka (slika 2-11 levo), ki se uporablja ob vstopu 

aerosola v rotirajočo skodelico, kar je prikazano na sliki 2-11 desno. CIP 10I (inhalabilen) 

deluje pri hitrosti pretoka 10,0 l/min, kot je določeno v Arelcovem priročniku za uporabo 

CIP 10 in CIP 10M [73], in učinkovito sledi vzorčevalnim krivuljam po SIST EN 481 [60] 

(razen za zelo drobne delce). 

Vzorčevalnik je sestavljen iz vrteče se skodelice, opremljene s poliuretansko peno (PUF), 

nameščeno na gred motorja, ki se vrti z veliko hitrostjo. Znotraj ohišja ima osni dovod zraka 

in tangencialni izpust zraka. Vrtenje kasete ustvarja zračni tok s pahljačastim učinkom in 

zagotavlja zajem aerosolne frakcije, ki ga je selektor izbral že prej, po sistemu navzgor. 

Motor deluje na baterije, njegova hitrost pa je določena z električnim krmilnim vezjem. 

Pretok je linearno povezan s hitrostjo vrtenja. Zrak se vleče skozi telo naprave skozi 

usmerjevalno odprtino in zaščitni pokrov. Notranja selekcija sledi bolj ali manj zapleteni 

poti, odvisno od želenega izbora delcev. Izbrana aerosolna frakcija potuje skozi PUF. Delci, 

ki po selekciji ostanejo v suspenziji, so ujeti in filtrirani zrak se vrača v ozračje skozi 

tangencialno odprtino ohišja vrteče se skodelice [73]. 

 

Slika 2-11. Shematski prikaz vzorčevalnika CIP 10I (levo), princip delovanja vzorčevalnika 

CIP 10I (v sredini) in vzorčevalnik CIP 10I (desno); povzeto po Arelcovem priročniku za 

uporabo CIP 10 in CIP 10M [73]  
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2.3.2.3 Stožčasti inhalabilni vzorčevalnik (angl. CIS-Conical inhalable sampler) 

Stožčasti inhalabilni vzorčevalnik (CIS), prikazan na sliki 2-12, je oblikovan tako, da ima 

konični dovod z 8 mm odprtino pri vrhu. Dotok je povezan s kaseto, v kateri je 37-mm filter. 

Pretok vzorca je večinoma 3,5 l/min
 
oz. 10,0 l/min. Kot je navedeno v raziskavi razvoja 

standardnih metod za merjenje izpostavljenosti mangana [74], stožčaste inhalabilne 

vzorčevalnike proizvajajo družbe GSA Messgerätebau GmbH (Ratingen, Nemčija) s tipom 

PGP GSP (pretok 3,5 l/min in 10,0 l/min) [75], družba Deha Haan&Wittmer GmbH 

(Heimsheim, Nemčija) s tipom PGP GSP (pretok 3,5 l/min in 10,0 l/min [76], Casella CEL 

(Belford, Združeno kraljestvo) s pretokom 3,5 l/min [77] in BGI Inc. (Walthman, MA, ZDA) 

[78]. Stožčasti inhalabilni vzorčevalnik priporoča HSE za vzorčenje inhalabilne frakcije 

[72]. 

 

Slika 2-12. Stožčasti inhalabilni vzorčevalnik; povzeto po MDHS 14/3 [72] 

 

2.3.2.4 Vzorčevalnik z več odprtinami (sedmimi luknjami)(angl. Multi-orifice (seven 
hole) sampler) 

Vzorčevalnik z več odprtinami, znan tudi kot vzorčevalnik s sedmimi luknjami, priporoča 

HSE [72] za vzorčenje inhalacijske aerosolne frakcije. Vzorčevalnik sestoji iz pokrova s 

sedmimi okroglimi 4-mm odprtinami, kar je prikazano na sliki 2.13. Delci, ki vstopajo v 

luknje, so zbrani na 25-mm filtru. Nazivni pretok je 2,0 l/min. Na voljo je en tip tega 

vzorčevalnika z aluminijastim pokrovom in ga proizvaja Caselle CEL [77], drugi tip pa je 

izdelan iz prevodne plastike in ga proizvaja SKC Ltd. [71].  
 

 

Slika 2-13. Vzorčevalnik z več odprtinami; povzeto po SKC Ltd. [71] 

 

2.3.2.5 Vzorčevalnik z eno odprtino (angl. Single-hole sampler) 

Na voljo je tudi vzorčevalnik z eno odprtino; prikazan je na sliki 2-14. 

 

Slika 2-14. Vzorčevalnik z eno odprtino; povzeto po SKC Ltd. [71] 
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2.3.2.6 Osebni zračni vzorčevalnik PAS-6 (angl. Personal Air Sampler PAS-6) 

Osebni zračni vzorčevalniki (PAS-6) je bil razvit na Univerzi v Wageningnu (Nizozemska). 

Vzorčevalnik sestoji iz kovinskega ohišja z eno 6-mm odprtino stožčaste oblike. Delci se 

zbirajo na filtru vzorčevalnika s premerom 25 mm. Vzorčevalnik deluje pri pretoku 2 l/min. 

Vzorčevalniki so izdelani v skladu z inhalabilno konvencijo, vendar veter hitrosti 1 m/s 

povzroča nezadostno vzorčenje inhalabilne frakcije [79]. Vzorčevalnik se uporablja na 

Nizozemskem [80]. 

2.3.2.7 Gumbni inhalabilni vzorčevalnik (angl. Button inhalable sampler)  

Gumbni inhalabilni vzorčevalnik, ki ga proizvaja SKC, dobro sledi merilom po CEN/ISO/ 

ACGHI za vzorčenje inhalabilnih masnih delcev pri 4,0 l/min [71]. Narejen je iz nerjavnega 

jekla luknjičaste ukrivljene površine, ki je oblikovana tako, da izboljša lastnosti zbiranja 

inhalabilnega prahu, tako da so delci po filtru enakomerno razdeljeni. Gumbni inhalabilni 

vzorčevalnik je prikazan na sliki 2-15. Oblika aerodinamične vstopne površine zmanjša 

omejevanje pretoka v bližini vzorčevalnika in zmanjša izgube zaradi odlaganja prahu na 

stenah.  

 

Slika 2-15. Gumbni inahalabilni vzorčevalnik; povzeto po SKC Ltd. [71] 

2.3.3 Vzorčevalniki za vzorčenje respiratornega prahu 

Respiratorno frakcijo lahko določamo s cikloni, CIP 10R, IOM z respiratorno peno in 

impaktorji. Vsaka naprava bo predstavljena v nadaljevanju.  

2.3.3.1 Cikloni (angl. Cyclone) 

Vzorčenje respiratorne frakcije prahu se najpogosteje izvaja z uporabo ciklona, ki loči 

respiratorno frakcijo iz celotnega aerosola. Ciklonski vzorčevalniki delujejo na principu 

centrifugalne sile. Hitro kroženje zraka loči delce glede na njihove aerodinamične premere. 

Selektivnost velikosti delcev ciklona in njena penetracija se doseže z empirično oblikovano 

geometrijo ciklona in izbiro specifičnih pretokov. Tako so delci, večji od določene velikosti, 

na obodu zračnega toka in padejo v lonec za usedline, ki se zavrže; to delovanje je prikazano 

na sliki 2-16 (levo) in povzeto po MDHS14/4 [81]. Sestavni deli ciklona so prav tako 

predstavljeni na sliki 2-16 (desno); slika je povzeta po SKC Ltd. [71]. Delci določene 

velikosti ostanejo v središču zračnega toka in se nalagajo na predhodno stehtanem filtru. 

Velikostne frakcije vzorčenja so zelo občutljive na spremembe v pretoku in odstopanja od 

idealnega pretoka skozi vzorčevalnik lahko povzročijo pomembne napake pri vzorčenju. 
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Slika 2-16. Prikaz delovanja Higgins-Dewellovega (HD) ciklona (levo), povzeto po MDHS 

14/4 [81], in sestavni deli ciklona GS-3 (desno), povzeto po SKC Ltd. [71] 

2.3.3.2 CIP 10R 

Z uporabo ustrezne pene se lahko vzorčevalnik CIP 10 uporablja tudi za ocenjevanje 

respiratorne frakcije (CIP 10R). Pretok je enak kot za CIP 10I. Shematski prikaz 

vzorčevalnika CIP 10R (levo), princip njegovega delovanja (v sredini) in celotni 

vzorčevalnik CIP 10R z ohišjem (desno) so prikazani na sliki 2-17 in povzeti po Arelcovem 

priročniku za uporabo CIP 10 in CIP 10M [73].  

 
Slika 2-17: Shematski prikaz vzorčevalnika CIP 10R (levo), princip njegovega delovanja (v 

sredini) in celotni vzorčevalnik CIP 10R z ohišjem (desno); povzeto po Arelcovem 

priročniku za uporabo CIP 10 in CIP 10M [73] 
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2.3.3.3 Inhalabilni vzorčevalnik IOM z respiratorno peno (angl. IOM foam sampler 
for respirable dust) 

Za respiratorno vzorčenje se lahko uporablja tudi inhalabilni vzorčevalnik IOM z ustrezno 

peno; tak vzorčevalnik je predstavljen na sliki 2-18 in povzet po SKC Ltd. [71].    

 

Slika 2-18. Inhalabilni vzorčevalnik IOM z respiratorno peno; povzeto po SKC Ltd. [71] 

2.3.3.4 Impaktor (angl. Impactor) 

Impaktor je naprava, ki temelji na velikostnem izboru prahu, torakalnega ali respiratornega, 

odvisno od modela. Paralelni impaktor delcev (PPI, angl. Parallel Particle Impactor) je 

družba SKC patentirala (U. S. Patent št. 7,073,402). Vzorčevalnik vsebuje štiri majhne 

impaktorje pri vstopu v napravo, kar je prikazano na sliki 2-19. Vsak impaktor ima 

edinstveno 50-% točko reza, usmerjeno na točno določeno eno četrtino segmentne krivulje 

ISO/CEN, kar ima za posledico natančno prilagajanje vzdolž celotne krivulje [71]. 

Vzorčevalna črpalka vleče zrak skozi vstopno odprtino vsakega posameznega impaktorja pri 

2, 4 ali 8 l/min. Delci, ki so večji od »50% cut-point« (točke reza, ki določa aerodinamično 

velikost delcev pri 50-% učinkovitosti vzorčevalnika (D50)) vsakega impaktorja, se zadržijo 

na poroznem oljnem mediju impaktorja, manjši delci pa preidejo skozi in se kontinuirno 

zbirajo na 37-mm zbirnem filtru, ki ga analiziramo. 

 

        

 

Slika 2-19. Impaktor; povzeto po SKC Ltd. [71] 
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V tabeli 2-3 so prikazani komercialno razpoložljivi ciklone za osebno respiratorno vzorčenje. 

Kot je razvidno iz tabele, ciklone za respiratorno vzorčenje proizvajajo oz. dobavljajo 

Casella [77], SKC ltd. [71], BGI Inc. [78], Zefon International, Inc. [68], IFA [82], GSA 

Messgerätebau GmbH [75] in Deha Haan&Wittmer GmbH [76]. 

Tabela 2–3. Komercialno razpoložljivi cikloni za respiratorno vzorčenje [68], [71], [75], 

[76], [77], [78], [82] 

Ime ciklona Proizvajalec oz. dobavitelj Pretok 

(l/min) 

Vzorčevalni 

medij 

Karakteristika 

Higgins - Dewellov 

Casella       2,2 
25-mm filter 

Prevodna plastika 
37-mm filter 

SKC         2,2 
37-mm filter 

Prevodna plastika 
25-mm filter 

              BGI 2,2 37-mm filter 
Prevodna plastika 

model CAS4  

Dorr - Oliverjev 

 

             Casella 1,7 
37-mm filter v  

3-delni kaseti 
Aluminij 

Zefon         2,5 
37-mm filter v  

3-delni kaseti 
Aluminij 

SKC         2,5 
25- ali 37-mm filter 

v 3-delni kaseti 
Aluminij 

BGI           2,2 
37-mm filter v  

3-delni kaseti 

Ponikljan aluminij 

(model BGI4L) 

Prevodna plastika 

(model BGI4CP) 

GS-3 SKC            2,75 
25- ali 37-mm filter 

v 3-delni kaseti 
Prevodna plastika 

GK 2.69 SKC, BGI   4,2 

25-mm filter Eloksiran aluminij 

(nerjavno jeklo) 
37-mm filter 

GK 4.162 RASCAL 

 

SKC            8,5–9,0 47-mm filter Eloksiran aluminij 

FSP – 2 IFA,GSA ali DEHA 

 

2 37-mm filter  

FSP – 10 

 

 

IFA,GSA ali DEHA  
10 

 

37-mm filter 
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2.3.4 Torakalno vzorčenje 

Glede na to, da metode vzorčenja zelo malokrat omenjajo vzorčenje torakalnega prahu, se 

posledično zaradi tega na delovnem mestu izvajajo dokaj redko, zato se navajajo šele na 

tretjem mestu. Tudi v slovenski zakonodaji ni zahteve po tej vrsti vzorčenja. Torakalno 

frakcijo lahko določamo s CIP 10T, vzorčevalnikom IOM s torakalno peno, z impaktorjem 

za torakalni prah in s torakalnim ciklonom. 

2.3.4.1 CIP 10T 

Pri vstopu torakalnega prahu v rotirajočo skodelico se uporablja poseben nastavek za 

torakalno vzorčenje. Torakalno vzorčenje CIP 10T (torakalen) deluje pri hitrosti pretoka 

7 l/min [73]. Zrak vlečemo skozi telo naprave čez usmerjevalno odprtino z zaščitnim 

pokrovom. Izbrana aerosolna frakcija – torakalna potuje skozi PUF – poliuretansko peno in 

se v njej absorbira. Shematski prikaz vzorčevalnika CIP 10T (levo) in princip njegovega 

delovanja (desno) sta prikazana na sliki 2-20; povzeto po Arelcovem priročniku za uporabo 

CIP 10 in CIP 10M. 

 

 
Slika 2-20. Shematski prikaz vzorčevalnika CIP 10T (levo) in princip njegovega delovanja 

(desno); povzeto po Arelcovem priročniku za uporabo CIP 10 in CIP 10M [73] 

2.3.4.2 Inhalabilni vzorčevalnik IOM za torakalni prah (angl. IOM foam sampler for 
thoracic dust) 

Kakor za respiratorni prah se tudi za torakalni prah uporablja inhalabilni vzorčevalnik IOM z 

ustreznim tipom pene za torakalni prah. 
 

2.3.4.3 Impaktor za torakalni prah (angl. Thoracic impactor) 

Princip delovanja impaktorja za torakalni prah je enak kot pri impaktorju za respiratorni 

prah, le da je pretok skozi impaktor določen s samo enim pretokom, in sicer 2 l/min [71]. 
 

2.3.4.4 Torakalni ciklon (angl. Thoracic cyclone) 

Vzorčenje torakalnega prahu lahko poteka tudi s ciklonom za torakalni prah. Eden zelo 

znanih ciklonov je ciklon GK2.69 za torakalni prah proizvajalca BGI Inc., ZDA [78], s 

pretokom 1,6 l/min. Navedeni ciklon je prikazan na sliki 2-21. Ena zelo redkih vzorčevalnih 
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metod, ki zahteva vzorčenje s torakalnim ciklonom, je metoda NIOSH 5524, s katero 

določamo kovinske fluide vseh kategorij. 

 
 

Slika 2-21. Torakalni ciklon GK2.69 [78] 

2.3.5 Večfrakcijsko vzorčenje 

Z večfrakcijskimi vzorčevalniki se istočasno vzorči več frakcij. Večprašni vzorčevalnik 

IOM, kaskadni impaktor, RESPICON so najpogostejši vzorčevalniki za večfrakcijsko 

vzorčevanje. Navedeni vzorčevalniki bodo predstavljeni v nadaljevanju.   

2.3.5.1 Večprašni vzorčevalnik IOM (angl. IOM multy dust sampler) 

Vložke iz pene posebne poroznosti lahko namestimo v standardni osebni inhalacijski prašni 

vzorčevalnik IOM, v katerem se inhalabilni prah loči v torakalni in/ali respiratorni prah. 

Uporaba pene specifične poroznosti za respiratorno frakcijo omogoča, da se respiratorni 

delci zberejo na filtru, ki je nameščen na zadnji strani kasete, pri čemer se inhalacijska 

aerosolna frakcija določi s tehtanjem pene in filtra [71]. Sestavni deli večprašnega 

vzorčevalnika IOM so prikazani na sliki 2-22.  

 

 

Slika 2-22. Večprašni vzorčevalnik IOM; povzeto po SKC Ltd. [71] 

2.3.5.2 Kaskadni impaktor (angl. Cascade impactors) 

Kaskadni impaktor je naprava, ki delce v plinu loči po velikosti v posameznih stopnjah 

kaskadnega impaktorja. Delovanje kaskadnega impaktorja je prikazano na sliki 2-23 [83]. 

Vsako stopnjo sestavljata šoba in filtrna plošča. Pri tem kaskadni impaktor uporablja načelo 

ločevanja z inercijo po velikosti. Kasneje se masa posamezne frakcije določi s tehtanjem, tj. 

gravimetrično.  
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Slika 2-23. Shematski prikaz delovanje kaskadnega impaktorja [83] 

Filtrne plošče so nameščene tako, da ležijo na poti plinskega toka. Ko vzorec plina vstopi v 

kaskadni impaktor, nosi s seboj delce. Filtrne plošče so nameščene tako, da ležijo pod 

plinskimi šobami in plin se mora filtrnim ploščam izogniti. Če so delci zadosti majhni in 

imajo majhno vztrajnost, sledijo plinu, če pa so veliki, plinu ne morejo slediti in trčijo v 

filtrno ploščo. Zaporedne filtrne plošče so nameščene tako, da se glede na oddaljenost 

filtrnih plošč od šob velikosti filtrnih por zmanjšujejo. Zaradi tega se na prvi filtrni plošči 

naberejo najtežji delci, na zadnji filtrni plošči pa najlažji delci. 

2.3.5.3 ResiconTM (angl. Respicon)   

Učinki inhalacijskih delcev so odvisni od tega, kje v respiratornem traktu se deponirajo. Da 

je vzorčenje koristno, mora odražati fiziologijo človeškega telesa. To je mogoče doseči le z 

uporabo selektivnih vzorčevalnih metod, ki simulirajo model človeškega dihalnega trakta. 

Respiconov vzorčevalnik delcev je lahka, kompaktna naprava za merjenje koncentracije 

delcev v zraku na delovnem mestu [84]. Respicon uporablja samostojno vzorčevalno glavo 

kot model človeške dihalne poti in hkrati določa tri najbolj kritične frakcije delcev: 

inhalabilno, torakalno in respiratorno.  

Respicon je večstopenjski virtualni impaktor, ki ujame delce iz zraka na treh posameznih 

zbirnih filtrih. Masa deponiranih delcev se določi s primerjanjem mase filtra pred 

vzorčenjem in po njem. Delci v zraku, ki ustrezajo inhalabilni frakciji, se zbirajo v 

Respiconu, in sicer tako, da se zrak s črpalko črpa skozi odprtine, ki so na obroču 

vzorčevalnika. Grobi delci prehajajo naravnost v spodnji nivo, drugi delci pa se 

aerodinamično ločijo na ustrezni filter. V prvi stopnji virtualni impaktor zbira delce, manjše 

od 4 µm. V drugi stopnj se zbirajo delci pod 10 µm, v tretji fazi pa preostali delci. Neločljivo 

vzorčenje različnih vrst prahu daje prednosti in izognemo se marsikaterim težavam 

običajnega impaktorja. Vzorčimo lahko dalj časa, brez skrbi za preobremenitve in ni izgub 

delcev. Respicon in shematski prikaz njegovega delovanja sta prikazana na sliki 2-24. 
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Slika 2-24. RESPICON in shematski prikaz njegovega delovanja [84] 

 

2.3.6 Primerjava inhalabilnih vzorčevalnikov 

Rezultati najrazličnejših študij kažejo, da ima uporaba različnih vzorčevalnikov lahko za 

posledico precejšnje razlike v koncentraciji opazovanih delcev. Hitrost vetra in smer, 

vstopna velikost, geometrija, orientacija, aerosolna velikost delcev, električni naboj, lastnost 

odbijanja delcev, prevodnost vzorčevalnika so bile tiste ugotovljene lastnosti, skupaj z 

drugimi dejavniki, ki vplivajo na uspešnost vzorčevalnika [85], kar posledično pomeni, da bi 

bilo zaradi boljše primerjave rezultatov pri vzorčenju smiselno uporabljati iste vrste 

vzorčevalnikov. 

Veliko avtorjev se je ukvarjalo z ugotavljanjem učinkovitosti različnih tipov vzorčevalnikov; 

nekaj je navedenih v tabeli 2-4. Nekateri avtorji, npr. Kenny s sodelavci [79], so proučevali 

učinkovitost inhalabilnega vzorčevalnika IOM, vzorčevalnika s sedmimi odprtinami, CIS 

(GSP), CIP 10I, 37-mm kasete z odprto stranjo in 37-mm kasete vzorčevalnika z zaprto 

stranjo v okolju laboratorija. Ugotovili so, da pri nizkih hitrostih vetra (0,5 m/s) inhalabilni 

vzorčevalnik IOM, vzorčevalnik s sedmimi odprtinami, CIS (GSP) in 37-mm kaseta 

vzorčevalnika z zaprto stranjo dobro sledijo krivulji učinkovitosti za inhalabilni prah, CIP I 

in 37-mm kaseta z odprto stranjo pa premalo vzorčita in ju je treba popraviti s korekcijskim 

faktorjem 1,15 glede na vzorčevalnik IOM. Učinkovitost vseh vzorčevalnikov pada z 

naraščanjem hitrosti vetra, saj so ugotovili, da če je hitrost vetra 1 m/s, samo IOM in CIS 

(GSP) ustrezata inhalacijskim kriterijem, medtem ko začnejo drugi vzorčevalniki premalo 

vzorčiti. Pri visokih hitrostih vetra (4 m/s) vsi vzorčevalniki vzorčijo premalo. Kenny s 

sodelavci [79] je ugotovil, da se učinkovitost vzorčenja vzorčevalnika IOM zmanjša pri 

velikih velikostih delcev. Nalaganje na stenah kaset se poveča z nič pri majhnih velikostih 

delcev na 25 % pri 100-μm delcih pri hitrosti vetra 1 m/s.  

 

 

 

 

 

http://www.kenelec.com.au/sitebuilder/products/large/819/respicon.png
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Tabela 2–4. Primerjava učinkovitosti različnih vzorčevalnikov za prah [79], [86], [87] 

VZORČEVALNIK RAZMERJE
1 

PROUČEVANE KARAKTERISTIKE LITERATURA 

IOM / 37-mm zaprta kaseta 3,00 saje Kerr et al.[86] 

IOM / 37-mm zaprta kaseta 3,15 lesni prah Harper et al. [87] 

IOM/vzorč. s 7 odprtinami 1,00 vetrni tunel2, Al2O3 Kenny et al. 1997 [79] 

IOM/CIS (GSP) 1,00 vetrni tunel2, Al2O3 Kenny et al. 1997 [79] 

IOM / 37-mm zaprta kaseta 1,00 vetrni tunel2, Al2O3 Kenny et al. 1997 [79] 

IOM/CIP 10I 1,15 vetrni tunel3, Al2O3 Kenny et al. 1997 [79] 

IOM / 37-mm odprta kaseta 1,15 vetrni tunel2, Al2O3 Kenny et al. 1997 [79] 
1 razmerje učinkovitosti med vzorčevalniki, navedenimi v prvi koloni 
2 območje konc.: 200–300 µg/m3, velikost delcev Al2O3: 7–100 µm, hitrost vetra: 0,5 m/s 

3območje konc.: 200–300 µg/m3, velikost delcev Al2O3: 7–100 µm, hitrost vetra: 0,5–4,0 m/s 

 

Iz tabele 2-4 je razvidno da imajo različni vzorčevalniki različno učinkovitost. Razvidno pa 

je tudi, da je učinkovitost vzorčevalnika odvisna tudi od snovi, ki se vzorči, npr. razmerje 

med IOM v primerjavi s 37-mm zaprto kaseto je za saje 3, za lesni prah 3,15, za aloksit pa 

samo 1,00.   

Tudi rezultati drugih študij kažejo, da ima uporaba različnih vzorčevalnikov lahko za 

posledico precejšnje razlike v koncentraciji opazovanih delcev.  

2.4 Plini in pare  

Raznolikost vzorčevanja nevarnih snovi v obliki plinov in par se kaže tako v izjemno 

razsežnem spektru adsorbcijskih sredstev in različnih pretokov pri vzorčenju teh snovi kot 

tudi v raznolikosti analiznih metod določevanja nevarnih kemičnih snovi. Natančna 

identifikacija nevarnih snovi na delovnih mestih je osnovni pogoj za ustrezno izbiro metode 

vzorčenja, kamor v prvi vrsti sodi tudi ustrezen izbor adsorbcijskih sredstev. V nadaljevanju 

bodo natančneje predstavljena najrazličnejša adsorbcijska sredstva; v prilogi 1 so prikazani 

primeri nekaterih analitov, ki se nanje adsorbirajo, približno območje hlapnosti analitov, 

navedba metode vzorčenja oz. drugega vira, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta 

topila za desorpcijo in vrsta analizne metode. Tako je možno strokovno izbrati metode 

vzorčenja predsem na tistih delovnih mestih, na katerih so delavci hkrati izpostavljeni 

najrazličnejšim nevarnim snovem, ki se lahko vzorčijo po enaki metodi, vendar z različnimi 

pretoki, kar pomeni različen čas vzorčenja. Prav tako je poznavanje tega področja 

pomembno zaradi natančnih opisov adsorpcijskih materialov v poročilu o izvedbi meritev 

koncentracij nevarnih kemičnih snovi na delovnih mestih. Glede na to, da je število metod 

NIOSH in metod OSHA, po katerih se izvaja vzorčenje, izjemno veliko, v seznamu literature 

te doktorske disertacije ni navedena posamezna metoda, temveč spletna stran, preko katere 

lahko do teh metod tudi dostopamo.  

2.4.1 Adsorbcijska sredstva  

2.4.1.1 Aktivno oglje, oglje 

Oglje je eden najpogosteje uporabljanih adsorbentov in je uporabno za vzorčenje različnih 

organskih plinov in par, tudi več različnih spojin naenkrat. Tako metode NIOSH [67] kot 

metode OSHA [88] določajo uporabo ogljenih cevk za širok spekter organskih spojin. Oglje 
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je mogoče izdelovati iz različnih materialov, ki vsebujejo ogljik, vendar je večina oglja, ki se 

uporablja za vzorčenje zraka, tisto oglje, ki je pridobljeno iz kokosove lupine ali iz nafte. 

NIOSH za večino spojin priporoča kokosovo oglje, ki ima večjo zmogljivost zaradi strukture 

majhnih mikropor, kar je prikazano na sliki 2-25, kot oglje iz nafte, zaradi katerih je bolj 

učinkovit sistem absorpcije plinov/par, čeprav se v nekaterih primerih uporabi oglje, 

pridobljeno iz nafte, npr. ko se adsorbira etilen oksid. Navadno oglje vsebuje poleg ogljika 

še veliko drugih organskih snovi in nečistoč in je zato veliko manj porozno ter ima zaradi 

tega mnogo manjšo površino. Aktivno oglje je 100-% ogljik, obdelan s posebnimi postopki, 

kar povzroči, da oglje veže nase delce v mnogokratniku svoje teže. Postopek termične 

obdelave pri temperaturi 900 °C odstrani vse preostale snovi, ki so blokirale poroznost oglja, 

in povzroči, da se tvorijo porozne strukture. Aktivno oglje za vzorčenje nekaterih vrst 

reaktivnih spojin, kot so merkaptani in aldehidi, ni uporabno zaradi svoje visoke površinske 

reaktivnosti s temi spojinami. Anorganske spojine, kot so ozon, dušikov dioksid, klor, 

vodikov sulfid in žveplov dioksid, z aktivnim ogljem kemično reagirajo. Steklene cevi za 

vzorčenje se razlikujejo po velikosti: od 150 mg do več kot 1000 mg oglja.    

 

Slika 2-25. Shematski prikaz delovanja aktivnega oglja 

Oglje z vidika toplotne desorpcije ni dober adsorbent, ker je adsorpcijska moč oglja 

premočna in toplota sama po sebi ne povzroča sproščanja analitov. 

Za vzorčenje se poleg prej omenjenih vrst oglja uporablja tudi oglje z nizko vsebnostjo Ni. 

To oglje se uporablja za določevanje vsebnosti nikljevega karbonila (Ni(CO)4) v delovnem 

okolju. Poznamo tudi kokosovo oglje, ki je: 

– prevlečeno s 4-tert-butil cateholom (TBC) za vzorčenje etil akrilata, divinil benzena, etil 

vinil benzena, stirena, butadiena; 

– impregnirano z oksidantom za vzorčenje diborana; poleg adsorpcijske cevke je treba 

diboran vzorčiti tudi na PTFE-filter (NIOSH 6006); 

– prevlečeno s HBr (oglje iz nafte) za vzorčenje etilen oksida in propargila; 

– alkalno obdelano oglje (s KOH) za vzorčenje joda. 

 

Aktivno oglje – za adsorpcijo se najpogosteje uporablja kokosovo aktivno oglje – ima 

aktivno površino 1070 m
2
/g, oglje iz nafte pa 1050 m

2
/g. Aktivno kokosovo oglje se 

uporablja za vzorčenje ketonov, alkoholov, nitrilov, estrov, halogeniranih ogljikovodikov, 

aromatskih ogljikovodikov, etrov, ogljikovodikov, ki imajo temperaturo vrelišča od 36 do 

216
 
°C (pentan, heksan, oktan, nonan, dekan, cikloheksan …). 

Nekateri primeri analitov, ki se adsorbirajo z različnimi vrstami oglja, približno območje 

hlapnosti analitov, metoda vzorčenja, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta topila 

za desorpcijo in vrsta analizne metode so prikazani v prilogi 1, tabela 1; v prilogi 1, tabela 2, 

pa so prikazani primeri analitov za adsorbcijo z različnimi vrstami aktivnega oglja.  
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2.4.1.2 Posebni ogljikovi adsorbenti 

Ta skupina vključuje grafitne saje (angl. Graphitized Carbon Black, GCB), ogljikova 

molekularna sita (angl. Carbon Molecular Sieve, CMS) in sferični grafitni polimerni ogljik 

(angl. Spherical Graphitized Polymer Carbon, SGPC). Velikost njihovih delcev se giblje od 

< 0,2 µm do 850 µm in površina od 5 m
2
/g do 1,500 m

2
/g. V tabeli 2-5 je prikazan izbor 

adsorbentov glede na relativno velikost analita, izdelano po katalogu 'Supelco® Specialty 

Carbon Adsorbents' [89].  

 

Tabela 2–5. Ogljikovi adsorbenti, razvrščeni glede na relativno velikost analita [89] 

Relativna 

velikost 

analita1 

Adsorbcijska  

moč analita 

Priporočeni adsorbenti 

C2–C5 močan Carboxen 1012, Carboxen 1034, Carboxen 1000, Carboxen 1008, Carboxen 1026, 

Carbosieve G, Carboxen 1005, Carboxen 572, Carbosieve S-II, Carboxen 1003, 

Carbosieve S-III, Carboxen 1032, Carboxen 1030, Carboxen 1006, Carboxen 1018, 

Carboxen 1010, Carboxen 1021, Carboxen 563, Carboxen 1001, Carboxen 569, 

Carboxen 1033, Carboxen 564 

C3–C9  Carbotrap X, Carbopack X, Carbopack Z 

C5–C12  Graphsphere 2027, Graphsphere 2029, Carbotrap B, Carbopack B, Graphsphere 2016, 

Graphsphere 2017 

C9–C14  Carbotrap Y, Carbopack Y 

C12–C20  Carbotrap C, Carbopack C 

C20+ šibek Carbotrap F, Carbopack F 
1Velikost analita glede na število alkanov. Upoštevamo vse atome, ne samo ogljik. Npr.: 1,2-dikloroetan sta 2 C-atoma, 

vendar je treba upoštevati oba atoma klora, kar pomeni, da je relativna velikost analita med C4 in C5. 

2.4.1.2.1.1 Grafitne saje (angl. Graphitized carbon black, GCB)  

Grafitne saje so nespecifični ogljikovi adsorbenti, ki so večinoma neporozni. Samo močnejši 

adsorbenti iz grafitnih saj (Carbopack X, Carbotrap X, Carbograph 5TD) so mikroporozni in 

izboljšujejo možnost teh adsorbentov za ujetje zelo hlapnih komponent. Na splošno imajo 

adsorbenti GCB slabše adsorpcijske moči v primerjavi z ogljikovimi molekularnimi siti 

(CMS) in podobne adsorpcijske moči v primerjavi s sferičnim grafitnim polimerom ogljika 

(SGPC). 

Njihova uporaba sega od izjemno lahkohlapnih do zmerno lahkohlapnih organskih snovi 

(alkani C3–C20+). So dokaj hidrofobni, zato so primerni za vzorčenje v vlažnih razmerah. 

Toda vsebujejo lahko sledove kovin, kar pomeni, da niso 100-% inertni. To hkrati pomeni, 

da so manj primerni za nekatere zelo reaktivne snovi, kot so npr. merkaptani. So zelo krhki 

in drobljivi.   

 

Grafitne saje se proizvajajo pod blagovno znamko:  

 Carbotrap, Carbopack, GCB-absorbenti majhnih delcev proizvajalca Sigma-Aldrich Inc. 

(Supelco) [89], 

 Anasorb GCB1, Anasorb GCB2 proizvajalca SKC Inc.[71], 

 Carbograph 1TD, Carbograph 2TD, Carbograph 3TD, Carbograph 4TD in Carbograph 

5TD proizvajalca Markes International, Ltd. [90]. 
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Nekateri primeri analitov, ki se adsorbirajo z različnimi vrstami grafitnih saj, približno 

območje hlapnosti analitov, metoda vzorčenja oz. drugi vir, pretok pri vzorčenju, volumen 

vzorčenja, vrsta desorpcije in vrsta analizne metode so prikazani v prilogi 1, tabela 3.  

2.4.1.2.2 Karbonizirana (ogljikova) molekularna sita (angl. Carbon molecular 
sieve, CMS) 

Ogljikova molekularna sita (CMS) so porozen skelet ogljika, ki ostane po pirolizi 

polimernega predhodnika. So najmočnejši adsorbenti in se uporabljajo za adsorpcijo najbolj 

hlapnih spojin. Delujejo po principu adsorpcije in po principu molekularnih sit, zato njihova 

specifična površina ni ključni pokazatelj njihove moči. Velikost in oblika molekule analita 

ter velikost in oblika por adsorbenta so osnova za izbiro najustreznejšega adsorbenta. So 

sferični, trdni in nekrušljivi ter hidrofobni. Ujete spojine se lahko sproščajo bodisi z 

desorpcijo s topilom ali s toplotno desorpcijo na skoraj 100-% učinkovitost desorpcije. 

Zaradi svoje moči se nekarbonizirana molekularna sita zlahka kontaminirajo s spojinami 

višjih vrelišč, zato morajo biti zaščitena s prednjo »posteljo« šibkejšega sorbenta – razen če 

se uporablja difuzijsko vzorčenje. 

Karbonizirana (ogljikova) molekularna sita se proizvajajo pod blagovno znamko:  

 Sigma-Aldrich Inc. (Supelco) [89] z linijama materialov »Carboxen« in »Carbosieve«, 

 SKC Inc. [71] z linijama Anasorb CMS in Anasorb 747, 

 Rohm and Haas Co. [91], ki je hčerinsko podjetje Dow Chemical Company, z linijo 

materialov Ambersorb.  

Nekateri primeri analitov, ki se adsorbirajo z različnimi vrstami ogljikovih molekularnih sit, 

približno območje hlapnosti analitov, metoda vzorčenja oz. drugi vir, pretok pri vzorčenju, 

volumen vzorčenja, vrsta desorpcije in vrsta analizne metode so prikazani v prilogi 1, tabela 

4.  

2.4.1.2.3 Sferični grafitni polimerni C (angl. Spherical Graphitized Polymer 
Carbon – SGPC) 

Sferični grafitni polimerni ogljik (SGPC) ima inovativno strukturo: porozno ali neporozno 

jedro (okvir ogljika, ki ostane po pirolizi polimernih predhodnikov) in grafitno lupino 

kontrolirane debeline. Rezultati grafitizacijskega procesa dajejo zelo čisto površino z 

dobrimi adsorpcijskimi in desorpcijskimi lastnostmi. Površinska interakcija je odvisna samo 

od disperzijskih sil. Ti adsorbenti so okrogli, kar omogoča boljše pakiranje posteljic kot 

zrnatih delcev, so trdni in nekrušljivi ter zelo hidrofobni, saj se lahko uporabljajo v okoljih z 

visoko vlažnostjo. Uporabljajo se za molekule analitov velikosti C5–C12 n-alkanov. 

SGPC-adsorbenti ponujajo slabše relativne adsorpcijske moči v primerjavi z ogljikovimi 

molekularnimi siti (CMS) adsorbentov in podobne relativne adsorpcijske moči v primerjavi 

z grafitnimi sajami (GCB) adsorbentov. So dobra alternativa GCB-adsorbentom, ki so sipki 

in krhki. Sferični grafitni polimerni C se proizvaja pod blagovno znamko Graphsphere 

(Sigma-Aldrich Inc.) [89]. Posebni ogljikovi adsorbenti se pretežno uporabljajo za termično 

desorpcijo z izjemo Carbotrapa B.  

2.4.1.3 Zeolitna molekularna sita 

To so zelo selektivni hidrofilni adsorbenti, ki se uporabljajo za posebne aplikacije toplotne in 

tekočinske desorpcije, npr. spremljanje koncentracij NO (MS 5A) in 1,3-butadiena (MS 

13X) v delovnem okolju. Molekularna sita tipa 5A imajo naslednjo sestavo: 0,80 CaO : 0,20 

Na2O : 1 Al2O3 : 2,0 ± 0,1 SiO2 : x H2O, medtem ko imajo molekularna sita tipa 13X sestavo: 

1 Na2O : 1 Al2O3 : 2,8 ± 0,2 SiO2 : xH2O [89]. 
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2.4.1.4 Silikagel 

Silikagel je amorfna oblika silicijevega dioksida, sintetično proizvedenega v obliki trdih 

nepravilnih zrnc, ki imajo videz kristalov ali trdih pravilnih kroglic. Mikroporozna struktura 

prepletenih votlin daje zelo veliko površino (800 m
2
/g). Ta struktura daje silikagelu veliko 

sušilno zmogljivost. Silikagel ima zelo močno afiniteto do vode in jo bo adsorbiral 

prednostno pred večino drugih snovi. Je adsorbentni material za vzorčenje polarnih 

ogljikovodikov, merkaptanov nizke molekulske mase, metanola, aminov, tako alifatskih kot 

aromatskih, anorganskih kislin, nekaterih organskih kislin, npr. mravljične …, aldehidov in 

fosfina. Ne uporablja se za termično desorpcijo. Za večino snovi se pri vzorčenju uporablja 

običajni silikagel. Uporabljajo se tudi cevi: 

 z obdelanim silikagelom, npr. silikagel, obdelan z 2, 4-dinitrofenilhidrazinom, za 

vzorčenje formaldehida, silikagel, obdelan z žveplovo kislino, za vzorčenje amoniaka, 

pri čemer je treba uporabiti še predfilter MCE za odstranitev motenj delcev, za vzorčenje 

anilina (amino benzen), z žveplovo kislino obdelan silikagel, pri čemer je treba uporabiti 

še filter iz steklenih vlaken, itd. 

 s silikagelom, prevlečenim s snovjo, npr. silikagel, prevlečen s Hg(CN)2, za vzorčenje 

fosfina, 

 zelo čist (opran) silikagel za vzorčenje mravljične kisline, pri čemer je treba uporabiti še 

filter s PTFE-membrano.  

Nekateri primeri analitov, ki se adsorbirajo s sferičnim grafitnim polimernim C, zeolitnimi 

molekularnimi siti in silikagelom, približno območje hlapnosti analitov, metoda vzorčenja 

oz. drugi vir, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta desorpcije in vrsta analizne 

metode so prikazani v prilogi 1, tabela 5.  

2.4.1.5 Florisil 

Je visokoselektiven adsorbent, ki se uporablja za adsorpcijo nitrozaminov (dietil nitrozamin, 

N-nitroso dimetil amin, N-nitrosomorfolin …). Po kemični sestavi je amorfen sintetični 

magnezijev silikat (MgO 
. 

SiO2), ki je bel, trd prah in ima površino približno 300 m
2
/g. 

Florisil pod blagovno znamko proizvaja U.S. SILICA [92]. 

2.4.1.6 Hopkalit 

Hopkalit je porozna, trdna, posebej sestavljena mešanica aktiviranega manganovega in 

bakrovega oksida. Na voljo je v obliki granul s površino ≤ 200 m
2
/g. Glavna uporaba 

hopkalita je kataliza spremembe stopnje oksidacije plina ogljikovega monoksida v zraku. 

Hopkalit se prav tako uporablja za odstranitev par živega srebra iz zraka. Deluje kot 

katalizator, ki s prisotnim kisikom iz zraka poveča stopnjo oksidacije par živega srebra v 

zraku, pri čemer se tvori nehlapen živosrebrov oksid, ki se zadrži v hopkalitu. Tip Hopcalit 

proizvaja pod svojo blagovno znamko družba Carus Corporation, ZDA. 

2.4.1.7 Porozni polimeri 

V 70. letih prejšnjega stoletja so postali na tržišču dosegljivi tudi adsorbenti sintetičnih smol 

kot alternativa granulam aktivnega oglja. Ena glavnih prednosti teh smol je v tem, da se 

regeneracija smol izvede na kraju samem s pomočjo parnega odstranjevanja, ekstrakcije s 

topilom ali mikrovalovnega obsevanja. Možnost, da se obnovijo smole na kraju samem, 

potencialno ponuja gospodarske prednosti pred granulami aktivnega oglja, ki običajno 

zahtevajo za regeneracijo visokotemperaturne sežigalnice izven delovišč. Ker je proizvodni 

proces sintetičnih smol nadzorovan proces, lahko imajo smole posebej načrtovane 

funkcionalne skupine in območja velikosti por, ki so lahko prirejene za optimizacijo 

učinkovitosti za posebne aplikacije. Smole sintetičnih absorbentov se uporabljajo v različnih 
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industrijskih aplikacijah, kot so čiščenje v prehrambeni industriji in industriji za izdelavo 

zdravil, pri nadzorovanju vonja in industrijskih odpadnih voda, kakor tudi za absorpcijo 

plinov in par, ki se pojavljajo v delovnem okolju, za ugotavljanje izpostavljenosti delavcev 

nevarnim kemičnim snovem na delovnih mestih.   

Na vezivno sposobnost smole določenega materiala vplivajo trije parametric: dipolni 

moment, velikost por in površina. Material, ki se adsorbira, mora biti sposoben migrirati 

skozi pore do adsorpcijske površine. Obstaja obratno razmerje med površino in velikostjo 

por: manjša velikost por pomeni večjo površino. 

Pri vzorčenju nevarnih kemičnih snovi s poroznimi polimeri se pojavlja tudi nova oblika 

izvedbe vzorčevalne cevi, tako imenovana OVS-cev (ime cevi je sestavljeno iz začetnic 

besed OSHA Versatile Sampler – vsestranski vzorčevalnik OSHA) [71]. OVS-cevi so 

steklene in vsebujejo filter za ujetje aerosolov in dva oddelka (sekciji) sorbentne postelje za 

adsorpcijo hlapov, kar je prikazano na sliki 2-26. S to izvedbo se odpravljajo neprijetnosti 

predhodnih metod, ko je vzorčenje potekalo v verigi, ki so jo sestavljali filtri in sorbenti. 

Steklena cev za vzorčenje OVS se lahko uporabi za zbiranje široke palete onesnaževalcev v 

zraku, zato se lahko polni z različnimi adsorbenti. Pripona k besedi OVS pomeni vrsto 

adsorbcijskega materiala iz vzorčevalnika, npr. vzorčevalniki, ki vsebujejo Tenax, se 

imenujejo OVS-T, vzorčevalniki, ki vsebujejo XAD-2, se imenujejo OVS-2, vzorčevalniki, 

ki vsebujejo XAD-7, se imenujejo OVS-7 itd.  

 

Slika 2-26. OVS vzorčevalnik [71] 

Porozni materiali, ki se uporabljajo za vzorčenje, so različni tipi Tenaxov, XAD-ov, 

Chromosorbov in Porapakov ter so določeni v standardnih metodah EPA TO-1 [93], NIOSH 

[67], OSHA [88], SIST ISO 16017-1 [94], MDHS 72 [95] oz. v EPA VOC TO-17 [96]. 

Nekateri primeri analitov, ki se adsorbirajo z različnimi vrstami Florisila, Hopcalita in 

Tenaxa, približno območje hlapnosti analitov, metoda vzorčenja oz. drugi vir, pretok pri 

vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta desorpcije in vrsta analizne metode so prikazani v 

prilogi 1, tabela 6. V prilogi 1, tabeli 7 in 8, so prikazani primeri analitov za adsorbcijo z 

različnimi vrstami XAD-ov, v prilogi 1, tabela 9, za adsorbcijo z različnimi vrstami 

Chromosorbov in v prilogi 1, tabela 10, za adsorbcijo z različnimi vrstami Porapakov. 

2.4.2 Izvajanje analiz glede na vrsto adsorpcijskega sredstva 

Analiza adsorbiranih snovi se izvaja po postopku, ki je določen v metodi vzorčenja, in je 

odvisna od vrste adsorpcijskega sredstva. Vrsta analize glede na vrsto adsorpcijskega 

sredstva posamezne vzorčevalne metode je navedena v zadnjem stolpcu na slikah od 1 do 10 

v prilogi 1. Katere analize se izvajajo glede na vrsto adsorpcijskega sredstva, je prikazano v 

prilogi 1, tabeli 11 in 12. Iz navedenih slik je razvidno, da se analiza vzorčenih snovi 

najpogosteje izvaja s plinsko kromatografijo (angl. Gas chromatography, GC), s 

plamenskim ionizacijskim detektorjem (angl. flame ionization detector, FID). GC-FID se ne 
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uporablja pri vzorčenju z nekaterimi vrstami oglja (z nizko vsebnostjo Ni, impregniran s 

oksidacijskim sredstvom, alkalno obdelan), Floristila, Hopcalita, nekaterimi vrstami XAD-2 

(zelo čist, impregniran s 2HMP, impregniran s NITC), OVS-2, XAD-7 (impregniranim z 1-

2PP, impregniranim s NBD-kloridom). Odvisno od analita, vendar v manjšem obsegu, se 

analiza izvaja s plinskim kromatografom tudi z drugimi vrstami detektorjev, npr.: detektor z 

zajetjem elektronov (angl. electron capture detector, ECD), masna spektrometrija (angl. 

mass spectrometry, MS), kemiluminiscenčni detektor (angl. chemiluminescence detector, 

CLD), fotoionizacijski detektor (angl. photoionization detector, PID), plamenski 

fotometrični detektor (angl. flame photometric detector, FPD), detektor dušika in fosforja 

(angl. nitrogen-phosphorous detector, NPD), kemiluminiscenčni detektor za žveplo (angl. 

sulphur chemiluminescence detector, SCLD), selektivni detektor za dušik (angl. nitrogen 

selective detector, NSD).   

S tekočinsko kromatografijo s termičnim analizatorjem (angl. Liquid chromatography with a 

Thermal Energy Analyzer, LC-TEA) se analizirajo nekatere vrste analitov, ki se vzorčijo s 

Tenaxom. S tekočinsko kromatografijo z UV-analizatorjem (angl. High-performance liquid 

chromatography, ultraviolet (UV) detector, HPLC-UV) se analizirajo nekatere vrste analitov, 

ki se vzorčijo s silikagelom, Tenaxom, XAD-2, impregniran z NITC, OVS-2, OVS-7, XAD-

4. S tekočinsko kromatografijo s F/UV-analizatorjem (angl. High-performance liquid 

chromatography fluorescence/UV detection, HPLC-F/UV) se analizirajo nekatere vrste 

analitov, ki se vzorčijo z zelo čistim XAD-2, XAD-7, impregniranim z 1-2PP. S tekočinsko 

kromatografijo s F/VIS-analizatorjem (angl. High-performance liquid chromatography 

fluorescence/VIS detection, HPLC-F/VIS) pa se analizirajo nekatere vrste analitov, ki se 

vzorčijo s XAD-7, impregniranim z NBD-kloridom.  

Za nekatera adsorpcijska sredstva se izvaja analiza tudi z atomskim absorpcijskim 

spektrofotometrom (angl. Atomic absorption spectrophotometer, AA), plazemsko emisijsko 

spektrometrijo (angl. Plasma emission spectrometry, PES), vidno absorpcijsko 

spektrofotometrijo (angl. Spectrophotometry visible absorption, VAS), z UV-vidnim 

spektrometrom (angl. Ultraviolet–visible spektrometer, UV-VIS) in z ionsko kromatografijo 

(angl. Ion chromatography, IC). 
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3 Metode dela 

Izhodišče doktorske disertacije so rezultati avtoričinega magistrskega dela z naslovom 

Tehnologija polimerov s posebnim poudarkom varstva pred stirenom. Nadgradnja 

magistrskega dela zajema nadzor pri tistih delodajalcih, pri katerih so bili po ugotovitvah v 

magistrskem delu delavci izpostavljeni koncentracijam stirena, ki so lahko v veliki 

verjetnosti višje od predpisane mejne vrednosti (20 ppm), in v pohištveni dejavnosti, v kateri 

so delavci izpostavljeni še drugim organskim topilom, ne samo stirenu (etilbenzenu, acetonu, 

ksilenu …). Uporabljeni so bili naslednji pristopi oz. metode: 

 ozaveščanje delodajalcev in delavcev o nevarnih lastnostih stirena na zdravje; 

 preverjanje, ali izjava o varnosti z oceno tveganja upošteva nevarne lastnosti stirena in 

drugih topil, ki so jim delavci izpostavljeni, ali so določena delovna mesta in nevarne 

kemične snovi, kjer je treba izvajati biološki monitoring, v kakšni periodiki in po 

kakšnem postopku se ta izvaja ter na kateri metabolit; prav tako se je preverjalo, katerim 

ototoksičnim snovem so delavci izpostavljeni ter ali ocena tveganja vključuje vplive na 

varnost in zdravje delavcev, ki izhajajo iz medsebojnega učinkovanja hrupa in 

ototoksičnih snovi pri delu; Glede na to, da pri brušenju poliestra nastaja prašenje, se je 

preverjalo, ali ocene tveganja zajemajo tudi to nevarnost in ali so predvideni in izvedeni 

ukrepi za znižanje zaprašenosti; 

 preverjanje, kako je v oceni tveganja določen obseg zdravniških pregledov in ali ima 

kateri delavec zdravstvene omejitve zaradi izpostavljenosti stirenu in/ali drugim 

organskim topilom;  

 ugotavljanje, kako delodajalci upoštevajo tehnične ukrepe za znižanje koncentracije 

stirena na delovnih mestih in zmanjšanje zaprašenosti; 

 ugotavljanje, kako delodajalci upoštevajo organizacijske ukrepe, da se dosega 

izpostavljenost minimalnega števila delavcev; 

 preverjanje izvajanja biološkega monitoringa na oba metabolita stirena, tj. na mandljevo 

in fenilglioksilno kislino, in ugotavljanje, ali so presežene biološke mejne vrednosti na 

vsak posamezen metabolit; če so mejne vrednosti presežene, preveriti, ali so predlagani 

ukrepi za znižanje biološke mejne vrednosti in ali se izvajajo; 

 zagotavljanje uporabe osebne varovalne opreme in njena ustreznost; 

 preverjanje, po kateri kontrolni metodi se izvajajo meritve koncentracij nevarnih 

kemičnih snovi na delovnem mestu, kako dolgo se izvaja vzorčenje, na kakšen način in 

po katerem postopku. 

Raziskovanje je bilo usmerjeno tudi v nadzor delodajalcev, pri katerih so delavci na delovnih 

mestih izpostavljeni svincu. V Republiki Sloveniji ni bila izdelana ocena o številu delavcev, 

ki so izpostavljeni svincu oz. njegovim spojinam, niti ni znano, pri katerih delovnih 

postopkih in kakšnim koncentracijam so izpostavljeni. Zato je leta 2012 potekala akcija 

nadzora v dejavnostih, v katerih so delavci lahko izpostavljeni svincu oz. njegovim 

spojinam. Akcija nadzora je služila kot vir podatkov za doktorsko disertacijo za določitev 

strategije oz. pristopa za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih 

mestih. Uporabljeni so bili naslednji pristopi oz. metode: 

– ugotavljanje, ali delodajalci izpostavljenost svincu oz. njegovim spojinam obravnavajo 

kot posebno nevarnost oz. škodljivost; 

– preverjanje, ali so delodajalci na podlagi opravljene ocene tveganja določili potrebne 

varnostne ukrepe; prav tako se je preverjalo, ali so delodajalci v oceni tveganja opredelili 

delovna mesta, na katerih se bo izvajal biološki monitoring na svinec, v kakšni periodiki 

in po kakšnem postopku, pa tudi, ali so delavci seznanjeni z nevarnimi lastnostmi svinca 
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in njegovih spojin. 

Glede na to, da so v Republiki Sloveniji delavci na nekaterih delovnih mestih izpostavljeni 

nanodelcem, je bila raziskava usmerjena tudi na to področje. Raziskano je bilo, ali delavci 

poznajo vpliv nanodelcev na svoje zdravje in kakšne varnostne ukrepe zagotavljajo 

delodajalci.   

Na osnovi teh rezultatov je bil oblikovan splošnejši metodološki pristop, ki na sistematičen 

način omogoča celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih. 

V disertaciji so uporabljene teoretične metode dela, kot so: zbiranje literature, s čimer je bil 

izveden pregled nad zakonodajnimi, pravnimi, kemijsko-tehnološkimi in medicinskimi 

dejavniki, ki spremljajo področje izpostavljenosti nevarnim snovem, deskriptivna metoda, s 

katero je opisano stanje na področju, ki ga proučujemo, ter metode analize, interpretacije in 

sinteze, s katerimi smo smiselno povezali v celoto vsa področja, ki se prepletajo pri 

obravnavani problematiki. 

Poleg teoretičnih metod so uporabljene tudi procesno-sistemske metode dela za oblikovanje 

tehnoloških ukrepov za znižanje izpostavljenosti. V raziskovanje so vključeni znanje in 

izkušnje, pridobljene v gospodarstvu, pri inšpekcijskih pregledih, raziskovanju nezgod pri 

delu in sodelovanju v domačih in evropskih delovnih skupinah na področju kemijske 

varnosti. 
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4 Razvoj metodološkega pristopa  

Delodajalci različno pristopajo k problematiki izpostavljenosti delavcev nevarnim 

snovem na delovnih mestih. Z različnimi metodologijami ocenjujejo tveganja na delovnih 

mestih, kot je priporočeno v različni literaturi, npr. Ocenjevanje tveganj v eksplozijskih 

atmosferah [97], Praktične nezavezujoče smernice o varovanju zdravja in zagotavljanju 

varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu [98], v 

publikaciji Metoda za oceno tveganja ZVD [99] ali za najenostavnejše primere 

izpostavljenosti Praktične smernice za oceno tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi 

snovmi [100]. Katero metodologijo izbrati, je odvisno od delovnega procesa, delovne 

atmosfere (prostori, v katerih je eksplozijska atmosfera), vrste snovi ali zmesi, njihovih 

količin, trajanja izpostavljenosti, števila izpostavljenosti delavcev ipd. Faktorji, ki vplivajo 

na obvladovanja tveganja, so usposobljenost delavcev za varno rokovanje z nevarnimi 

snovmi, delovna oprema, teža dela (lahko, težko delo), hrup, ustreznost izbire osebne 

varovalne opreme, koncentracije nevarnih snovi na delovnih mestih, rezultati biološkega 

monitoringa. K celovitemu nadzoru nad izpostavljenostjo nevarnim snovem prispevajo 

ustrezen notranji nadzor, prisotnost izvajalca medicine dela na delovnih mestih in zunanji 

nadzor. Potreben je metodološki pristop, ki nadgrajuje ali v nekaterih primerih povezuje 

različne prej navedene metodologije, saj so glavni problem za učinkovito obvladovanje in 

nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem pomanjkljivo poznavanje problematike, obsežna 

zakonodaja in kompleksnost področja, ki do sedaj ni bilo obravnavano na celovit način, zato 

smo izdelali sistemski pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na 

delovnih mestih. Shematsko je prikazan na sliki 4.1 in sestoji iz petih glavnih korakov, ki so 

podrobno obravnavani v nadaljevanju. V prvem koraku, »Zbiranje podatkov o nevarnih 

snoveh oz. zmeseh, ki so jim izpostavljeni delavci na delovnih mestih«, so podani napotki za 

učinkovito zbiranje podatkov o nevarnih snoveh oz. zmeseh, poudarjena je potreba po 

izobraževanju o varnosti in zdravju pri delu, predstavljena pomembnost timskega dela in 

predstavljene svetovne institucije in baze podatkov, ki se ukvarjajo s problematiko nevarnih 

snovi na delovnih mestih, vključno z njihovimi spletnimi stranmi. V drugem koraku, 

»Opredelitev nevarnosti nevarnih snovi oz. zmesi, ki so jim delavci izpostavljeni na delovnih 

mestih«, so navedene nevarnosti, ki izhajajo iz lastnosti nevarnih snovi, podana so 

priporočila, da se izdela natančen seznam nevarnih snovi oz. zmesi, ki so jim delavci 

izpostavljeni, in se opozori na potrebo po vključitvi intermediatov, ki nastajajo pri procesu, 

ter na zahtevo po upoštevanju medsebojnih učinkov nevarnih snovi. Tretji korak je 

»Ocenitev tveganja«. Pri tem je treba obravnavati psihosocialna tveganja, zdravstveni 

nadzor, usposabljanje, delovno opremo, delovno okolje (osvetljenost, toplotno udobje, ročno 

premeščanje bremen, hrup, vibracije, elektromagnetna sevanja, alkohol, droge in druge 

psihoaktivne snovi, ustreznost hrambe in skladiščenje nevarnih snovi), izvajanje meritev 

kemičnih škodljivosti, osebno varovalno opremo, biološki monitoring in notranji nadzor. 

Podrobneje so obravnavani tisti dejavniki, ki v slovenskem pravnem redu niso dovolj 

natančno obravnavani oz. jim po naši oceni delodajalci dajejo premajhno pozornost. Med te 

sodijo osvetljenost, toplotno udobje, izvajanje meritev kemičnih škodljivosti, osebna 

varovalna oprema, biološki monitoring. V četrtem koraku, »Ukrepi za zmanjšanje tveganja«, 

so opredeljeni varnostni ukrepi za zmanjšanje tveganja od ukrepov z najvišjo prednostjo – 

nadomestitev nevarne kemične snovi in/ali procesa s kemično snovjo in/ali procesom, ki ni 

nevaren ali je manj nevaren, če je to tehnično možno, do organizacijskih in individualnih 

varnostnih ukrepov. V petem koraku, »Revizija ocene tveganja«, so podani napotki za 

izdelavo revizije ocene tveganja.  
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Slika 4-1. Celovit nadzor nad izpostavljenostjo nevarnim snovem na delovnih mestih 
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4.1 Zbiranje podatkov o nevarnih snoveh oz. zmeseh, ki so jim izpostavljeni 
delavci na delovnih mestih 

Prvi korak predlaganega pristopa je učinkovito zbiranje podatkov o nevarnih snoveh oz. 

zmeseh, ki so jim delavci izpostavljeni. Delodajalec je skupaj s stroko varnosti in zdravja pri 

delu zadolžen za pridobivanje informacij in zbiranje podatkov, nedvomno pa je vsak 

posamezen delavec in /ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu pri delodajalcu v 

veliko pomoč pri pridobivanje informacij oz. zbiranju podatkov, še posebno pri tistih 

procesih, pri katerih nastajajo medfazni produkti. Zato je pomembno, da že v prvi fazi 

sodeluje tim strokovnjakov, kar je odvisno od velikosti delodajalca, tveganosti njegove 

dejavnosti in politike delodajalca glede področja varnosti in zdravja pri delu. Proces 

izobraževanja o varnosti je tisti, ki prvi postavi osnovne temelje varnosti in zdravja pri delu 

pri vsakem posamezniku. V veliko pomoč stroki varnosti in zdravja pri delu so tudi 

najrazličnejši inštituti in društva. Stroki varnosti in zdravja pri delu sta v pomoč tudi 

Inšpektorat RS za delo in Urad za kemikalije, ne samo kot nadzorna organa, temveč tudi kot 

svetovalna. Tudi na evropskem nivoju so organi oz. organizacije, ki obravnavajo to področje 

in pomagajo pri prepoznavanju nevarnih snovi na delovnih mestih:   

 SLIC (Odbor glavnih inšpektorjev za delo, angl. Senior Labour Inspectors Committee), 

ki preko svojih delovnih skupin izvaja kampanje tudi s področja kemijske varnosti in na 

ta način seznanja delodajalce o prisotnosti nevarnih snovi na posameznih delovnih 

mestih ali v posamezni dejavnosti;    

 EU-OSHA 1 (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, angl. European Agency 

for Safety and Health at Work) [101], agencija EU, ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 

2062/94 z dne 18. julija 1994, ki je začela veljati 10. septembra 1994 in ima nalogo 

zbirati, analizirati in razširjati ustrezne informacije, ki lahko služijo potrebam 

strokovnjakov, ki sodelujejo na področju varnosti in zdravja pri delu, kakor tudi 

politikom, ki lahko informacije uporabijo za določitev prihodnje politike varnosti in 

zdravja pri delu; EU-OSHA objavlja glasilo, izdaja publikacije in koordinirana kampanje 

v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, med katere pogosto vključi tudi tematiko o 

nevarnih snoveh; 

 ECHA (Evropska agencija za kemikalije, angl. European Chemicals Agency) [50], ki se 

s spletno stranjo in svojimi organi trudi čim bolj približati zahteve Uredbe REACH in 

Uredbe CLP.  

Mednarodne organizacije na tem področju so naslednje: 

 IARC [102] (Mednarodna agencija za raziskavo raka, angl. International Agency for 

Research on Cancer), ki je od leta 1971 objavila vrsto monografij o ocenjevanju 

rakotvornega tveganja posameznih nevarnih snovi na ljudi; 

 ILO [103] (angl. International Labour Organization), katerega namen je uveljavljanje 

socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih in delovnih pravic;  

 WHO [104] (Mednarodna zdravstvena organizacija, angl. World Health Organization), 

katere namen je pomoč ljudem po vsem svetu za čim boljše zdravje; 

 IALI [105] (Mednarodno združenje inšpektorjev dela, angl. International Association of 

Labour Inspectors), katerega cilj je spodbujati strokovnost svojih članov o vseh vidikih 

inšpekcije dela, da bi povečali vpliv in učinkovitost; zagotovitev mednarodnih in 

regionalnih konferenc, na katerih lahko člani izmenjujejo ideje in izkušnje o tem, kako 

najbolje spodbujati skladnost z delovnim pravom in dobre prakse; zagotoviti informacije 

za svoje člane o strokovnih vprašanjih preko spletne strani društva, biltenov, poročil in 

drugih publikacij; vzpodbujati tesnejše sodelovanje med svojimi člani, s pomočjo 
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regionalnega povezovanja in aktivnosti; 

 ACGIH [106] (Ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov, angl. American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists) je zasebna organizacija, ki je najbolj 

znana po svojih objavah mejnih vrednosti (angl. Threshold limit value, TLV) za 

izpostavljenost pri delu in monografij o nevarnosti kemikalij na delovnem mestu; 

ocenjevanje rakotvornosti je del širše ocene poklicnih nevarnosti kemikalij; 

 NIOSH [107] (Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu, angl. National Institute 

for Occupational Safety and Health) je bil ustanovljen kot vzporedna institucija agenciji 

OSHA; raziskuje in preiskuje bolezni v zvezi z delom in poškodbe, izobražuje delavce 

ter zagotavlja podporo za razvoj znanosti, še posebej ATSDR [108] (angl. Agency for 

Toxic Substances & Disease Registry, Agencija za strupene snovi in register bolezni) s 

sedežem v Atlanti (Georgia) s številnimi toksikološkimi profili nevarnih snovi;  

 DHHS [109] (angl. U.S. Department of Health & Human Services), v okviru katerega 

deluje center NTP (angl. U.S. National Toxicology Program), ki razvija in ocenjuje 

znanstvene podatke o potencialno strupenih in nevarnih kemikalijah; to znanje se lahko 

uporabi za varovanje zdravja ljudi in za preventivne namene. 

Informacije o nevarnostih posameznih snovi pogosto služijo za globalne odločitve o 

spremembah zakonodaje tako v svetovnem kot evropskem prostoru, znanstvenorazisko-

valnem delu pri razvoju zdravju manj nevarnih produktov in ozaveščanju delavcev in 

delodajalcev. Vsak delodajalec mora vzpostaviti način in postopek pridobivanja podatkov o 

nevarnih snoveh, zmeseh in intermediatih, ki se pojavljajo na njegovih delovnih mestih v 

njegovih delovnih procesih. Vsak delodajalec mora oceniti tveganja za svoja delovna mesta, 

vključno z delavci, organizacijo dela in tehnologijo, ki jo ima. Informacije se običajno 

pridobivajo po spodaj navedenem vrstnem redu: 

1. tehnično-tehnološka dokumentacija, 

2. varnostni list s prilogo scenarija izpostavljenosti ali brez te priloge, 

3. navodilo za varno delo, 

4. etiketa na embalaži, 

5. zbirke podatkov,  

6. baze podatkov, 

7. zakonodaja. 

Če gre za že dograjen sistem varnosti in zdravja pri delu, so vsi varnostni parametri navedeni 

v tehnično-tehnološki dokumentaciji. Če pa gre za razvoj določenega izdelka, snovi ali 

zmesi, vse te podatke definira proizvajalec. 

Najpomembnejše informacije o nevarnih lastnostih snovi in njeni uporabi so v varnostnem 

listu s prilogo scenarija izpostavljenosti ali brez te priloge. V varnostnem listu so tudi 

osnovni podatki, ki delavce seznanjajo o nevarnih lastnosti snovi ali zmesi. Varnostni list 

mora delodajalcu omogočiti, da ugotovi, ali so na delovnem mestu prisotni nevarni kemijski 

dejavniki, in oceni vsako tveganje za zdravje in varnost delavcev, ki izhaja iz njihove 

uporabe. Podlago, da delodajalec oz. uporabnik zahteva od proizvajalca oz. dobavitelja 

varnostni list, mu daje Uredba REACH [4]. Ohranila je sistem obveščanja in pretok 

informacij, potrebnih za varno uporabo snovi v vseh smereh in med vsemi subjekti v 

distribucijski verigi, prinesla pa je nekaj novosti, in sicer to, da se v varnostnem listu 

navedejo namen uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Poleg tega je za snovi, ki 

jih je treba registrirati in katerih proizvodnja ali uvoz je v količini več kot 10 t/leto na 

registracijskega zavezanca, treba izdelati oceno kemijske varnosti snovi, ki mora zajemati 

oceno nevarnosti za zdravje, oceno nevarnosti glede fizikalno kemijskih lastnosti, oceno 
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nevarnosti za okolje in oceno snovi glede obstojnosti, bioakumulativnosti, strupenosti, »zelo 

obstojnosti in zelo bioakumulativnosti«. Če je bilo pri oceni kemijske varnosti snovi 

ugotovljeno, da je snov razvrščena kot nevarna, obstojna, bioakumulativna, strupena, zelo 

obstojna in zelo bioakumulativna, se mora izdelati tudi ocena izpostavljenosti s scenarijem 

izpostavljenosti in opredelitev tveganja za identificirane uporabe snovi. Scenarij 

izpostavljenosti z opredelitvijo tveganja mora biti priloga k varnostnemu listu in s tem 

postane varnostni list tako imenovani razširjeni varnostni list. Vsebina varnostnega lista je 

določena z Uredbo komisije (EU) 2015/830 [26], ki dopušča, da se varnostni listi, ki so bili 

kateremu koli prejemniku predloženi pred 1. junijem 2015, še naprej uporabljajo in jih do 

31. maja 2017 ni treba uskladiti s Prilogo k tej uredbi, kar pomeni, da so lahko izdelani po 

Prilogi II k Uredbi REACH [4], kakor je spremenjena s členom 59(5) Uredbe CLP [5] ter z 

Uredbo (EU) št. 453/2010 [110]. Zavedati se je treba, da varnostni list s prilogo scenarija 

izpostavljenosti ali brez priloge služi uporabnikom za obveščanje in hkrati za pomoč pri 

zagotavljanju varnih delovnih pogojev na delovnih mestih. Pri tem je izjemnega pomena, da 

se uporabniki osredotočijo na namen uporabe, ki je določen v varnostnem listu. Uporabnik 

sme uporabljati določeno snov ali zmes za uporabo, ki je določena na varnostnem listu, 

drugače po Uredbi REACH prevzema vse odgovornosti proizvajalca. Izjemnega pomena je, 

da se tako proizvajalci kot dobavitelji zavedajo, da bo varnostni list služil namenu le, če bo 

imel ustrezno vsebino. Pomembno je, da so v varnostnem listu ali razširjenem varnostnem 

listu navedeni varnostno-tehnični podatki, ki so pomembni za ocenjevanje tveganja pri delu s 

temi snovmi ali zmesmi. To posledično pomeni, da delodajalci zaradi neustrezne vsebine 

varnostnih listov ali razširjenih varnostnih listov ne morejo zagotoviti ustreznih varnostnih 

ukrepov na delovnih mestih. Poleg ustreznih navedb v preostalih točkah varnostnega lista je 

izjemnega pomena natančna določitev vsebine točke 8, ki opredeljuje nadzor izpostavljenosti 

in določa tehnične in organizacijske pogoje in ukrepe ter osebno zaščitno opremo. Pri 

tehničnih pogojih je pomembno, da se navedejo vrsta prezračevanja s številom izmenjav 

zraka ter pogoji uporabe snovi oz. zmesi za določen namen uporabe, npr. splošno 

prezračevanje, 1 do 3 izmenjave zraka/h. Navedeno je lahko vključeno tudi v scenarij 

izpostavljenosti. Za vsako posamezno snov je navedena mejna vrednost poklicne 

izpostavljenosti, ki velja v Republiki Sloveniji, biološka mejna vrednost za posamezno snov, 

če je ta vrednost predpisana v Republiki Sloveniji, ustrezen tehnično-tehnološki nadzor in 

osebna varovalna oprema s pripadajočimi standardi. Glede na to, da so Direktive Komisije 

oz. Sveta za zelo malo snovi določile indikativne oz. zavezujoče mejne vrednosti, so mejne 

vrednosti za posamezne snovi po različnih državah pogosto določene različno. Podobno 

velja tudi za določitev bioloških mejnih vrednosti. Natančna opredelitev osebne varovalne 

opreme z navedbami standardov je izredno pomembna, da bo lahko delodajalec nabavil in 

nadalje zagotavljal ustrezno osebno varovalno opremo. Pomembno je, da se npr. pri 

zaščitnih maskah poleg navedbe tipa ustreznega filtrirnega sredstva z navedbo ustreznega 

standarda navedejo pri tipih A, B, E in K tudi razred 1, 2 ali 3, tip maske z ustreznim 

standardom in zaščitni faktor. Prav tako je glede navedb za preostalo osebno varovalno 

opremo. Zavedati se je treba dejstva, da samo proizvajalec podrobno pozna nevarno snov, 

zato lahko natančno opredeli osebno varovalno opremo, dolžnost uporabnika pa je, da jo 

priskrbi. Tudi jezik, v katerem je napisan varnostni list, ima pomembno vlogo. Jezik mora 

biti v jeziku uporabnika, kar pomeni, da morajo proizvajalci oz. uvoznik zagotoviti, da so 

varnostni listi v slovenskem jeziku. To je nemalokrat težava, saj proizvajalci in uvozniki 

varnostnih listov ne prevedejo v slovenski jezik. 

Zaradi uvedbe Uredbe CLP so se spremenili simboli označevanja nevarnih snovi, zato je še 

pomembneje, da so tudi nalepke na embalaži v jeziku, ki ga delavec razume, saj je običajno 

prva seznanitev z nevarno snovjo delavca etiketa na embalaži. 
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Dodatne informacije o nevarnosti se lahko pridobijo iz navodil za varno delo, ki so običajno 

izvlečki varnostnih listov.  

Prav tako je dodatne ciljane informacije o nevarni snovi mogoče pridobiti iz najrazličnejših 

zbirk ali baz podatkov ali iz same zakonodaje oz. druge literature, npr. iz Praktičnih smernic 

za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi [111]. 

4.2 Opredelitev nevarnosti nevarnih snovi oz. zmesi, ki so jim delavci 
izpostavljeni na delovnih mestih  

V drugem koraku opredelimo nevarnosti nevarnih snovi oz. zmesi, ki so jim delavci 

izpostavljeni, in izdelamo seznam nevarnih kemičnih snovi in zmesi, pri čemer je treba 

vključiti tudi morebitne intermediate, ki nastanejo v delovnem procesu. V tem koraku je 

izjemno pomembno, da natančno opredelimo vse snovi, zmesi oz. intermediate, ki nastanejo 

v delovnem procesu in ki so jim delavci izpostavljeni, saj so osnova za nadaljnje ocenjevanje 

tveganj na delovnih mestih. Nevarnost oz. škodljivost, ki jo predstavlja nevarna kemična 

snov, izvira iz njenih lastnosti. Prepoznavanje nevarnosti in ocena tveganja se vedno začneta 

pri poznavanju nevarnih lastnosti kemične snovi. Pri izpostavljenosti visokim 

koncentracijam krajše obdobje se ponavadi pojavijo akutni učinki. Posledice izpostavljenosti 

določeni kemični snovi pri razmeroma nizki koncentraciji za daljše obdobje pa so lahko 

kronični učinki. Nekatere kemične snovi delujejo takoj in povzročajo lokalne poškodbe na 

mestu stika ali na mestu vstopa v telo, druge pa se npr. prenašajo po telesu v različne organe 

in povzročajo negativne učinke na zdravje šele po daljšem času. Poti vnosa v takih primerih 

so lahko različne. Uredba CLP je nevarne snovi razvrstila glede na njihove fizikalne 

nevarnosti in nevarnosti za zdravje. K snovem s fizikalnimi nevarnostmi spadajo eksplozivi, 

vnetljivi plini, vnetljivi aerosoli, oksidativni plini, plini pod tlakom, stisnjeni plin, 

utekočinjeni plin, ohlajen utekočinjeni plin, raztopljeni plin, vnetljive tekočine, vnetljive 

trdne snovi, samoreaktivne snovi in zmesi, piroforne tekočine, piroforne trdne snovi, 

samosegrevajoče snovi in zmesi, snovi, ki pri stiku z vodo povzročajo vnetljive pline, 

oksidativne tekočine, oksidativne trdne snovi, organski peroksidi, jedke kovine. Snovi, ki 

imajo nevarne lastnosti za zdravje, povzročajo akutno strupenost (oralno, dermalno, pri 

vdihavanju), jedkost za kožo/draženje kože, hude poškodbe oči/draženje oči, preobčutljivost 

dihal, kože, mutagenost za zarodne celice, rakotvornost, strupenost za razmnoževanje, 

specifično strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost in ponavljajajoča se 

izpostavljenost, nevarnost pri vdihovanju. Glede na to, da so delavci na delovnih mestih 

običajno izpostavljeni različnim kemičnim snovem, je poleg navedenih nevarnih lastnosti 

snovi treba upoštevati tudi medsebojne učinke nevarnih snovi, ki so lahko: 

a) neodvisni: pomeni, da snovi delujejo med seboj neodvisno, če je dokazano, da delujejo 

na različne organe ali tkiva in po različnih mehanizmih,  

b) aditivni: pomeni, da je učinek enak vsoti učinkov, ki se pojavijo zaradi izpostavljenosti 

(različni ogljikovodiki, npr. ksilen, butanol [112]), 

c) sinergistični: pomeni, da se učinek obeh nevarnih kemičnih snovi potencira in je končni 

učinek še večji, kot ga pričakujemo pri aditivnem učinku (cigaretni dim in azbest [113]), 

d) antagonistični: pomeni, da dve kemični snovi druga drugo ovirata,  

e) potencialni: pomeni, da kemična snov, ki ni ali je malo toksična, poveča toksičnost 

druge snovi (npr. etanol in trikloretilen [114]). 

Upoštevati je treba tudi lastnost nekaterih snovi, da poškodujejo notranjo uho. Te snovi 

imenujemo ototoksične. Delujejo na receptorje in živce v notranjem ušesu in lahko 

povzročijo motnje slišnosti ali ravnotežja ali obeh. V primeru izpostavljenosti hrupu lahko 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Receptor
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Notranje_uho
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pride do sinergijskega učinka. 

4.3 Ocenitev tveganja  
Tretji korak je ocenitev tveganja. Tveganje, ki ga predstavlja izpostavljenost določeni 

kemični snovi, je odvisno od verjetnosti, da ta kemična snov povzroči neželeno posledico, 

npr. poklicno bolezen, in od resnosti posledic, ki jih ta bolezen prinaša. Verjetnost, da neka 

kemična snov povzroči neželene posledice, je odvisna od njenih lastnosti, na katere ne 

moremo vplivati, ter drugih pomembnih okoliščin, npr. način stika oz. vnosa, koncentracija 

nevarne kemične snovi, čas delovanja kemične snovi, pogostnost stika s kemično snovjo 

(enkratna ali večkratna izpostavljenost), teža dela (množina vnosa kemične snovi v telo), 

uvedeni varnostni ukrepi (npr. lokalno odsesavanje, prostorsko prezračevanje, uporaba 

osebne varovalne opreme …) idr. Glede na to, da na resnost posledic, ki jih prinaša poklicna 

bolezen, ne moremo vplivati, lahko na zmanjšanje tveganja na sprejemljivo raven vplivamo 

tako, da ustrezno znižamo verjetnost, da se poklicna bolezen pojavi. Verjetnost lahko 

znižamo tako, da ustrezno obravnavamo pomembne dejavnike, na katere lahko vplivamo. 

Nekateri teh dejavnikov so navedeni in razloženi v nadaljevanju. 

4.3.1 Psihosocialna tveganja 

Na varno opravljanja dela vplivajo dobro počutje pri delu, zaupanje in medsebojna pomoč 

ter pozitivna delovna klima. Pogoje mora zagotavljati delodajalec, vendar pa se mora vsak 

posameznik potruditi in k temu prispevati. Samo zadovoljen delavec bo delo opravljal varno, 

kar kažejo izkušnje iz marsikatere raziskave nezgod pri delu. To, kako visoko v strategiji 

delodajalca je postavljeno področje varnosti in zdravja pri delu, pove, kakšen je odnos 

delodajalca do tega področja.   

4.3.2 Zdravstveni nadzor 

Ustreznost zdravstvenega nadzora pomembno vpliva na zmanjšanje tveganja glede nevarnih 

snovi. Naloge izvajalca medicine so določene z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu 

(ZVZD-1) [16] in so zelo obširne. Obsegajo sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag za 

izjavo o varnosti; izvajanje zdravstvenih pregledov delavcev, seznanjanje delavcev s 

tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo 

do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti; spremljanje in analiziranje stanja v zvezi s 

poklicnimi boleznimi in boleznimi, povezanimi z delom, ter odkrivanje vzrokov; 

pripravljanje poročil za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja 

delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analize funkcionalnih okvar, nezgod pri 

delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne invalidnosti. Poročila morajo 

vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom dopolnitve ali nadgradnje 

ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu. Zdravstveni delavci sodelujejo v procesu poklicne 

rehabilitacije ter svetujejo pri izbiri drugega ustreznega dela; sodelujejo pri pripravi načrta 

delodajalca za dajanje prve pomoči ter pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne 

in posebne ukrepe prve pomoči. Ena izmed zelo pomembnih nalog je obveznost prisotnosti 

na delovnih mestih. Izvajalec medicine dela s svojim znanjem in prisotnostjo na delovnih 

mestih pripomore k znižanju tveganja zaradi nevarnih snovi na delovnih mestih. Ogled 

delovnega mesta in poznavanje delovnih mest delavcev pripomore k temu, da se bo izvajalec 

medicine dela tudi v praksi seznanil s pogoji in obremenitvami delavca. Če mora delavec 

opravljati delo v kemijsko zaščitni obleki v zelo vročem času, mora to upoštevati. Četudi 

delavec ni izpostavljen hrupu, a dela z ototoksičnimi snovmi, je treba izvajati preglede sluha 

z avdiogrami, da se preverja, ali slišnost delavca z leti izpostavljenosti takšni snovi pada. 
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Seveda je potreben razgovor o izvajanju biološkega monitoringa in njegovih rezultatih. 

Izvajalec medicine dela se mora seznaniti z rezultati meritev vseh škodljivosti na delovnem 

mestu (hrup, vibracije, osvetljenost, toplotno okolje, ko temperatura na delovnih mestih pade 

pod 18 °C in naraste preko 28
 
°C, optična sevanja ...), da lahko ustrezno svetuje delodajalcu 

glede ukrepov za zmanjšanje tveganja za zdravje delavca. 

4.3.3 Usposabljanje 

Zelo pomembno je, da vsak delavec pozna vse nevarnosti, ki izhajajo iz opravljanja 

njegovega dela, in opravlja delo na tak način, da zmanjša tveganje za varnost in zdravje na 

sprejemljivo raven. Usposabljanje je obvezno za vse delavce pred nastopom dela in kasneje 

v primerih, ko se uvede nova tehnologija, novo sredstvo za delo ali spremeni delovni proces. 

Zajemati mora vsebine varnega in zdravega dela, kakor tudi ravnanje ob nezgodi in nujnih 

primerih. Le od usposobljenega delavca lahko pričakujemo, da bo znal kemično snov 

pravilno uporabljati in bo s tem zagotovil višjo stopnjo varnosti tako zase kot za druge 

delavce. Usposabljanje mora biti specifično, njegov namen pa mora, da bo vsak delavec: 

– lahko prepoznal in znal prepoznati uporabljene kemične snovi v vsaki fazi delovnega 

procesa, kar je izjemnega pomena, saj se je označevanje nevarnih kemičnih snovi z 

uvedbo Uredbe CLP [5] popolnoma spremenilo, 

– poznal ukrepe za varno in zdravo delo, zahtevane za vsako snov, s katero ravna, 

– poznal mesto hranjenja varnostnih listov, znal varnostne liste uporabljati in si jih 

razlagati, npr. način varnega shranjevanja kemične snovi, način varne uporabe kemične 

snovi, ravnanje v primeru nezgode ali nujnega primera, ravnanje v primeru požara v 

vsaki fazi delovnega procesa, 

– poznal navodila za varno in zdravo delo in se po njih tudi ravnal, 

– poznal postopek nudenja prve pomoči za vsako nezgodo ali nujni primer, povzročen s 

kemičnimi snovmi, s katerimi dela. 

Delodajalec mora zagotoviti še posebna specifična usposabljanja delavcev, ki opravljajo delo 

v eksplozijsko ogroženih prostorih. Prav tako mora delavce, ki so ali bi lahko bili 

izpostavljeni azbestu, usposobiti po predpisanem programu, ki je določen z Direktivo 

2003/18/EC [115], ki je bila v pravni red Republike Slovenije prenesena s Pravilnikom o 

varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu [116]. Program 

usposabljanja delavcev za preprečevanje tveganj in zagotavljanje varnosti mora biti 

zasnovan tako, da si bodo delavci pridobili potrebne veščine. 

Usposabljanje in seznanitev z nevarnostmi se mora zagotoviti vsem, ki pri delodajalcu 

opravljajo delo. Izjemno pomembno je, da se z nevarnostmi pri delodajalcu seznanijo tudi 

najrazličnejši zunanji izvajalci, ki pri delodajalcu opravljajo različna vzdrževalna in 

remontna dela ipd. Vsebina usposabljanja se mora nanašati tudi na varovane kategorije 

(noseče delavke, delavke, ki so pred kratkim rodile, doječe delavke, mladi delavci, invalidi), 

saj imajo varovane kategorije tudi določene pravice in obveznosti. Delodajalec mora za te 

kategorije izdelati oceno tveganja, kot je na sliki 4-2 prikazana za noseče delavke; ocena je 

izdelana po Pravilniku o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred 

kratkim rodile, ter doječih delavk [117], saj imajo nekatere varovane kategorije precej 

omejitev ali prepovedi ravno na področju nevarnih snovi. Prav tako se ne sme zanemariti 

praktičnega preskusa usposobljenosti delavcev, ki ga mora strokovna oseba za varnost pri 

delu izvesti na delovnem mestu in o tem izdelati primeren zapis. 
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Slika 4-2.Ocena tveganja za nosečo delavko, izdelana skladno s Pravilnikom o varovanju 

zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk [117] 
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4.3.4 Delovna oprema 

Delodajalec mora delavcem zagotavljati brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in 

zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja. Upoštevati mora Direktivo 

2009/104/EC [118], ki ureja obveznosti delodajalca in delavca v zvezi z delovno opremo, ki 

se uporablja pri delu. Tehnološki postopki, pri katerih se uporabljajo ali izločajo nevarne 

snovi, morajo potekati v hermetično zaprtih posodah ali prostorih, vendar pa je precej 

tehnoloških postopkov, pri katerih se delovna oprema odpira, da bi jo napolnili z materialom 

ali ga vzeli iz nje. Pri tem obstaja možnost, da iz nje uidejo nevarne snovi, zato mora imeti 

delovna oprema varnostne naprave in naprave za odvajanje, odsesavanje ali nevtralizacijo, 

ki preprečujejo uhajanje teh snovi iz delovne opreme v delovni prostor. Delovna oprema, na 

kateri se izločajo nevarne snovi in ki je zaradi tehnoloških razlogov ni mogoče zapreti 

(hermetizirati), mora imeti naprave za odvajanje, odsesovanje ali nevtralizacijo. To na 

delovnih mestih običajno povzroča precej težav, če delodajalci težav ne rešujejo sistemsko. 

Že pred nabavo kakršnekoli nove delovne opreme bi morali sodelovati strokovnjaki z 

različnih delovnih področij, da bodo doseženi kriteriji za minimalno tveganje ne samo glede 

nevarnih kemičnih snovi, temveč tudi glede upoštevanja drugih nevarnosti in škodljivosti na 

delovnem mestu oz. pri uporabi delovne opreme. S tem bo tudi zagotovljeno, da se bo 

izvedlo ustrezno odsesovanje oz. prezračevanje. Pri načrtovanju prezračevanja in 

odsesovanja je treba upoštevati tudi morebitno povečano proizvodnjo in verjetnost, da se 

bodo nevarnim snovem znižale mejne vrednosti. 

Dodajalec, pri katerem so delavci ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer, mora zagotavljati, 

da so delovna oprema in zaščitni sistemi v potencialno eksplozivnih atmosferah skladni z 

Direktivo 2014/34/EU [119] in Direktivo 1999/92/ES [120]. Pravilnik o protieksplozijski 

zaščiti [121] prenaša v pravni red Republike Slovenije obe omenjeni direktivi. Glede na 

praktične izkušnje je na tem področju še veliko nejasnosti, zato je v nadaljevanju na sliki 4-3 

prikazan organogram, ki prikazuje postopke, ki jih mora delodajalec izvesti v zvezi z 

eksplozivnimi atmosferami skladno z omenjenim pravilnikom [121]. Najprej mora oceniti 

tveganje v zvezi z eksplozivnimi atmosferami, razvrstiti prostore, v katerih lahko nastajajo 

eksplozivne atmosfere, na cone, ki se razvrščajo glede na vrsto eksplozivne atmosfere (cona 

0, 1 ali 2 – prostor, v katerem je eksplozivna atmosfera sestavljena iz zmesi zraka in 

vnetljivih snovi v obliki plina, hlapov ali megle; cona 20, 21 ali 22 – prostor, v katerem je 

eksplozivna atmosfera v obliki oblaka gorljivega prahu) in na čas trajanja eksplozivne 

atmosfere (v coni 0 in 20 je eksplozivna atmosfera prisotna stalno, daljša obdobja ali 

pogosto; v coni 1 in 21 je prisotna občasno, v coni 2 in 22 pa eksplozivna atmosfera ne 

nastane, če pa že nastane, je to le za kratek čas). Nato mora delodajalec zagotoviti 

organizacijske ukrepe in ukrepe protieksplozijske zaščite skladno s Prilogo 12 Pravilnika o 

protieksplozijski zaščiti ter izdelati elaborat eksplozijske ogroženosti, ki mora biti skladen z 

dejanskim stanjem pri delodajalcu, in ga certificirati pri certifikacijskem organu. 

Certifikacijska organa v RS na področju protieksplozijske zaščite sta Slovenski institut za 

kakovost in meroslovje (SIQ), Ljubljana, in Bureau Veritas, d. o. o., Ljubljana. Sledi 

certificiranje vgraditve opreme in nazadnje pridobitev certifikata o skladnosti vzdrževanja 

EX-opreme. Obveznost delodajalca je delavce usposabljati za varno opravljanje dela v EX-

prostorih, kakor tudi vzdrževalce in serviserje. Vsekakor pa je treba zagotavljati v primeru 

sprememb, da se te vnesejo v elaborat in da se predhodno navedeni koraki ponovijo, kar je 

razvidno s slike 4-3. Vsak pridobljen certifikat o vzdrževanju EX-opreme ima določeno 

veljavnost, zato je treba voditi evidenco o poteku veljavnosti in zagotavljati veljavnost. 

Novejša delovna oprema je praviloma označena z oznako CE, opremljena je z izjavo o 

skladnosti in navodili za varno delo, ki pa pogosto niso v slovenskem jeziku. Delodajalci se 

očitno še vedno ne zavedajo svojih pravic, da jim pri nakupu delovne opreme v EU pripada 
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dokumentacija v slovenskem jeziku, kot je to zahtevano v Direktivi 2006/42/ES [122]. 

Navodila za varno delo so osnovna dokumentacija, ki se uporablja za poučevanje delavcev 

za varno upravljanje delovne opreme, in osnovna dokumentacija, ki se uporablja pri pregledu 

prvih, periodičnih ali izrednih pregledih delovne opreme. Prvi pregled delovne opreme se 

izvede po namestitvi stroja, periodični pregledi pa se morajo opravljati v rokih, ki jih določi 

proizvajalec. Če pa delodajalec ni predpisal rokov, se periodični pregledi in preizkusi 

delovne opreme izvajajo v rokih, ki jih določa nacionalna zakonodaja. V Sloveniji so ti roki 

vsakih 36 mesecev, razen pri delovni opremi, s katero se jedke snovi (korozivne, agresivne) 

obdelujejo, predelujejo ali uporabljajo v druge namene, pri kateri se opravljajo v rokih, ki ne 

smejo biti daljši od 24 mesecev. Vsekakor pa mora delavec opravljati dnevne preglede 

strojev in jih tudi evidentirati. Ustrezna navodila za varno delo so tudi dokument, ki služi za 

ustrezen nadzor za upoštevanje varnostnih ukrepov, ki so predvideni za delovno opremo. 

Delavci morajo upoštevati navodila za varno delo, drugače storijo prekršek po Zakonu o 

varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) [16] in se jim lahko odpove pogodba o zaposlitvi 

skladno z Zakonom o delovnih razmerjih [123]. 

Direktive v zvezi z delovno opremo so prenesene v pravni red Republike Slovenije s 

Pravilnikom o varnosti strojev [124] in Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi 

delovne opreme [125].  
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Slika 4-3. Zagotovitev postopkov pri izpostavljenosti delavcev eksplozivnim atmosferam 

[121] 
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4.3.5 Delovno okolje 

Dejavniki, ki vplivajo na ustreznost delovnega okolja, so osvetljenost, toplotno udobje, 

ročno premeščanje bremen, hrup, vibracije, elektromagnetna sevanja, alkohol, droge, druge 

psihoaktivne snovi, hramba in skladiščenje nevarnih snovi na delovnih mestih. Vsi navedeni 

dejavniki bodo podrobneje razloženi v nadaljevanju. 

4.3.5.1 Osvetljenost 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih [126], 

ki implementira Direktivo Sveta 89/654 EGS [127], določa zahteve za zagotavljanje varnosti 

in zdravja delavcev, ki jih mora delodajalec upoštevati pri načrtovanju, opremljanju in 

vzdrževanju delovnih mest. Pri tem zavzema pomembno vlogo ustrezna osvetljenost 

delovnih mest. Pravilnik [126] določa, da morajo biti delovni prostori praviloma osvetljeni z 

naravno svetlobo. To dosežemo z ustrezno površino in velikostjo oken, pri čemer je velikost 

površin za osvetljevanje vsaj 1/8 površine tal, površina posameznega okna najmanj 1 m
2
 pri 

globini prostora do 4 m oz. 1,5 m
2
 pri globini nad 4 m, višina in širina okna vsaj 1 m, višina 

spodnjega roba okna pa manj kot 1,5 m. Pravilnik dopušča izjeme v delovnih prostorih, v 

katerih obratovalne razmere dnevne svetlobe ne dopuščajo, npr. prodajni prostori, skladišča 

in podobni prostori, če ležijo pod zemeljskim nivojem, delovni prostori s talno površino nad 

2000 m
2
, če imajo svetlobne jaške.  

Delovni prostori morajo biti opremljeni z umetno svetlobo, ki zagotavlja osvetljenost 

delovnih mest v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi oz. vsaj 200 lx, v primeru večjih 

zahtev mora biti delovno mesto opremljeno tudi z dodatno lokalno razsvetljavo. Standarda, 

ki obravnavata razsvetljavo na delovnih mestih, sta SIST EN 12464-1:2011[128], ki 

opredeljuje zahteve za razsvetljavo v notranjih delovnih prostorih, in SIST EN 12464-2:2007 

[129], ki določa zahteve za razsvetljavo delovnih mest na prostem. V primeru mešane 

razsvetljave mora biti ta usklajena z naravno svetlobo (smer vpada, barva svetlobe).  

Če bi bila zaradi izpada električne energije ogrožena varnost in zdravje delavcev, morajo biti 

takšni prostori opremljeni z zasilno razsvetljavo. V takšnih prostorih mora biti zagotavljena 

osvetljenost vsaj 1 % predpisane vrednosti oz. vsaj 1 lx.  

Če delavec uporablja slikovni zaslon, mora biti naravna in/ali umetna osvetljenost prostora 

400 ± 100 lx, če je le mogoče, razmerje svetlosti med zaslonom in okoljem v neposrednem 

vidnem polju ne sme presegati vrednosti 1 : 3, v ožjem vidnem polju 1 : 10 in v širšem 

vidnem polju 1 : 20 in delovno okolje mora biti oblikovano tako, da viri svetlobe ne 

povzročajo motečega bleščanja oz. zrcaljenja na zaslonu. Navedene so zahteve Pravilnika o 

varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom [130]. 

Na delovnih mestih je izjemnega pomena zagotavljati poleg ustrezne svetlosti tudi ustrezno 

enakomernost svetlosti. V standardu SIST EN 12464‐1 [128] je določen nivo osvetljenosti, 

ki se giblje od 30 lx pri gibanju na prostem do 150 lx pri občasnem delu na prostem, 300 lx 

pri opravilih pri majhnih zahtevah videnja, 500 lx pri povprečnih zahtevah videnja, 750 lx 

pri večjih zahtevah videnja, 1000 lx pri velikih zahtevah videnja, 1500 lx pri posebnih 

zahtevah videnja, > 2000 lx za zelo natančne vidne zahteve. Predpisani so nivoji 

osvetljenosti za posamezne prostore, in sicer za koncertne dvorane 100 lx, knjižnice 200 lx, 

čitalnice 500 lx, pisarne (splošno) 500 lx, stopnišča in hodnike 150 lx in 100 lx, učilnice in 

predavalnice 500 lx, risalnice 750 lx, laboratoriji 500 lx, operacijske dvorane (mesto 

operacije) > 10.000 lx, daljinsko upravljane procesne naprave 50 lx, procesne naprave z 

občasnimi ročnimi posegi 150 lx, delovna mesta pri procesnih napravah s stalno prisotnostjo 

300 lx, laboratoriji 500 lx, izdelovanje zdravil 500 lx, izdelava avtomobilskih plaščev 500 lx, 

kontrola barv 1000 lx. 
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Poleg nivoja osvetljenosti je izjemnega pomena, da v prostoru ni prevelikih razlik med 

svetlimi in temnimi deli, zato je v standardu SIST EN 12464‐1 [128] definirana 

enakomernost osvetljenosti. Prostorska enakomernost osvetljenosti (U0) se podaja kot 

razmerje med najmanjšo izmerjeno osvetljenostjo v prostoru (Em) in povprečno vrednostjo 

osvetljenosti (vseh meritev) (Esr):  

         (4-1) 

V standardu SIST EN 12464‐1 [128] je zahtevana minimalna enakomerna osvetljenost vsaj 

0,4. Zahtevana enakomernost osvetljenosti za neposredno okolico delovne naloge (površine) 

je U0 = 0,4 in za širšo okolico (ozadje) U0 = 0,1. Pod neposredno okolico delovne naloge 

(površine) se šteje tisti del, ki ga ima delavec med opravljanjem dela v svojem vidnem polju 

oz. vsaj 0,5-m pas okoli delovne površine. Standard SIST EN 12464-1 [128] podaja za 

različne vrste del dovoljeno stopnjo bleščanja, ki je definirana s pomočjo indeksa bleščanja 

UGR (angl. Unified Glare Rating): 

 

      (4-2)     

kjer je:  

Lb svetlost ozadja [cd/m
2
], izračunana iz izraza  

 kjer je , vertikalna indirektna osvetljenost pri opazovalčevem očesu 

L   svetlost svetleče površine vsake svetilke v smeri opazovalčevega očesa [cd/m
2
] 

ω prostorski kot (v steradianih) svetlečega dela vsake svetilke glede na opazovalčevo 

oko 

pg Guthov indeks glede na položaj vsake od svetilk (odmik svetilke od linije pogleda) 

 

Standard SIST EN 12464‐1 [128] podaja za vsako vrsto dela tudi potreben indeks barvnega 

videza Ra oz. CRI (angl. colour rendering index). Meritve se izvajajo na delovnih mestih. 

Število merilnih točk je odvisno od velikosti površine, na kateri merimo osvetljenost.  

Dejstvo je, da bi delodajalci morali izvajati meritve osvetljenosti in bleščanja ne samo v 

dopoldanskem in popoldanskem času, temveč tudi v nočnem času, če delo poteka tudi 

ponoči. 

4.3.5.2 Toplotno udobje 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih [126] 

določa, da mora delodajalec zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med 

delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične 

obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu. 

Za izpolnjevanje navedenih zahtev mora delodajalec upoštevati določila slovenskih 

standardov za toplotno udobje. Ti standardi so SIST EN ISO 7730:2006 [131] – ugotavljanje 

toplotnega ugodja – PMV, PPD, SIST EN ISO 9920:2010 [132] – ocenitev toplotne 

izolativnosti – clo, SIST EN ISO 8996:2005 [133] – ugotavljanje presnovne toplote – met, 

SIST EN 27243:2001 [134] – vroča delovna okolja – WBGT, SIST EN ISO 11079:2008 

[135] – hladna delovna okolja – IREQ.  

Toplotno okolje se ocenjuje s pomočjo indeksa pričakovane presoje toplotnega občutja PMV 

(angl. predicted mean vote). PMV indeks podaja pričakovano povprečno oceno toplotnega 
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okolja večjega števila ljudi s pomočjo sedemstopenjske lestvice, ki je prikazana v tabeli 4-1 

in se izračuna po enačbi 4-3. 

 

Tabela 4–1. Sedemstopenjska lestvica toplotnega okolja [131] 

mrzlo hladno prijetno  

hladno 

nevtralno prijetno  

toplo 

toplo vroče 

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 

 

Pričakovana presoja toplotnega občutja (PMV) se izračuna: 

 

 kjer je: 

M metabolizem (W/m
2
 oz. met) 

W efektivna mehanska moč (W/m
2
) 

fcl faktor oblečenosti 

tcl površinska temperatura obleke (°C) 

 srednja sevalna temperatura (°C) 

hc konvektivna toplotna prestopnost (W/(m
2 

K)) 

ta temperatura zraka (°C) 

pa delni tlak vodne pare (Pa) 

 

Pri tem se površinska temperatura obleke (tcl) izračuna po enačbi:  

 

 (4-4) 

 

 kjer je: 

Icl izolativnost obleke (m
2
K/W oz. clo) 

tcl površinska temperatura obleke (°C) 

 

Konvektivna toplotna prestopnost (hc) pa se izračuna po enačbi: 

 
 

 kjer je: 

var       relativna hitrost zraka (m/s) 

  

Faktor oblečenosti (fcl) se izračuna po enačbi: 

(4-5) 
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 kjer je: 

Icl izolativnost obleke (m
2
K/W oz. clo) 

Za toplotno ugodje moramo torej poznati naslednje parametre: 

 aktivnost (W/m
2
 oz. met) 

 oblečenost (clo) 

 temperaturo zraka (°C) 

 sevalno temperaturo (°C) 

 hitrost zraka (m/s) 

 vlažnost zraka (Pa) 

V nadaljevanju bodo prikazani nekateri teh parametrov. V tabeli 4-2 so prikazane vrednosti 

metabolizma M, izraženega v W/m
2
 in v met za različne aktivnosti. 1 met ustreza toplotnemu 

toku 58,2 W/m
2
 (človek ima povprečno površino kože 1,8 m

2
). 

V tabeli 4-3 so prikazane vrednosti metabolizma M, razvrščene v razrede, v tabeli 4-4 pa 

izolativnost nekaterih različnih kombinacij oblek. 

 

 

(4-6) 
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Tabela 4–2. Vrednosti metabolizma M, izraženega v W/m
2
 in v met za različne aktivnosti 

[133] 

Poklic Metabolizem 

 (W/m
2
) 

Metabolizem 

 (met) 

Pisarniško delo  Sedeče delo 55 do 70 0,95 do 1,20 

 Uslužbenec 70 do 100 1,20 do 1,72 

 Vratar 80 do 115 1,37 do 1,97 

Obrtniki Zidar 110 do 160 1,89 do 2,75 

 Mizar 110 do 175 1,89 do 3,00 

 Steklar 90 do 125 1,55 do 2,15 

 Pleskar 100 do 130 1,72 do 2,23 

 Pek 110 do 140 1,89 do 2,40 

 Mesar 105 do 140 1,80 do 2,40 

 Urar 55 do 70 0,95 do 1,20 

Rudarska industrija Prevoznik blaga 70 do 85 1,20 do 1,46 

 Kopač 110 1,89 

 Delavec v koksarni 115 do 175 1,97 do 3,00 

Industrija železa in jekla Delavec pri plavžu 170 do 220 2,92 do 3,78 

 Delavec pri elektro peči 125 do 145 2,15 do 2,49 

 Ročni modelar 140 do 240 2,40 do 4,12 

 Strojni modelar 105 do 165 1,80 do 2,83 

 Livar 140 do 240 2,40 do 4,12 

Obdelava kovin in železa Kovač  90 do 200 1,55 do 3,44 

 Varilec 75 do 125 1,29 do 2,15 

 Strugar 75 do 125 1,29 do 2,15 

 Operater vrtalnega stroja 80 do 140 1,37 do 2,40 

 Mehanik 70 do 110 1,20 do 1,89 

Grafika Pisec 70 do 95 1,20 do 1,63 

 Knjigovezec 75 do 100 1,29 do 1,72 

Kmetijstvo Vrtnar 115 do 190 1,98 do 3,26 

 Voznik traktorja 85 do 110 1,46 do 1,89 

Promet Voznik avtomobila 70 do 100 1,20 do 1,72 

 Voznik avtobusa 75 do 125 1,29 do 2,15 

 Voznik tramvaja 80 do 115 1,37 do 1,98 

 Operater žerjavov 65 do 145 1,11 do 2,49 

Različni poklici Laborant 85 do 100 1,46 do 1,72 

 Učitelj 85 do 100 1,46 do 1,72 

 Trgovski pomočnik 100 do 120 1,72 do 2,06 

 Tajnik 70 do 85 1,20 do 1,46 
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Tabela 4–3. Vrednosti metabolizma M, razvrščene v razrede [133] 

Razred Metabolizem 

(Wm
-2

) 

Metabolizem 

(met) 

Primer 

0 

Počivanje 

 

55 do 70 0,94 do 1,20 Počiva, enostavno sedi 

1 

Nizka 

hitrost 

presnove 

70 do 130 1,20 do 2,23 

Lahka ročna dela (pisanje, tipkanje, risanje, 

šivanje, knjigovodstvo); delo z dlanjo in roko 

(delo sodnikov, inšpektorjev, sestavljanje ali 

sortiranje lahkih materialov); delo z roko in 

nogo (vožnja vozil v normalnih pogojih). 

Stoječe vrtanje (majhni deli); rezkalni stroj 

(majhni deli); navijanje žice na tuljavo; 

uporaba enostavnega ročnega orodja; športna 

hoja (hitrost do 2,5 km/h). 

2 

Zmerna 

hitrost 

presnove 

 

130 do 200 2,23 do 3,43 

Dolgotrajno delo z dlanjo in roko (zabijanje 

žebljev), delo z roko in nogo (vožnja 

kamionov, traktorjev in gradbenih strojev); 

delo z roko (delo s pnevmatskim kladivom, 

montaža traktorja, premeščanje zmerno težkih 

materialov, pletje, okopavanje, obiranje sadja 

ali zelenjave, potiskanje ali vlečenje lahkih 

vozičkov ali samokolnice, hoja s hitrostjo 

2,5 km/h do 5,5 km/h, kovanje). 

3 

Visoka 

hitrost 

presnove 

200 do 260 3,43 do 4,47 

Intenzivno delo z roko, prevažanje težkega 

materiala; kidanje; delo s kladivom; žaganje; 

klesanje trdega lesa; košnja; kopanje; hoja s 

hitrostjo 5,5 km/h do 7 km/h. Potiskanje ali 

vlečenje bremena z ročnim vozom ali 

samokolnico; polaganje tlakovcev. 

4 

Zelo 

visoka 

hitrost 

presnove 

> 260 > 4,47 

Zelo intenzivna dejavnost z največjo hitrostjo; 

delo s sekiro; intenzivno kidanje ali kopanje; 

hoja po stopnicah, rampi ali lestvi; hitra hoja z 

majhnimi koraki; tek; hoja s hitrostjo, večjo od 

7 km/h. 

 

Srednja sevalna temperatura  

Srednjo sevalno temperaturo lahko določimo z globusnim termometrom. Globusni 

termometer je črna krogla, v kateri je nameščen termometer. Princip merjenja je v tem, da je 

po daljšem času krogla v toplotnem ravnotežju z okolico. 
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Tabela 4–4. Izolativnost nekaterih različnih kombinacij oblek [132] 

Zap. 

št. 

Obleka Icl 

clo m
2
K/W 

1 Spodnje hlače, kratke hlače, polo majica, kratke nogavice, sandali 0,3 0,05 

2 Spodnje hlače, srajca s kratkimi rokavi, lahke hlače, kratke 

nogavice, čevlji 

0,5 0,08 

3 Spodnje perilo, srajca, hlače, nogavice, čevlji 0,7 0,11 

4 Spodnje perilo, srajca, hlače, suknjič, nogavice, čevlji 1,0 0,155 

5 Spodnje perilo, dolge nogavice, srajca, krilo, telovnik, suknjič 1,0 0,155 

6 Spodnje perilo z dolgimi rokavi in hlačnicami, srajca, hlače, 

telovnik, suknjič, plašč, nogavice, čevlji 

1,5 0,23 

7 Spodnje perilo s kratkimi rokavi in hlačnicami, srajca, hlače, jakna, 

težek prešit zunanji plašč in kombinezon, nogavice, čevlji, kapa, 

rokavice 

2,0 0,31 

8 Spodnje perilo z dolgimi rokavi in hlačnicami, termo suknjič in 

hlače, daljša podložena bunda s kapuco, zimski kombinezon, 

nogavice, čevlje, kapo, rokavice 

2,55 0,395 

 

Ker ocena toplotnega okolja PMV temelji na povprečni presoji večjega števila ljudi, lahko to 

presojo izrazimo tudi s pričakovanim odstotkom nezadovoljnih – PPD (angl. predicted 

percentage of dissatisfied). Ta relacija je določena eksperimentalno: 

  (4-7) 

PPD podaja pričakovan odstotek ljudi, ki izražajo nezadovoljstvo zaradi toplotnega okolja, 

kar je prikazano na sliki 4-4. 

 

Slika 4-4. Pričakovan odstotek nezadovoljnih (PPD) v odvisnosti od pričakovane presoje 

toplotnega občutja (PPV) [131] 
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V standardu SIST EN ISO 7730:2006 [131] so določene kategorije toplotnega okolja glede 

na pričakovano presojo toplotnega občutja (PMV) oz. odstotek nezadovoljnih (PPD), kar je 

prikazano v tabeli 4-5. 

Tabela 4–5. Kategorije toplotnega okolja [131] 

Kategorija PMV PPD (%) 

A –0,2 > PMV > +0,2 < 6 

B –0,5 > PMV > +0,5 < 10 

C –0,7 > PMV > 0,7 < 15 

 

Presoja vsakega delodajalca je, kakšne meje bo postavil glede toplotnega okolja in kakšno 

toleranco nezadovoljnih delavcev bo zaradi toplotnega okolja imel v svojem delovnem 

okolju. Delodajalec lahko pri tem upošteva stopnje obremenjenosti, ki so priporočene v 

publikaciji Ocenjevanje fizikalnih in kemičnih dejavnikov na delovnih mestih [136]. Prav 

tako si lahko delodajalec pri izračunu toplotnega ugodja olajša izračun s pomočjo 

računalniškega programa, ki je dostopen na spletni strani [137].  

Pri velikih toplotnih obremenitvah je treba upoštevati določbe standarda SIST EN 

27243:2001 Vroča okolja – Ocenitev toplotnega stresa na delavcu na podlagi kazalnika 

WBGT (ISO 7243:1989) [134]. 

Za izračun WBGT (angl. the wet bulb globe temperature) v prostoru se upošteva skladno s 

standardom naslednja enačba: 

 

      (4-8)  

      

kjer je: 

Tnw temperatura naravnega vlažnega termometra (°C) 

Tg temperatura globusnega termometra (°C) 

  

Za izračun WBGT za zunaj se upošteva skladno s standardom naslednja enačba: 

                                          (4-9) 

 kjer je: 

Ta      temperatura okolja (°C)   

 

Ocenitev toplotnega stresa na delavcu na podlagi kazalnika WBGT je prikazana na sliki 4-5. 
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Slika 4-5. Ocenitev toplotnega stresa na delavcu na podlagi kazalnika WBGT [134] 

Pri delu v mrazu je treba upoštevati standard SIST EN ISO 11079:2008 [135]. Pri 

izpostavljenosti mrazu se oceni tveganje kot vpliv mraza na celotno telo in kot lokalni vpliv 

na izpostavljene dele telesa, npr. roke, noge in obraz [138], kar je prikazano na sliki 4-6.  

 
Slika 4-6. Vplivi na oceno izpostavljenosti zaradi mraza [138] 

Za oceno vpliva mraza na celotno telo se uporabi indeks IREQ (zahtevana toplotna 

izolativnost obleke, angl. required clothing insulation), ki določa zahtevane izolacije oblačil. 

IREQ je merilo stresa zaradi mraza, pri čemer najvišja vrednost pomeni največjo izmenjavo 

toplote med delavcem in okoljem. Cilj in osnova te metode je, da je telo v ravnovesju z 

okoljem pri spremenjenih položajih telesa in temperaturah kože, ki izhajajo iz različnega 

napora ali vrste dejavnosti delavcev. Zato metoda in izračun IREQ temelji na enačbi 

energetske bilance, ki predpostavlja enakost med proizvedeno in izgubljeno energijo: 

 

      (4-10) 
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kjer je: 

M metabolizem (W/m
2
) 

W efektivna mehanska moč (W/m
2
) 

Eres izhlapevanje vode skozi dihala (W/m
2
) 

Cres izmenjava toplote z dihanjem (W/m
2
) 

E izhlapevanje vode s celega telesa (W/m
2
) 

K izmenjava toplote s prevajanjem (W/m
2
) 

R sevanje celega telesa (W/m
2
) 

C izmenjava toplote s konvekcijo (W/m
2
) 

S toplotne spremembe v telesu (W/m
2
) 

Če želimo, da bo telo v temperaturnem ravnovesju in da preprečimo kopičenje ali izgubo 

toplote, mora biti proizvedena presnovna energija (M) enaka vsoti energijske izgube zaradi 

porabe energije mehanskega dela (W), izhlapevanja vode skozi dihala (Eres), izmenjave 

toplote z dihanjem (Cres), izhlapevanja vode s celega telesa (E), izmenjave toplote s 

prevajanjem (K), sevanja celega telesa (R), izmenjave toplote s konvekcijo (C) in toplotne 

spremembe v telesu (S). Tveganje glede mraza za celotno telo se torej določi z analizo 

pogojev za ravnotežje telesne toplote. Stopnja izolacije oblačila, ki je potrebna za toplotno 

bilanco pri določenih stopnjah fiziološkega napora, se izračuna z matematično enačbo o 

toplotnem ravnotežju. Izračunana potrebna izolacija IREQ (enačba 4-14) se lahko šteje kot 

indeks stresa zaradi mraza, ki se izraža v enotah clo. Višja ko je vrednost, večje je tveganje 

zaradi neravnovesja telesne toplote. Indeks IREQ velja za hladna in ohlajena okolja. 

Priporočljivo je, da se ta indeks uporablja v naslednjih mejah glavnih parametrov [135], ki so 

določene z enačbami 4-11, 4-12 in 4-13. 

 

         (4-11) 

        (4-12) 

        (4-13) 

        (4-14) 

 kjer je: 

IREQ zahtevana izolacija oblačil (m
2
K/W) 

tsk temperatura kože (°C) 

tcl temperatura na površini oblačila (°C)  

Z določitvijo indeksa IREQ se določi katera vrsta izolacijskih oblačil se zahteva za posebno 

telesno aktivnost ali napor in toplotne razmere (temperaturo zraka in temperaturo sevanja, 

hitrost gibanja zraka in zračno vlago), da bo toplotno ravnotežje med delom, kar je prikazano 

na sliki 4-7. Uporaba IREQ obsega tri ocenjevalne korake: določitev IREQ za dane razmere 

izpostavljenosti, primerjava IREQ s stopnjo zaščite, ki jo imajo oblačila, in določitev časa 

izpostavljenosti, če je nivo zaščite manjše vrednosti kot IREQ, saj stopnja zaščite v 

najboljših razpoložljivih sistemih oblačil ustreza 3 do 4 clo. 
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Slika 4-7. IREQ glede na različne temperature okolice za različne vrste dela [138] 

Na sliki 4-8 je prikazan čas izpostavljenosti mrazu za lahko in zmerno delo z dvema 

stopnjama izolacije oblačil. Drugi časi izpostavljenosti za druge kombinacije se lahko 

ocenijo z interpolacijo.  

 

Slika 4-8. Čas izpostavljenosti mrazu za lahko in zmerno delo z dvema stopnjama izolacije 

oblačil [138] 

Standard [135] definira IREQneutral (minimalna zahtevana toplotna izolativnost obleke za 

nevtralno občutje, angl. neutral required clothing insulation) in IREQmin (minimalna 

zahtevana toplotna izolativnost obleke, angl. minimal required clothing insulation). Pri 

IREQneutral ima izpostavljeni normalno telesno temperaturo (tsk = 35,7 – 0,0285 × M), pri 

IREQmin pa je telesna temperatura nižja od normalne telesne temperature (tsk = 30 °C). S 

primerjavo IREQneutral in IREQmin z dinamično izolacijo oblačil (Iclr), ki je odvisna tudi od 
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telesne drže, gibanja telesa in vetra in je za 10–20 % nižja od osnovne izolacije oblačil (Icl), 

dobimo naslednje vrste zaščite proti mrazu: 

 če je Iclr < IREQmin, izbrana oblačila ne izpolnjujejo zahtevane zaščite telesa in s tem se 

poveča tveganje za podhladitve, 

 če je IREQmin <Iclr <IREQneutral, so izbrana oblačila zadovoljiva, 

in 

 če je Iclr> IREQneutral, je zaščita več kot zadovoljiva, pri čemer je treba upoštevati, da se s 

povečanjem aktivnosti lahko pojavi povečano tveganje za telesno pregrevanje, močno 

znojenje in absorpcijo vlage v oblačila, kar predstavlja povečano tveganje za 

podhladitve. 

Če ni mogoče izbrati takšne vrste oblačil, ki ustreza minimalnim toplotnim zahtevam 

(IREQmin), mora biti delo v takih pogojih omejeno. V teh primerih standard [135] zahteva 

izračun dovoljenega trajanja za izpostavljenost mrazu ali DLE (trajanje omejene 

izpostavljenosti, angl. duration limited exposure) in tudi čas, potreben, da se doseže 

normalno toplotno ravnovesje ali RT (angl. recovery rate) po izpostavljenosti. Na sliki 4-9 

je prikazana vrednost IREQ glede na težavnost dela, z določitvijo časa izpostavljenosti in 

pripadajočega počitka (npr. 30/30 – kar pomeni 30 minut dela in 30 minut počitka) v 

odvisnosti od delovne temperature pri hitrosti zraka 0,2 m/s in relativni vlažnosti 50 %. 

 

 
Slika 4-9. Določitev počitkov pri delu glede na vrednost IREQ pri različnih delovnih 

temperaturah in težavnostih dela [138] 

Indeks IREQ predpostavlja, da je izolacija enakomerno porazdeljena po vsej površini telesa, 

kar pomeni, da so posamezni deli vedno topli, npr. roke in noge. Zato se toplotna bilanca za 

posamezne dele in okončine izračuna ločeno. Za ta namen standard [135] predvideva izračun 

indeksa WCI (ohladitveni indeks vetra, angl. wind-chill index), ki je opredeljen kot stopnja 

toplotne izgube skozi nezaščiteno površino kože (W/m
2
): 
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   (4-15) 

 

Ekvivalentna temperatura ohladitve (tch) pove temperaturo, ki jo delavec dejansko občuti, in 

se izračuna po enačbi 4-16; prikazana je v tabeli 4-6. Vrednost 33 je reprezentativna za 

povprečno temperaturo kože v °C. 

 

         (4-16) 

 

 

Tabela 4–6. Ekvivalentna temperatura ohladitve glede na dejansko odčitano temperaturo na 

termometru in hitrost vetra [138] 

Hitrost 

vetra 

(m/s) 

Dejanska temperatura, odčitana na termometru (ºC ) 

  0 –5 –10 –15 –20 –25 –30 –35 –40 –45 –50 

  Ekvivalentna temperatura ohladitve (ºC ) 

1,8 0 –5 –10 –15 –20 –25 –30 –35 –40 –45 –50 

2 –1 –6 –11 –16 –21 –27 –32 –37 –42 –47 –52 

3 –4 –10 –15 –21 –27 –32 –38 –44 –49 –55 –60 

5 –9 –15 –21 –28 –34 –40 –47 –53 –59 –66 –72 

8 –13 –20 –27 –34 –41 –48 –55 –62 –69 –76 –83 

11 –16 –23 –31 –38 –46 –53 –60 –68 –75 –83 –90 

15 –18 –26 –34 –42 –49 –57 –65 –73 –80 –88 –96 

20 –20 –28 –36 –44 –52 –60 –68 –76 –84 –92 –100 

 

Podčrtane vrednosti v tabeli 4-6 predstavljajo tveganje za ozebline. 

 

Odnos med indeksom WCI, ekvivalentno temperaturo ohladitve (tch) in zmrzovalnim 

učinkom na izpostavljene dele telese je prikazan v tabeli 4-7. 
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Tabela 4–7. Indeks WCI, ekvivalentna temperatura ohladitve (tch) in zmrzovalni učinek na 

izpostavljene dele telesa [138] 

WCI (W/m
2
) tch (ºC) Učinek 

1200 –14 mrzlo 

1400 –22 zelo mrzlo 

1600–1800 –30 do –38 izpostavljeno mesto zmrzne v 1 uri 

2000–2200 –45 do –53 izpostavljeno mesto zmrzne v 1 minuti 

2400–2600 –61 do –69 izpostavljeno mesto zmrzne v 30 sekundah 

 

Na sliki 4-10 so prikazani zahtevani merilni postopki za posamezna tveganja glede mraza.  

 

 

 
Slika 4-10. Zahtevani merilni postopki za posamezna tveganja glede mraza [138] 

Delodajalec lahko pri tem upošteva stopnje obremenjenosti, ki so priporočene v publikaciji 

Ocenjevanje fizikalnih in kemičnih dejavnikov na delovnih mestih [136]. Prav tako si lahko 

delodajalec pri izračunu IREQ, WCI in tch olajša izračun s pomočjo računalniškega 

programa, ki je dostopen na spletni strani [139]. 

Ustrezno ocenjeno toplotno okolje nedvomno vpliva na zmanjšanje tveganja za nezgode in 

zdravstvene okvare. 
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4.3.5.3 Ročno premeščanje bremen 

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen [140] 

implementira Direktivo Sveta 90/269 EGS o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah 

za ročno premeščanje bremen [141], kadar za delavce obstaja predvsem nevarnost poškodbe 

hrbta. Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje 

delavca pri ročnem premeščanju bremen, posebno za okvare hrbta, so: značilnosti bremena 

(njegova teža, oblika in dimenzija, položaj prijemališča, položaj težišča, možnost nehotenega 

in nepredvidenega premika), obremenitve delavca (potrebna drža ali gibanje telesa, še 

posebej zasuki trupa v predelu hrbtenice in drža v predklonu, oddaljenost bremena od telesa 

delavca, vodoravna in/ali navpična razdalja, na kateri je treba premeščati breme, 

intenzivnost, pogostost in trajanje potrebne telesne sile, uporaba ustrezne osebne varovalne 

opreme, vsiljeni ritem dela, na katerega delavec ne more vplivati, razpoložljiv čas za počitek 

ali mirovanje), značilnosti delovnega okolja (prostor, ki je na voljo delavcu, še posebej v 

navpični smeri; višinska razlika med posameznimi nivoji hoje, prijemanja in odlaganja; 

temperatura, vlažnost in hitrost zraka v prostoru, osvetljenost delovnega mesta; vrsta 

pohodne površine; lastnosti delovnih oblačil in obuval).  

Skupno sme delavec najhitreje v dveh urah premestiti le 1.000 kg najtežjih bremen in isti dan 

ne sme biti obremenjen z dodatnim delom premeščanja. Največja dovoljena masa bremena 

za delavce, stare od 15 do 19 let, je 35 kg, 55 kg od 19 do 45 let in nad 45 let 45 kg. Za 

delavke pa znaša največja dovoljena masa bremena 13 kg za delavke, stare od 15 do 19 let, 

30 kg od 19 do 45 let, 25 kg nad 45 let in 5 kg za nosečnice. Glede na to, da je šesta 

evropska raziskava o delovnih razmerah [142] pokazala, da mora še vedno kar 32 % 

delavcev na delovnem mestu prenašati ali premikati težka bremena in da so bolečine v 

hrbtenici najpogostejša z delom povezana zdravstvena težava [143], mora delodajalec 

posebno pozornost posvetiti tudi temu področju.   

4.3.5.4 Hrup v delovnem okolju 

Hrup v delovnem okolju obravnava Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti hrupu pri delu [144], ki prenaša Direktivo 2003/10/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo 

delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup) (Uradni list Evropske unije, L 42/38, 15. 2. 2003) 

[145] v slovenski pravni red. Pravilnik [144] določa zahteve za varovanje delavcev pred 

tveganji za varnost in zdravje, ki so ali bi lahko bili posledica izpostavljenosti hrupu, in zlasti 

pred tveganji za poškodbe sluha. Definira zahteve, ki jih je treba upoštevati pri ocenjevanju 

tveganj, med drugim tudi vplive na varnost in zdravje delavcev, ki izhajajo iz medsebojnega 

učinkovanja hrupa in ototoksičnih snovi pri delu. Ototoksične snovi so snovi, ki poškodujejo 

notranje uho. Ker notranje uho vključuje oboje, tako slišnost kot ravnotežje, ototoksičnost 

lahko povzroči motnje enega ali drugega ali obeh. Ker je ototoksičnih snovi v delovnih 

okoljih izjemno veliko in jih tako strokovni delavci kot izvajalci medicine dela ne 

prepoznajo, jih povzemamo po publikaciji, ki jo je izdala OSHA [146] in so razdeljene v 

skupine, kot jih podajamo v nadaljevanju.  

I. skupina – snovi, pri katerih je dokazano, da so ototoksične: 

zdravila: antibiotiki in aminiglikozidi (streptomicin, dihidrostreptomicin, gentamicin, 

amikacin, tertraciklin, eritromicin, vankomicin), nekatera zdravila za zdravljenje raka 

(cisplatin, karboplatin, bleomicin), diuretiki (furozemid, etakrinska kislina), analgetiki in 

antipiretiki - zdravilo za zniževanje povišane telesne temperature - (salicilna kislina); 

topila: predvsem pri živalih so dokazali, da na sluh vplivajo: toluen, etilbenzen, 

npropilbenzen, stiren in metilstiren, trikloroetilen, p-ksilen, n-heksan, CS2; 

kemične snovi, ki povzročajo zadušitev: CO, HCN in njegove soli;  
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nitrili: akrilonitril, 3,3-iminodipropionitril, 3-buten nitril, cis 2-pentennitril, ciskrotonnitril; 

kovine in kovinske spojine: svinec in snovi, ki vsebujejo svinec, živo srebro, kositrove 

organske spojine, spojine, ki vsebujejo germanij (GeO2).  

II. skupina – snovi, pri katerih se sumi, da so ototoksične:  
kovine in nekovine: kadmij (kadmijev klorid), arzen; bromati, tobačni dim, halogenirani 

ogljikovodiki: poliklorirani bifenili, tetrabromov bisfenol A, heksabromov ciklododekan, 

heksakloro benzen. 

III. skupina - snovi z »nezadostnimi« dokazi ototoksičnosti: 
insekticidi: piretroidi, organofosforne snovi; alkilne spojine: n-heptan, butil nitril, 4-tert-

butiltoluen, mangan. 

Pri izpostavljenosti ototoksičnim snovem in hrupu prihaja do sinergijskega učinka, saj se 

izpostavljenim delavcem bolj poslabša sluh, kot če bi bili izpostavljeni samo hrupu ali samo 

ototoksičnim snovem. Pri ugotavljanju vpliva ototoksičnih snovi na slišnost delavca je treba 

upoštevati tudi delavčevo starost, kar je prikazano na sliki 4-11[147]. 

 

 

Slika 4-11. Zmanjšanje slišnosti delavca glede na starost in frekvenco [147] 

4.3.5.5 Vibracije na delovnih mestih 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu 

[148], ki prenaša v slovenski pravni red Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 

2002/44/ES o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede izpostavljenosti 

delavcev tveganjem iz fizikalnih dejavnikov (vibracij) [149], zahteva ocenitev tveganj v 

zvezi z izpostavljenostjo vibracijam, in sicer je glede na izpostavljenost delavcev treba 

oceniti tveganja za dlan – roko in celotno telo. Tem tveganjem so poleg izpostavljenosti 

nevarnim snovem izpostavljeni predvsem delavci v gradbeništvu in gozdarstvu.      

4.3.5.6 Elektromagnetna sevanja 

Ena izmed uredb pri zagotavljanju varnih delovnih razmer na delovnih mestih je Uredba o 

varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem [150], 

ki implementira Direktivo 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 

izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov 
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(elektromagnetnih sevanj) [151]. Elektromagnetna sevanja (EMS) so statična električna, 

statična magnetna polja in časovno spreminjajoča se električna in magnetna polja ter 

elektromagnetna sevanja s frekvencami do 300 GHz. Povzročajo neposredne biofizikalne 

učinke, to pa so učinki, ki jih v človeškem telesu neposredno povzročijo prisotnosti v 

območju elektromagnetnih sevanj, vključno s termičnimi učinki. Poleg neposrednih 

biofizikalnih učinkov povzročajo elektromagnetna sevanja tudi posredne učinke. To so 

učinki, ki so med drugim posledica izpostavljenosti predmeta elektromagnetnim sevanjem, 

npr. požari in eksplozije, ki so posledica vžiga vnetljivih materialov zaradi isker, ki jih 

povzročijo inducirana polja, kontaktni tokovi ali iskre pri razelektritvah. Uredba [150] 

zahteva, da delodajalec oceni vsa tveganja, ki izhajajo iz elektromagnetnih sevanj na 

delovnem mestu, na kar pa delodajalci nemalokrat pozabljajo ne samo v primeru 

izpostavljenosti pri normalnih razmerah obratovanja, ampak tudi v primeru izrednih razmer 

in nevarnih pojavov (požar, eksplozije …).  

4.3.5.7 Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi na delovnih mestih 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) [16] prepoveduje, da bi bili delavci na 

delovnem mestu pod vplivom alkohola ali drog ali drugih prepovedanih substanc. Prav tako 

prepoveduje, da bi delavci delali ali bili pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na 

psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za 

nezgode pri delu tako določeno v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Zakon [16] absolutno 

prepoveduje opravljanje dela delavcu, ki je pod vplivom alkohola, drog ali drugih 

prepovedanih substanc in je jasen ter ne postavlja nikakršnih mej, temveč absolutno 

prepoved. V primeru uživanja zdravil, ki bi lahko vplivala ali vplivajo na psihofizične 

sposobnosti, daje izjemno pomembno in odgovorno vlogo delodajalcu, ki skupaj z 

izvajalcem medicine dela natančno določi delovna opravila, ki jih lahko delavec opravlja. Pri 

tem je treba upoštevati tudi vpliv učinkovanja zdravil na izpostavljenost nevarnim snovem 

na delovnih mestih. To se v izdelanih izjavah o varnosti običajno pozablja.  

4.3.5.8 Ustreznost hrambe in skladiščenje nevarnih snovi na delovnih mestih  

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih [126] 

določa, da sme biti na delovnih mestih količina nevarnih snovi, ki je potrebna za enodnevno 

proizvodnjo. Upoštevanje teh količin se v praksi nemalokrat pozablja, zato se na delovnih 

mestih kopičijo prevelike količine nevarnih snovi. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih 

ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij [152] določa podrobnejše zahteve in izjeme za 

posebne tehnične in organizacijske ukrepe za skladiščenje nevarnih kemikalij, ki so potrebni 

za varovanje zdravja ljudi in okolja ter za izpolnjevanje zahtev glede objektov, razporejanja 

in varovanja posameznih skupin kemikalij. Določa pravila o skupnem skladiščenju 

kemikalij, kar je prikazano v tabeli 4-8. Zelena barva v tabeli pomeni, da je skupno 

skladiščenje načeloma dovoljeno, rumena barva, da je skupno skladiščenje dovoljeno samo z 

omejitvami, ki so označene s številkami in opisane v opombah k tabeli, pri rdeči barvi pa se 

zahteva, da se kemikalije skladiščijo ločeno.  

Poleg tega, da se nevarne kemične snovi ustrezno skladiščijo, se morajo tudi hraniti v 

ustreznih predpisanih embalažah. 
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Tabela 4–8. Pravila glede skupnega skladiščenja [152] 
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4.3.6 Izvajanje meritev kemijskih škodljivosti na delovnih mestih 

Obveznost izvajanja meritev koncentracij kemičnih snovi izhaja iz Direktive 98/24/EC [17], 

ki je bila prenesena v pravni red Republike Slovenije s Pravilnikom o varovanju delavcev 

pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu [18]. Delodajalec mora 

redno in kadar pride do spremembe pogojev, ki lahko vplivajo na izpostavljenost delavcev 

kemičnim snovem, izvajati meritve koncentracij kemičnih snovi, ki lahko predstavljajo 

tveganje za zdravje delavcev na delovnem mestu, in pri tem upoštevati mejne vrednosti za 

poklicno izpostavljenost. V primerih prekoračitev mejnih vrednosti za poklicno 

izpostavljenost mora ugotoviti vzroke in takoj ukrepati ter opraviti kontrolne meritve. Pri 

izvajanju preventivnih in varnostnih ukrepov mora delodajalec upoštevati vrsto te mejne 

vrednosti. Postopek izvajanja meritev koncentracij kemičnih snovi je prikazan na sliki 4-12. 

Vsaka nadpisana točka (označena z rdečo barvo) na sliki 4-12 bo v nadaljevanju natančneje 

obrazložena. 

Izvedene meritve koncentracij nevarnih kemičnih snovi v delovnem okolju so osnova 

kvantitativnega vrednotenja izpostavljenosti kemičnim snovem, zato je ustreznost meritev na 

delovnih mestih izjemnega pomena za nadaljnje ocenjevanje tveganja. Pri tem ima 

pomembno vlogo tudi zakonodajalec. Glede na izkušnje v Republiki Sloveniji se ugotavlja, 

da je zelo pozitivno, da se izvajanje meritev nevarnih kemičnih snovi na delovnih mestih, ki 

zajema tako vzorčenje kot analizo, akreditira. Postopki so transparentni in sledljivi. Pred 

izvedbo meritev pa je pomembno, da se pripravi ustrezen načrt meritev, pri katerem 

sodelujejo strokovnjaki različnih strok (tehnologi, vodje proizvodnje, predstavnik delavcev, 

predstavnik sindikata, izvajalec meritev, izvajalec medicine dela). Zavedati se je treba, da 

bodo samo strokovno izvedene meritve prinesle želene rezultate, ki bodo verodostojni in 

bodo prestali presojo tudi pri morebitnih odškodninskih tožbah. Zato mora biti postopek 

vzorčenja in analize dobro dokumentiran in predpisan. Definirati je treba tudi vsebino 

poročila po opravljenih meritvah, analizah in vrednotenju rezultatov.  

Točka 1: Seznam nevarnih snovi 

Seznam snovi, ki so jim izpostavljeni zaposleni, mora vključevati vse možne snovi oz. 

zmesi, ki lahko (vsaka od njih) prispevajo k izpostavljenosti, npr. od primarnih proizvodov, 

nečistoč, polizdelkov in končnih izdelkov do reakcijskih produktov in stranskih proizvodov. 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem [18] 

določa, da mora delodajalec pred začetkom izvajanja vsake dejavnosti ugotoviti, ali so na 

delovnem mestu prisotne nevarne kemične snovi. Če ugotovi, da so na delovnem mestu 

prisotne nevarne kemične snovi, mora oceniti tveganja za posamezno nevarno kemično snov, 

pri čemer mora upoštevati: nevarne lastnosti kemičnih snovi; podatke o varnosti in zdravju, 

ki jih posreduje dobavitelj (varnostni list); raven (meritve koncentracij nevarnih kemičnih 

snovi, če so bile že predhodno izvedene); vrsto (dermatološko, inhalabilno …) in trajanje 

izpostavljenosti (koliko časa dnevno, mesečno ali letno je posamezni delavec izpostavljen); 

količino kemičnih snovi in druge okoliščine pri delu s kemičnimi snovmi, pri čemer je 

zaželeno, da se navedejo tehnološki postopek, temperatura in vlaga v delovnem okolju, opis 

del in nalog, ki jih posamezni delavec opravlja, mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost 

in/ali biološke mejne vrednosti, učinek preventivnih ukrepov, ki so/bodo sprejeti, rezultate že 

uvedenega zdravstvenega nadzora, če so na razpolago. Pri izdelavi seznama nevarnih 

kemičnih snovi je treba upoštevati tudi snovi, ki niso zajete v Uredbi REACH [4], kar je 

razvidno s slike 4-13. 
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Slika 4-12. Izvajanje meritev kemičnih škodljivosti na delovnih mestih 

Točke 2, 3 in 4: Akreditacija vzorčenja 

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu [49], ki 

je bil sprejet leta 2017, zahteva, da izvede vzorčenje delodajalec, ki je pridobil akreditacijo 

za določanje nevarnih kemičnih snovi na delovnih mestih (vzorčenje, analiza, izračun 

končnih vrednosti koncentracij) ali izvajanje postopkov vzorčenja nevarnih kemičnih 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 

kemičnih snovi na delovnih mestih, za katere ima vzorčevalec pridobljeno akreditacijo. V 

Pravilniku so snovi razdeljene v 5 skupin s podskupinami: 1. skupina – aerosoli brez vlaken, 

2. skupina – vlakna, 3. skupina – anorganski plini in hlapi, 4. skupina – organski plini in 

hlapi in 5. skupina – posebna skupina. Če delodajalec želi vzorčiti snovi iz skupin 1, 2 ali 3, 

mora akreditirati vse podskupine, za skupini 4 in 5 mora akreditirati 2 podskupini, za 
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preostale podskupine pa mora dati vlogo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti (MDDSZ) s priloženo metodologijo. Pravilnik [49] določa prehodno 

obdobje 6 mesecev, da MDDSZ predložijo pogodbo, sklenjeno s Slovensko akreditacijo, o 

vzpostavitvi in vzdrževanju akreditacije, akreditacijo pa pridobijo ter o tem z dokazili 

obvestijo ministrstvo, pristojno za delo, v 24 mesecih po uveljavitvi pravilnika, tj. do 

18. januarja 2019. 

Točka 5: Načrt meritev 

Osnovna vprašanja, ki se zastavljajo pred vzorčenjem, so: 

1. zakaj vzorčiti,  

2. kdaj vzorčiti oz. koliko časa vzorčiti, 

3. kje vzorčiti, 

4. kakšno vrsto vzorčenja uporabiti, osebno ali stacionarno,  

5. kako vzorčiti – izdelati načrt meritev.  

Najpomembneje je, da pri delodajalcu obstaja jasna potreba po monitoringu s ciljem, da se z 

ustrezno izvedenim monitoringom ugotovi dejanska izpostavljenost delavcev nevarnim 

kemičnim snovem. Na vprašanje, zakaj vzorčiti, je treba pri delodajalcu proučiti, ali je to: 

a) prvo vzorčenje, 

b) periodično vzorčenje, 

c) izredno vzorčenje – po zamenjavi kakšne snovi, po izvedenih ukrepih, na zahtevo 

organov nadzora, zaradi izrednih dogodkov … 

Glede časa trajanja vzorčenja bi bilo idealno, da vzorčenje traja ves čas, ko se izvaja delovni 

proces. Vendar se v praksi to ne izvaja oz. največkrat ni izvedljivo. Pred izvedbo meritev je 

treba izdelati začetno oceno. Začetna ocena mora zajemati tako identifikacijo potencialne 

izpostavljenosti kakor tudi dejavnike na delovnem mestu. Glede števila delavcev, ki so 

izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem, se pogosto zgodi, da je na določenih delovnih 

mestih ali pri delovnih opravilih enakim nevarnim snovem pri enakih delovnih pogojih 

izpostavljeno veliko število delavcev. Meritve so običajno drage, zato je neekonomično 

izvajati monitoring pri vsakem zaposlenem. Preveriti je treba, ali so pri delodajalcu skupine 

zaposlenih, ki so na podobnih delovnih mestih in delo opravljajo na podoben način ter so 

izpostavljene enakim nevarnim kemičnim snovem. Če so, se oblikujejo skupine z 

združevanjem posameznikov. Skupina se izbere s skrbnim opazovanjem skupnih dejavnikov, 

kot so: podobnost opravljene naloge (ne nujno za isto delovno mesto), izpostavljenost do 

enakega obsega nečistočam v zraku in podobnost okolja. Obstajata dve glavni vrsti 

monitoringa, osebni in stacionarni. Namen osebnega monitoringa je ugotoviti koncentracijo 

snovi v zraku znotraj območja vdihavanja delavca. Obstajata dve različni vrsti osebnega 

merjenja, reprezentativni in »najslabši primer«. Reprezentativne meritve upoštevajo vse 

možne vplive na delovnem mestu, medtem ko se pri »najslabšem primeru« meritve 

opravljajo v obdobjih visoke izpostavljenosti. Pri stacionarnem vzorčenju poteka odvzem 

vzorcev na stalnem vnaprej določenem mestu in služi za pridobitev informacij o verjetnih 

virih, ki prispevajo k izpostavljenosti zaposlenih. Toda monitoring na »stalnem mestu« 

običajno ne odraža količine, ki jo lahko zaposleni vdihne in povzroči tveganje za zdravje. 

Večina mejnih vrednosti (MV) se nanaša na osebno izpostavljenost, zato se največkrat 

odločamo za osebno vzorčenje, vendar pa lahko s stacionarnim vzorčenjem: 

– preverimo učinkovitosti kontrolnih ukrepov, 

– identificiramo (ugotavljamo) vire emisij, 

– določimo izvor koncentracije onesnaževalcev na delovnem mestu, 

– to vrsto vzorčenja uporabimo, če ni na voljo primerne metode osebnega vzorčenja, 

– to vrsto vzorčenja uporabimo, če nošenje osebne opreme za monitoring lahko povzroči 

dodatne nevarnosti, 
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– spremljamo nameščeni alarmni sistem kontinuiranega monitoringa, 

– v primeru internih predpisov posameznih držav članic (npr. Velika Britanija vinilklorid). 

Glede na tehnike vzorčenja poznamo aktivno vzorčenje, pri katerem poteka vzorčenje z 

uporabe črpalke, in pasivno vzorčenje, pri katerem poteka vzorčenje z difuzijo. Pri vzorčenju 

plinov in par, glede na merilno metodo, poteka vzorčenje na različna absorpcijska sredstva. 

Vrsta absorpcijskega sredstva (vzorčevalniki) je odvisna od načina desorpcije vzorca, in 

sicer, ali gre za desorpcijo s topilom ali toplotno desorpcijo. Poznamo vzorčevalnike tipa A 

in vzorčevalnike tipa B, skladno s SIST EN 1076:2010 [153]. 

Vzorčevalniki tipa A so vzorčevalniki, pri katerih se izvede absorpcija na trdno snov ali na 

nosilec, ki je impregniran z reagentom. Desorpcija poteka s topilom in opravijo se naknadne 

analize za desorpcijo. Običajno so izdelani iz stekla, termično zaprti in sestavljeni iz dveh 

plasti absorbentov, t. i. nosilnega sloja in aktivnega absorbenta (npr. aktivno oglje), ali 

nosilca, impregniranega z reagentom. Vzorčevalniki tipa B so vzorčevalniki, pri katerih se 

izvede absorpcija na trdno snov ali na nosilec, impregniran z reagentom. Desorpcija poteka s 

toploto in analizira se desorbirana snov. Običajno so narejeni iz stekla ali kovine. So zaprti in 

se odpirajo z ustreznim priborom. Sestavljeni so iz ene ali dveh plasti absorbentov.  

Velikost vzorca  
Strokovna presoja je potrebna tudi pri odločanju o velikosti vzorca. Na splošno je treba 

opraviti vzorčenje pri minimalno 10 % izpostavljenih delavcev pri ustrezno izbrani 

homogeni skupini, kot to zahteva standard SIST EN 689 [154]. 

Čas (trajanje) vzorčenja  

Pod pogojem, da se koncentracije vzorcev med delovno periodo bistveno ne spreminjajo, se 

lahko čas vzorčenja izbere tako, da ne zajema celotnega obdobja, kar je predstavljeno v 

tabeli 4-1. Vzorčenje predstavlja približno 25 % časa izpostavljenosti. Pri homogenih 

vzorcih v primerih, ko je trajanje vzorčenja krajše kot celotno obdobje izpostavljenosti v 

času izmene, se najmanjše število vzorcev lahko spreminja. 

 

Tabela 4–9. Trajanje vzorčenja, po SIST EN 689 [154] 

Zap. št. Čas trajanja vzorčenja Minimalno število vzorcev na izmeno 

1 10 s 30 

2 1 min 20 

3 5 min 12 

4 15 min 4 

5 30 min 3 

6 1 h 2 

7 ≥ 2 h 1 

 

Seveda je trajanje vzorčenja posredno definirano (v posamezni analitski metodi sta 

definirana pretok in maksimalni volumen) z analitsko metodo, ki se pri vzorčenju uporablja, 

zato je pri uporabi posamezne analitske metode treba upoštevati čas vzorčenja te metode. 

Čas trajanja vzorčenja je povezan tudi z vrsto učinka preiskovane snovi na zdravje 

izpostavljenega. Lahko bi rekli, da vrsta zdravstvenega učinka, ki bi ga lahko povzročila 

snov, vpliva na postopek nadzora. Za snovi z akutnimi učinki, kot je npr. draženje oči, 

morajo biti tehnike vzorčenja dovolj občutljive, da se lahko izvede kratkoročno vzorčenje 

(15-minutni KTV), pri čemer naj bi v tem obdobju zajeli tudi koncentracijski vrh. V primeru 
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kroničnih učinkov bo strategija monitoringa (vzorčenja) osredotočena predvsem na dolgi rok 

(8 ur MV) izpostavljenosti.  

Pred vzorčenjem je treba natančno pripraviti načrt meritev, ki naj zajema odgovore na 

vnaprej postavljena vprašanja. Prav tako mora zajemati snovi, ki so jim delavci izpostavljeni, 

število izpostavljenih delavcev, opis tehnologije s shemami in določitvijo lokacije vzorčenja, 

katere nevarne kemične snovi se bodo vzorčile, če obstajajo, je treba predvideti, kako se bo 

izvedlo vzorčenje homogenih in nehomogenih vzorcev – čas trajanja merjenja (kratkotrajna 

izpostavljenost, 8-urna izpostavljenost/dan), dolžino in intervale med posameznimi 

meritvami, vrsto vzorčenja (stacionarno, osebno), določiti je treba minimalno število vzorcev 

za homogene razmere, pri čemer je treba upoštevati standard SIST EN 689 [154]. 

Točka 6: Vzorčenje skladno z načrtom meritev in akreditacijo 

Vzorčenje je treba ustrezno evidentirati. Ker je poznano, da imajo različni vzorčevalniki, ki 

lahko npr. za prah merijo enako frakcijo (npr. alveolarni prah), a dobimo pri merjenju 

različne rezultate, mora imeti delodajalec zaradi primerjave rezultatov meritev iz različnih 

obdobij merjenja natančen opis vzorčevalnika. Obvezno je treba navesti metodo/-e vzorčenja 

s kratkim opisom za posamezno delovno mesto. V primeru aktivnega vzorčenja: pretok 

(minimalen, maksimalen), vzorčevalni volumen (minimalen, maksimalen), značilnosti 

slepega vzorca, območje metode, merilna negotovost metode, celotna natančnost metode, 

pravilnost rezultata, motnje, ki vplivajo na metodo. Navesti je treba merilne instrumente, ki 

so se uporabljali pri vzorčenju, z natančnim opisom. Prav tako je treba navesti številko 

akreditacijske listine za vzorčenje določene podskupine ter zunanje meteorološke razmere v 

času vzorčenja, tj. temperatura zraka, relativna vlaga zraka, hitrost gibanja zraka in 

atmosferski tlak. 

Točka 7: Ustrezna priprava, prevoz in shranjevanje vzorcev ter prevzem vzorcev v 

akreditiranem laboratoriju 

Po vzorčenju je treba zagotoviti ustrezno pripravo, prevoz, shranjevanje vzorcev ter sprejem 

vzorcev v akreditiranem laboratoriju, natančno opisati pripravo vzorcev za transport in 

pogoje za transport vzorcev ter časovno stabilnost vzorcev, še posebej zato, ker se vzorci 

transportirajo v analizo v akreditirane laboratorije izven meja Republike Slovenije.   

Točka 8: Analitika 

Navesti je treba metodo, po kateri se bo izvedla analiza, s kratkim opisom analizne metode 

ter navesti akreditirani/-e laboratorij/-e, ki je/so izvajal/-i analizo.  

Točka 9: Končni izračun 

Pri izračunu končnih vrednosti koncentracij je treba upoštevati nehomogene razmere pri 

vzorčenju, vzorčenje pri kratkotrajni koncentraciji in izpostavljenost zmesem. Poleg tega je 

treba rezultate upoštevati v mg/m
3
 in jih tako tudi podati 

Točka 10: Vrednotenje rezultatov analiz 

Pri vrednotenju rezultatov je treba obvezno upoštevati Standard SIST EN 689 [154]. 

Obvezno je treba navesti skupno stopnjo obremenjenosti za posamezno delovno mesto, če so 

delavci izpostavljeni različnim nevarnim kemičnim snovem na delovnem mestu. V primeru 

prekoračitve mejnih vrednosti ali nezadovoljive stopnje obremenjenosti je treba predvideti 

ukrepe. Zavedati se je treba, da bodo samo strokovno izvedene meritve prinesle želene 

rezultate, ki bodo verodostojni in ki bodo prestali presojo tudi pri morebitnih odškodninskih 

tožbah. Zato mora biti postopek vzorčenja in analize dobro dokumentiran in predpisan.  
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Slika 4-13. Razlika med vključevanjem snovi v Uredbo REACH v primerjavi z Direktivo 

98/24 ali Direktivo 2004/37/ES 
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4.3.7 Osebna varovalna oprema 

Delodajalec mora zagotoviti, da je tveganje, ki ga predstavlja nevarna kemična snov za 

varnost in zdravje delavcev pri delu, odpravljeno ali zmanjšano na najmanjšo možno mero. 

Kadar zaradi vrste dejavnosti tveganja ni mogoče odpraviti z nadomestitvijo nevarne 

kemične snovi ali procesa s kemično snovjo ali procesom, ki ni nevaren ali je manj nevaren 

za varnost in zdravje delavcev, mora delodajalec zagotoviti, da se tveganje zmanjša na 

najmanjšo možno mero z uporabo varnostnih in preventivnih ukrepov. Ti ukrepi se morajo 

vključevati po prednostnem vrstnem redu: najprej je treba načrtovati ustrezne delovne 

procese in tehnične regulacijske naprave in uporabo ustrezne opreme in materialov, da se 

prepreči ali čim bolj zmanjša sproščanje nevarnih kemičnih snovi, ki lahko predstavljajo 

tveganje za varnost in zdravje delavcev na delovnem mestu; nato uporabiti kolektivne 

varnostne ukrepe pri izvoru tveganja, npr. primerno prezračevanje, in primerne 

organizacijske ukrepe. Če ti ukrepi niso ustrezni, je potrebna uporaba individualnih 

varnostnih ukrepov, vključno z uporabo osebne varovalne opreme.  

Zakon o varnosti in zdravju pri delu [16] zahteva, da mora delodajalec zagotavljati delavcem 

sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo uporabo. Delodajalec mora za 

vsakega delavca, upoštevaje resnost tveganj, določiti pogostnost izpostavljenosti tveganjem, 

značilnost delovnega mesta in izpopolnjenost osebne varovalne opreme, razmere, čas in 

pogoje, v katerih jo mora delavec uporabljati skladno z določbami Pravilnika o osebni 

varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu [155].  

Delavcem je treba zagotoviti osebno varovalno opremo, ki mora biti oblikovana in izdelana 

v skladu s predpisi, izdelana mora biti namensko za varovanje pred pričakovanimi tveganji 

in sama ne sme povzročati večjih tveganj za varnost delavca; ustrezati mora dejanskim 

razmeram na delovnem mestu, specifičnim ergonomskim potrebam in zdravstvenemu stanju 

delavca, izdelana pa mora biti tako, da si jo lahko uporabnik pravilno prilagodi na enostaven 

način. 

Kadar delavec zaradi več istočasno nastopajočih tveganj uporablja več delov osebne 

varovalne opreme, mora delodajalec zagotoviti tako opremo, da je medsebojno združljiva, 

pri tem pa še vedno učinkovito varuje delavca pred tveganji, ki jim je izpostavljen pri delu. 

V varnostnih listih ali scenarijih izpostavljenosti ni natančno predpisana osebna varovalna 

oprema, zato mora imeti delodajalec predpisane postopke izbire osebne varovalne opreme. 

Določitev osebne varovalne opreme je zahtevno opravilo, ki v praksi nemalokrat povzroča 

težave. Največ težav se pojavlja pri izbiri osebne varovalne opreme za zaščito telesa in 

osebne varovalne opreme za zaščito dihal. Ti dve vrsti zaščitne opreme spadata k 

najpomembnejši zaščitni opremi, poleg ustreznih rokavic, očal oz. ščitnika za obraz in 

zaščitne obutve, pri izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih. Zato bo izbira 

osebne varovalne opreme za zaščito telesa (kemijsko zaščitna oblačila in izbira ustrezne 

zaščitne opreme za varovanje dihal, ki sodita v kategorijo III osebne varovalne opreme 

[156]), natančneje opredeljena v nadaljevanju. V to kategorijo sodi osebna varovalna 

oprema, ki je namenjena za varovaje pred smrtnimi nevarnostmi ali pred nevarnostmi, ki 

lahko resno in nepopravljivo poškodujejo zdravje 

4.3.7.1 Osebna varovalna oprema za zaščito telesa 

Izbira osebne varovalne opreme za zaščito telesa, tj. kemijsko zaščitnega oblačila, bo 

prikazana po korakih. Izbira poteka v 10 korakih. Vsak korak, številka koraka v 

organogramu, slika 4-14, je opisan v nadaljevanju. 
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Korak 1: Identifikacija nevarnosti 

Prvi korak pri izbiri zaščitnih oblačil je izvedba podrobne ocene delovnega okolja in 

identifikacije nevarnosti, ki so ali bi lahko bile prisotne. Ta analiza tveganja je lahko v 

naslednji obliki:  

1. objektivno ugotavljanje potencialnih nevarnosti, vključno z njihovimi vzroki in 

kakršnimikoli povezavami, ki sprožijo te dogodke; 

2. določitev, kaj bi lahko vplivalo na izpostavljenost nevarnostim in v kakšnih okoliščinah; 

3. ovrednotenje tveganja in kakšni koraki so na voljo za preprečevanje, ublažitev in zaščito; 

v vsakem trenutku se je treba posvetovati z delavci in njihovimi predstavniki; 

4. vključitev ugotovitev v dokument ugotavljanja formalnega tveganja, ki ga je po potrebi 

mogoče razširiti; 

5. preverjanje, ali obstaja načrt za nepričakovane izredne razmere; 

6. kontinuirano proučevanje postopka, usposabljanja in obvladovanja opreme, kot je 

potrebno in občasno opravljanje uradnega pregleda celotnega programa ocenjevanja 

tveganja. 

 

Slika 4-14. Koraki za ustrezno izbiro kemijsko zaščitne obleke 
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Del teh nalog so vprašanja, na katera je treba odgovoriti: 

Kakšna je oblika nevarnosti? Ali gre za pline, tekočine, paro ali delce? 

Ali se pri izpostavljenosti spremeni agregatno stanje ali pride do reakcije? 

Kakšna je stopnja toksičnosti snovi, s katero pride delavec v stik? 

Kakšna količina snovi se pričakuje, da pride v stik z oblačilom? 

Kako dolgo so lahko delavci izpostavljeni nevarnosti? 

Katera druga osebna varovalna oprema se bo uporabljala v kombinaciji z oblačili? 

Kakšna je temperatura in vlažnost v delovnem okolju? 

Kakšna je koncentracija snovi? 

Kakšno delo se opravlja in kakšno je tveganje za izpostavljenost? 

Korak 2: Določitev tipa kemijsko zaščitne obleke 

Določiti je treba stopnjo ravni izpostavljenosti, da se prepozna potencialno primeren 

minimum oblačil »tipa CE«. V odvisnosti od nevarnosti in narave izpostavljenosti se določi 

šest ločenih »tipov« zaščite v okviru kategorije CE, kar je prikazano na sliki 4-15. 

Tip 1 kemijsko zaščitne obleke, tj. plinotesne obleke, je razdeljen v več podtipov. Pri tipu 

1a, SIST EN 943-1:2015 [157], se zrak za dihanje dovaja v notranjost kemijsko zaščitne 

obleke. Dovod zraka je lahko urejen npr. s samostojnim odprtim krogom na stisnjeni zrak; 

dihalni aparat. Pri tipu 1b, SIST EN 943-1:2015 [157], je dovod zraka urejen zunaj kemijsko 

zaščitne obleke. Pri tipu 1c, SIST EN 943-1:2015 [157], se pozitivni tlak zraka za dihanje 

zagotavlja s konstantnim dovodom zraka. Vrsti 1a-ET in 1b-ET, SIST EN 943-2:2002 

[158], sta namenjeni za reševalne ekipe. Tip 1 kemijsko zaščitne obleke se uporablja za 

zaščito pred nevarnimi plini, tekočinami, aerosoli in trdnimi delci, npr. pri izpostavljenosti 

dimetil sulfatu, amoniaku, kloru, vodikovemu cianidu, iperitu (bojni plin) ali sarinu (živčni 

bojni strup). Tesnjenje varovalne obleke tipa 1a in tipa 1b z maskami, ki so stalno spojene z 

obleko, je zagotovljeno s testom, ki meri višino komprimiranega zraka v obleki. Za tip 1b 

varovalne obleke, ki ima zaščitno masko, ki ni stalno vezana na obleko, je treba izvesti enak 

test, kot je bil že omenjen, vendar se pri tej obleki izvede tudi test prepuščanja v notranjost. 

Prepuščanje v notranjost ne sme biti večje od 0,05 %, merjeno v očesni votlini maske. Test 

prepuščanja v notranjost se uporablja tudi za tip 1c in tip 2 varovalne obleke. 

Tip 2 kemijsko zaščitne obleke, SIST EN 943-1:2015 [157], ni neprepusten za plin, 

pozitivni tlak zraka za dihanje se zagotavlja s konstantnim dovodom zraka. Varovalna 

obleka se lahko uporabi pri zaščiti pred aerosoli, razpršili ali plini, npr. pri izdelavi zdravil 

ali drugih nevarnih snovi, če naloga/aktivnost zahteva, da delavec stoji. 

Tip 3 kemijsko zaščitne obleke, vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito za 

posamezne dele telesa (PB), SIST EN 14605:2005 + A1:2009 [159], ima tekočinsko 

tesnjenje med različnimi deli oblačil. Uporablja se lahko pri nalogah, pri katerih so 

onesnaževala v zraku tekoče kemikalije pod tlakom do 3 bar. Kemijsko zaščitna obleka tipa 

3 se ne preizkusi za uhajanje plina ali delcev, prepustnost se preverja v testni komori s t. i. 

testom s curkom (angl. jet test); to izvedejo z nizom kratkih curkov obarvane vode pod 

tlakom 3 bar.  

Tip 4 kemijsko zaščitne obleke (vključno s PB), SIST EN 14605:2005 + A1:2009 [159], je 

neprepusten na pršenje. Uporablja se lahko pri nalogah, pri katerih obstaja nevarnost brizga 

kemikalij. Preiskuša se s t. i. testom z razprševanjem (angl. spray test), ki se izvaja tako, da v 

komori razpršujemo določeno količino obarvane vode na testirano kemijsko zaščitno obleko 

ali del kemijske zaščitne obleke.  

Tip 5 kemijsko zaščitne obleke, ST EN ISO 13982-1:2005 +A1:2011 [160], je namenjen za 

zaščito pred trdnimi delci v zraku. Pogosto se uporablja za zmanjšanje izpostavljenosti, s 

katerimi se srečujemo pri delu z azbestom in pri drugih delovnih opravilih, pri katerih 

nastaja nevaren prah. Prepuščanje obleke se ovrednoti po dveh testih. Prvi določa skupno 



Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih  

77 

 

prepuščanje v notranjost obleke (angl. total inward leakage suits – TILS), medtem ko jo 

testne osebe nosijo v atmosferi aerosola natrijevega klorida. Vrednost TILS mora biti manjša 

kot 15 % za več kot 80 % TILS-vrednosti, to je 8 testnih oblačil od 10. Drugi test zahteva, da 

je prepuščanje v notranjost (angl. inward leakage – IL) ≤ 30 % IL za 91,1 % ali več od vseh 

izmerjenih vrednosti, to je 82 meritev od 90 (izvedejo se 3 vaje: mirovanje, hoja na mestu 

5 km/h, 3 pozicije sonde na obleki, 10 oblek). To je dejavnik, ki ga je treba resno upoštevati 

pri izbiri kemijske zaščitne obleke tipa 5. 

Tip 6 kemijsko zaščitne obleke (vključno s PB), SIST EN 13034:2005+A1:2009 [161], je 

namenjen za naloge, pri katerih je potrebna omejena zaščita pred tekočimi kemikalijami. 

Splošna učinkovitost obleke se preskuša s podobnim testom za razprševanje, kot se uporabi 

pri tipu 4 CPC, vendar le z 10-% količino tekočine. Ta tip je treba uporabiti samo v primeru 

majhnih in redkih brizgov dražilne snovi. 

V skladu s standardom SIST EN 14126:2003 [162] se zaščitne obleke pred biološkimi 

nevarnostmi uvršča v enake tipe tesnosti, kot so kemična zaščitna oblačila. Kot način 

prepoznavanja oblačil se doda pripona B, npr tip 3-B. Evropski standard SIST EN 

14126:2003 [162] določa zahteve za tkanine, ki zagotavljajo zaščito pred povzročitelji 

okužbe. Testne metode, navedene v tem standardu, imajo poudarek na mediju, ki vsebuje 

mikroorganizem, kot so tekočine, aerosoli ali trdni delci prahu.   

Pri zaščitnih oblačilih pred radioaktivnimi delci, ki pa ne zagotavljajo zaščite pred 

radioaktivnimi žarki, a varujejo delavca z neprepustno varovalno obleko proti onesnaženju z 

radioaktivnimi delci, SIST EN 1073-2:2002 [163], poznamo tri razrede: 

– 1. razred – nominalni zaščitni faktor (NPF) 5 do 49, ki zagotavlja najnižjo oviro za delce, 

– 2. razred – nominalni zaščitni faktor (NPF) 50 do 499, ki zagotavlja srednjo oviro za 

delce, 

– 3. razred – nominalni zaščitni faktor (NPF) > 500, ki zagotavlja najvišjo oviro za delce. 

Za standardno kemijsko varovalno obleko ni obvezna zahteva, da so oblačila antistatično 

obdelana ali imajo antistatične lastnosti. Toda zaradi razširjenosti proizvodnih postopkov in 

aplikacij, pri katerih se mora upoštevati direktiva ATEX, ki določa zaščito delavcev pred 

eksplozijo na območjih z eksplozivno atmosfero, je antistatičnost oblačila eden od ukrepov 

za preprečevanje nastanka eksplozije.  

Prav zato je treba pri izbiri oblačil poleg osnovnih zdravstvenih in varnostnih zahtev pri delu 

upoštevati tudi zaščito pred statično elektriko. To pomeni, da zaščitna obleka, ki se uporablja 

npr. v območju nevarnosti eksplozije, ne more ustvarjati elektrostatičnega naboja ali 

ustvarjati naboja na telesu delavcev, saj lahko elektrostatične razelektritve povzročijo požar 

in/ali eksplozijo. Zato se morajo v delovnem okolju, kjer se tvorijo eksplozivne atmosfere, 

uporabljati varovalne obleke v skladu s SIST EN 1149-5: 2008 [164] iz materialov s 

površinsko upornostjo Rs ≤ 2,5 × 10
9
 Ω ali varovalne obleke, ki imajo razpolovni čas 

razelektritve t50 < 4 s. 

Ko se določi tip kemijsko zaščitne obleke, katerega certificiranje predstavlja tesnost oblačila 

proti posebnim vrstam izpostavljenosti (plinu, tekočini ali prahu), to še ne pomeni, da je 

kemijsko zaščitna obleka ali njen del 100-% neprepustna za vse vrste izpostavljenosti za vse 

snovi ali zmesi, zato je treba izvesti naslednji korak. Tipi kemijsko zaščitnih oblek s 

pripadajočimi standardi so zbrani in prikazani v tabeli 4-10. 
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Slika 4-15. Določitev tipa kemijsko zaščitne obleke
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Tabela 4–10. Tipi kemijsko zaščitnih oblek s pripadajočimi standardi 

Standard Tip zaščitne 

obleke 

Piktogram Vrste 

podtipov  

Obrazložitev  

SIST EN 943-

1:2015 

 [157] 

Tip 1 

plinotesna 

obleka  
 

1a 

Varovalna obleka, neprepustna za plin, s 

samostojno dihalno aparaturo, ki je nameščena 

pod varovalno obleko. 

1b 

Varovalna obleka, neprepustna za plin, s 

samostojno dihalno aparaturo, ki je nameščena 

zunaj varovalne obleke. 

1c 
Varovalna obleka, neprepustna za plin, s 

konstantnim zunanjim dovodom zraka. 

SIST EN 943-

2:2002  

[158] 

Tip 1-ET 

plinotesna 

obleka za 

reševalce 

 

1a-ET 

Varovalna obleka, neprepustna za plin, s 

samostojno dihalno aparaturo, ki je nameščena 

pod varovalno obleko. 

1b-ET 

Varovalna obleka, neprepustna za plin, s 

samostojno dihalno aparaturo, ki je nameščena 

zunaj varovalne obleke. 

SIST EN 943-

1:2015  

[157] 

Tip 2 

obleka, 

prepustna za 

plin 

 

 Varovalna obleka, prepustna za plin, s 

konstantnim zunanjim dovodom zraka. 

SIST 

EN14605:2005 

+A1:2009 

[159] 

 

Tip 3 

neprepustna 

za tekočine 
 

 Varovalna obleka, neprepustna za tekočine (test s 

curkom – jet test), vključno z dodatki, ki 

zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa in 

so označene s PB [3]. 

SIST 

EN14605:2005 

+A1:2009 

[159] 

Tip 4 

neprepustna 

za razpršila 
 

 Varovalna obleka, neprepustna za razpršila (test z 

razprševanjem – spray test), vključno z dodatki, 

ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa 

in so označene s PB [4].  

SIST EN ISO 

13982-1:2005 

+A1:2011[160] 

Tip 5 

zaščita pred 

trdnimi delci 
 

 Kombinezon, neprepusten za delce. 

SIST EN 

13034:2005 

+A1:2009  

[161] 

Tip 6 

zaščita pred 

tekočim 

pršenjem 

 

 Kombinezon za omejeno neprepustnost za 

razprševanje. 

 

SIST EN 1149-

5:2008  

[164] 

antistatična 

zaščitna 

obleka 
 

 Zaščitna oblačila z antistatičnimi lastnostmi 

(antistatična funkcija zagotovljena le, če je 

vlažnost zraka > 25 %). 

SIST EN 1073-

2:2002  

[163] 

zaščita pred 

radioaktivno 

kontaminacijo 
 

 Varovalna obleka pred delci radioaktivne 

kontaminacije (ni zaščite pred radioaktivnimi 

žarki). 

SIST EN 

14126:2003 

[162] 

zaščita pred 

povzročitelji 

infekcij  

 Varovalna oblačila proti povzročiteljem infekcije. 

http://www.lakeland.com/europe/our-products/technical-other-information/technical-guides.html
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Korak 3: Ocena toksičnosti – določitev razreda prepustnosti za tkanino  

Poleg splošne izvedbe oblačila določa evropski standard za vsak tip oblačila tudi razred 

minimalnih zahtev za tkanino in šive oblačila. Te zahteve vključujejo lastnosti, kot so 

odpornost proti obrabi, odpornost proti vbodom, natezna trdnost, kemična prepustnost in 

penetracija. Zbir testnih metod s kratkim opisom posamezne metode za preizkušanje 

materialov in šivov kemijsko zaščitnih oblačil je prikazan v tabeli 4-11. Vsaka lastnost 

tkanine je določena z razredom učinkovitosti od 1 do 6, pri čemer se razred 6 nanaša na 

najvišje rezultate preizkušanja, razred 1 pa na najnižje rezultate preizkušanja. Ta sistem 

razvrščanja tkanin pomaga pri razlikovanju med različnimi funkcionalnimi lastnostmi. 

 

Tabela 4–11. Zbir testnih metod s kratkim opisom posamezne metode za preizkušanje 

materialov in šivov kemijsko zaščitnih oblačil 

 

Poznavanje toksičnosti snovi ali zmesi ter posledic kratkotrajne ali dolgotrajne 

izpostavljenosti je bistvenega pomena. Pri tem se preveri, ali je kemijsko zaščitna obleka 

preizkušena po standardu SIST EN ISO 6529:2011 [172], ki daje informacije o prepustnosti 

kemikalije v tkanino, pri čemer se določena kemična snov testira najmanj 10 minut pa vse do 

480 minut (glej tabelo 4-11). To se izvaja pri kemijsko zaščitnih oblekah tipa 1, 2, 3, 4, lahko 

pa tudi oblekah tipa 6. Preveriti je treba, ali je bila kemijsko zaščitna obleka po tem 

standardu testirana za snov, ki se uporablja na delovnem mestu. Preveriti je treba tudi, ali čas 

prepustnosti določene snovi odgovarja času izpostavljenosti na delovnem mestu, na katerem 

 Testna metoda  Standard Cilj / princip 

 

 

 

 

T 

r 

d 

n 

o 

s 

t 

Odpornost na 

obrabo 

SIST EN 530:2010, 

Metoda 2 [165] 

Obraba je fizično uničenje vlaken, preje, tkanine kot posledica 

drgnjenja tekstilne površine z abrazivnim steklenim papirjem. Obraba 

v končni fazi vpliva na videz tkanine in na izgubo učinkovitih 

lastnosti po izvedenih številnih ciklih. 

Upogibna 

trdnost 

SIST EN ISO 7854:1999  

Metoda B [166] 

Upogibna razpoka simulira ponavljanje upogibanja in zgubanost 

tkanine. Število ciklov, ko nastane razpoka in luknja, se zabeleži. 

Odpornost na 

trapezoidno 

trganje 

EN ISO 9073-3:1989 

[167] 

Odpornost na trganje določa odpornost na trapezno pretrganje 

netkanih materialov na tak način, da pride do pretrganja po vsej 

širini. 

Natezna trdnost SIST EN ISO 13934-1:1999 

[168] 

Natezna trdnost določa največjo silo in raztezek pri največji sili 

tkanine po metodi traku. Tkanina se podaljša s konstantno hitrostjo, 

dokler se ne pretrga. 

Odpornost na 

prebod 

SIST EN 863: 1996 [169] Prebod določa največjo silo, ki je potrebna za potiskanje konice skozi 

tkanino s konstantno hitrostjo, dokler se ne preluknja. 

Pretržna sila šiva SIST EN ISO 13935-2:2014 

[170] 

Trdnost šiva določa največjo silo šiva, dokler se ne pretrga. 

 

V

a

r

n

o

s

t 

Penetracija 

tekočin 

SIST EN ISO 6530:2005 

[171] 

Metoda »žlebnega testa« določa indeks penetracije, odbojnosti in 

absorpcije z uporabo finega toka preskusne tekočine, ki se nanese na 

površino oblačila, ki je nameščeno v poševnem žlebu. 

Prepustnost 

tekočin 

SIST EN ISO 6529:2011 

Metoda A [172] 

Metoda prepustnosti tekočin določa čas prodora tekočine skozi 

tkanino (≥ 10 min – razred 1, ≥ 30 min – razred 2, ≥ 60 min – razred 

3, ≥ 120 min – razred 4, ≥ 240 min – razred 5, ≥ 480 min – razred 6. 

Površinska 

upornost 

SIST EN 1149-1: 2006 [173] Antistatična preskusna metoda je namenjena za materiale, ki se 

uporabljajo za elektrostatično disipativna zaščitna oblačila. Čim nižja 

je upornost, tem boljša je učinkovitost elektrostatičnega odvajanja. 



Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih  

81 

 

je treba uporabljati kemijsko zaščitno obleko, saj so zahteve po standardu samo minimalni 

časi prepustnosti, kar je prikanano v tabeli 4-12. Če ne, je treba poiskati kemijsko zaščitno 

obleko, ki bo odgovarjala dejanskemu času izpostavljenosti določeni snovi. Informacije o 

prepustnosti kemikalij v tkanino so dostopne na spletnih straneh proizvajalcev kemijsko 

zaščitnih oblek Dupont [174], Lakeland [175], Uvex [176], Draeger [177] v obliki kemijskih 

podatkovnih baz ali kot sestavni del tehnične dokumentacije. Če informacij o prepustnosti 

kemikalij za kemijsko varovalno obleko ni, a so na delovnem mestu mešanice nevarnih 

kemikalij, se je treba obrniti na ekspertnega strokovnjaka proizvajalca kemijske zaščitne 

obleke.  

Tabela 4–12. Predpisane minimalne vrednosti testnih metod za preizkušanje materialov in 

šivov kemijsko zaščitnih oblek tipov 6, 5, 4 in 3 

 Testna metoda  Standard Enota Tip 6 Tip 5 Tip 4 Tip 3 

 

 

 

T 

r 

d 

n 

o 

s 

t 

Odpornost na obrabo SIST EN 

530:2010,  

Metoda 2 [165] 

cikli 
razred 1 

> 10 ciklov 

razred 1 

> 10 ciklov 

razred 1 

> 10 ciklov 

razred 1 

> 10 ciklov 

Upogibna trdnost SIST EN ISO 

7854:1999  

Metoda B [166] 

cikli x 
razred 1 

> 1000 ciklov 

razred 1 

> 1000 ciklov 

razred 1 

> 1000 ciklov 

Odpornost na 

trapezoidno trganje 

EN ISO 9073-3 

[167] 
N 

razred 1 

> 10 N 

razred 1 

> 10 N 

razred 1 

> 10 N 

razred 1 

> 10 N 

Natezna trdnost SIST EN ISO 

13934-1:1999 

[168] 

N 
razred 1 

> 30 N 
x 

razred 1 

> 30 N 

razred 1 

> 30 N 

Odpornost na prebod SIST EN 863 

:1996 [169] 
N 

razred 1 

> 5 N 

razred 1 

> 5 N 

razred 1 

> 5 N 

razred 1 

> 5 N 

Pretržna sila šiva SIST EN ISO 

13935-2:2014 

[170] 

N 
razred 1 

> 30 N 

razred 1 

> 30 N 

razred 1 

> 30 N 

razred 1 

> 30 N 

 

V 

a 

r 

n 

o 

s 

t 

Penetracija tekočin SIST EN ISO 

6530:2005[171] 

(indeks penetracije) 

% razred 2 < 5 % x x x 

SIST EN ISO 

6530:2005[171] 

(indeks odbojnosti) 

% razred 3 > 95 % x x x 

Prepustnost tekočin SIST EN ISO 

6529:2011[172] 

Method A 

min x x 
razred 1 > 10 

min 

razred 1   

> 10 min 

Površinska upornost SIST EN 1149-

1:2006 [173] 
Ω 

< 2,5 E + 09 

neobvezno 

< 2,5 E + 09 

neobvezno 

< 2,5 E + 09 

neobvezno 

< 2,5 E + 09 

neobvezno 

 

Korak 4: Določitev zaščitnih zahtev glede učinkovitosti za tkanine in šive 

Ko gre za zaščitna oblačila, je treba razlikovati med penetracijo in propustnostjo. Penetracija 

je fizični postopek, pri katerem tekočina, para ali plin prehaja skozi material preko »por« ali 

»lukenj« v tkanino. To je zelo pomembno, če gre za penetracijo delcev v tkanino ali celotno 

obleko. Prepustnost je postopek, s katerim kemikalijo v obliki tekočine, pare ali plina 

premikamo skozi zaščitno obleko materiala na molekularnem nivoju. Penetracija in 
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prepustnost sta pomembni tako za tkanino kot tudi za šive na zaščitnem oblačilu. Ustrezna 

zaščitna sposobnost oblačila ne sme biti ogrožena zaradi neustreznih spojev in šivov tkanin, 

zato je pomembno, da se v zvezi z učinkovitostjo zaščitne obleke poleg izvedbe tkanine 

preverijo tudi šivi.   

Korak 5: Določitev mehanskih zahtev 

Minimalne mehanske zahteve za tipe oblačil od 3 do 6 so navedene v tabeli 4-12, dejanske 

mehanske vrednosti zaščitnih oblek, ki jih proizvaja družba Respirex International Limited, 

od tipa 1 do tipa 5 pa so prikazani v tabeli 4-13 [178]. 

 

Tabela 4–13. Prikaz mehanskih karakteristik za posamezne tipe kemijsko zaščitnih oblačil, 

ki jih proizvaja družba Respirex International Limited [178] 

 

  Opomba: bela polja v preglednici pomenijo, da material ni bil testiran na ta parameter 

 

Če primerjamo tabeli 4-12 in 4-13, ugotovimo, da se mehanske karakteristike razen 

odpornosti na obrabo razlikujejo glede na material tako med različnimi tipi zaščitnih oblek 

kakor tudi pri istem tipu kemijsko zaščitne obleke. 

Veliko proizvajalcev proizvaja kemijsko zaščitne obleke različnih tipov in iz različnih vrst 

materialov. Eden izmed proizvajalcev je tudi družba Respirex International Limited, ki je 

bila naključno izbrana za natančnejšo predstavitev glede na različne vrste materialov, ki jih 

uporabljajo za izdelavo različnih vrst kemijsko zaščitnih oblek, kar je prikazano v tabeli 4-

14.  
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Tabela 4–14. Prikaz materialov, iz katerih so narejeni tipi kemijsko zaščitnih oblačil, ki jih 

proizvaja družba Respirex International Limited, oz. materiali, zasnovani za uporabo (modra 

označba v tabeli) [178] 

1
samo za usposabljanje 

2 
tudi zaščita pred radioaktivnimi delci 

Če primerjamo mehanske karakteristike za materiale plinotesnih oblek (tip 1), ugotovimo 

naslednje: 

– upogibna trdnost ima največji razpon, ki sega od razreda 1 (Tychem TK, Chemprotex 

400) do razreda 6 (Viton / Butyl / Viton, C2 PVC), 

– odpornost na trapezoidno trdnost ima razpon od razreda 3 (Viton / Butyl / Polyester, 

Neoprene) do razreda 6 (Tychem TK, heavy duty PVC), 

– natezna trdnost ima razpon od razreda 3 (Tychem TK, Chemprotex 400) do razreda 6 

(heavy duty PVC), pri čemer spada največ materialov v razred 5, 

– odpornost na prebod ima razpon od razreda 2 (Chemprotex 400, Neoprene ) do razreda 

4 (Viton / Butyl / Viton, heavy duty PVC), 

– odpornost šivov na propustnost ima zelo majhen razpon, sega od razreda 5 do razreda 

6; enak razpon ima trdnost šivov. 

Če primerjamo materiala 150 µm PVC in 300 µm PVC, ki se uporabljata za zaščito pred 

prašnimi delci (tip 5 kemijsko zaščitne obleke), ugotovimo, da je odpornost šivov na 

propustnost v razredu 4 nekoliko nižja kot za tip 1, pri katerem je odpornost šivov na 

propustnost v razredu 5 ali 6. Prav tako je trdnost šivov v razredu 4 ali 5, kar je za razred 

niže kot pri tipu 1; druge mehanske karakteristike po razredih ne odstopajo bistveno od tipa 

1. 

Pri pregledu kataloga Respirex [178] se je pokazalo, da plinotesne obleke (tip 1) niso samo 

za večkratno uporabo, temveč tudi samo za enkratno uporabo, npr. material Chemprotex™ 

400 za kemično zaščitna oblačila, zato je treba pridobiti informacijo od proizvajalca, ali je 

določen tip oblačila za enkratno uporabo ali za večkratno uporabo, saj informacije o 

mehanskih odpornostih po razredih ne prikazujejo znatnih višjih mehanskih odpornosti 

zaščitnih oblek za ponovno uporabo v primerjavi z zaščitnimi oblekami za enkratno uporabo. 

   

tip oblačila 

 

material oblačila 

Tip 1a Tip 1b Tip 1c 
Tip 

1a-ET 

Tip 

1b-ET 
Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5 

Viton / Butyl / Viton X X X x  x x x  

Laminate Viton X   x      

Viton / Butyl / 

Polyester 

 
X X   x    

Tychem TK    x      

Chemprotex 400    x      

Chemprotex 300      x x x x2 

Butyl  X X   x x x  

Neoprene  X X   x x x  

C2 PVC  X  x1  x x x  

150 µm PVC         x2 

300 µm PVC         x2 
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Korak 6: Premislek o udobju 

Učinkovita zaščita je pri izbiri zaščitne obleke ključnega pomena, vendar pa ne smemo 

zanemariti tudi udobja nošenja. Ko gre za dnevno uporabo, je udobje eden ključnih 

»človeških dejavnikov«, ki vplivajo tudi na pravilno uporabo osebne varovalne opreme. 

Velik del nezgod, ki imajo za posledico poškodbo delavca, se ne pripeti zaradi neustrezne 

zaščite, ampak zaradi njene odsotnosti, ker se je delavci izogibajo ali jo zlorabljajo. Če 

delavcem oprema ne ustreza ali je neudobna, jo pogosto uporabljajo nepravilno.  

Udobje je subjektivna in osebna zadeva, vendar so nekateri splošni dejavniki udobja, ki 

vključujejo: 

– Oblikovanje oblačil: oblačila morajo biti dovolj velika za neovirano prepogibanje ali 

raztezanje. 

– Dihanje oblačila – paroprepustnost oblačila: sposobnost oblačila za prepustnost znoja, če 

imamo tveganje npr. v zvezi z nevarnimi delci, moramo izbrati tip oblačila 5, pri čemer 

pa imamo npr. na voljo izbiro oblačila, izdelanega iz tyveka, MPF ali iz SMS 

proizvajalca Dupont. Tkanina tyvek je izdelana iz močnih polietilenskih vlaken. Vlakna 

so termično vezana v neprepustno, homogeno in mehko tkanino, ki je sama po sebi 

zračna, ne pušča vlaken in ima značilne barierne lastnosti. MPF – mikroporozne filmske 

tkanine so dvojni laminatni materiali, ki so sestavljeni iz sloja tanke mikroporozne folije, 

vezane na predeno polipropilensko osnovo. Tkanina ima omejeno trajnost, saj se izgubijo 

vse oblike varnostnih pregrad, ko se plast zaščitne folije obrabi. Poleg tega ima tkanina 

nizko zračno prepustnost in veliko manj diha kot drugi materiali. Tkanina SMS je 

sestavljena iz pihanega polipropilenskega sloja, stisnjenega med dve odprti 

polipropilenski plasti. Notranja plast polipropilena deluje kot glavni filter za delce. Toda 

tkanine SMS imajo običajno omejen rok trajanja in so razmeroma šibka ovira za 

preprečevanje delovanja škodljive snovi zaradi relativno odprte strukture vlaken, zato je 

taka tkanina primerna za zelo osnovno zaščito pred umazanijo. Zadrževanje vlage med 

perilom in oblačilom za vse tri navedene materiale je povzeto iz Dupontovega kataloga 

osebne varovalne opreme (angl. Personal protection Product Catalogue) [179] in je 

prikazano na sliki 4-16. 
 

 

Slika 4-16. Zadrževanje vlage med perilom in oblačilom za tkanine tyvek, MPF in SMS 

[178] 

S svojo odprto strukturo SMS-material daleč najbolje odstranjuje/odvaja vlago iz 

kombinezona. Mikroporozna filmska tkanina je material, pri katerem je potreben nekoliko 

daljši čas, da se odstrani vlaga. Pri kombinezonu iz tyveka se vlaga iz kombinezona slabše 

odvaja. 

Oblačila, ki so prepustna za zrak in vlago, bodo udobnejša kot oblačila, izdelana iz nezračnih 

materialov in prevlečenih tkanin, vendar to ponavadi pomeni zmanjšanje varnostnih pregrad 
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pred delci ali kemičnimi snovmi. Pri kemičnih zaščitnih oblačilih tipa od 1 do 3, ki so 

izdelana iz neprepustnih materialov, se z zagotovitvijo učinkovite kemične zaščite lahko 

pojavijo nova tveganja, ki se nanašajo na fiziološki in psihološki stres. Zato je treba 

upoštevati tudi ta dva dejavnika.  

Korak 7: Izbira dobavitelja 

Pri ocenjevanju zaščitnih oblačil, od katerih sta odvisna zdravje in varnost delavcev, je 

pomembno upoštevati, ali ima zadevni proizvajalec poleg zagotavljanja osnovnih zahtev za 

oblačilo tudi ugled, akreditacijo, blagovno znamko, etični položaj. Pri izbiri in odločitvi 

dobavitelja zaščitnega oblačila je treba preveriti še naslednje vidike:  

Ali družba ponuja servisno podporo za stranke (tehnična podpora in svetovanje na kraju 

izvajanja dela stranke, telefonska tehnična podpora, spletne strani in orodja za stranke, 

poskusna uporaba)? Ali podjetje ponuja odprt dostop do podatkov o izdelku, npr. ali lahko 

podjetje zagotavlja celovite podatke o prepustnosti za svoje izdelke? Ali lahko izkaže, kdo 

uporablja njihova oblačila oz. kdo so njihovi kupci? Kakšen je postopek razvoja izdelka? Ali 

ima podjetje uveden kateri mednarodno priznan sistem vodenja (npr. ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 18001)? Ali ima dobavitelj navodila za uporabo v jeziku stranke? Če nima, ali 

zagotavlja, da bo to izvedel v času, ki je za stranko sprejemljiv? 

Korak 8: Ugotavljanje pravilnosti uporabe 

Za ugotavljanje pravilnosti uporabe se zagotovi ustrezno usposabljanje za pravilno 

oblačenje, slačenje in uporabo. Pri tem se je treba zavedati omejitev izdelkov. Upoštevati je 

treba navodila proizvajalca za uporabo, saj se včasih zanemarijo ali spregledajo in so lahko 

koristen vir informacij o pravilni uporabi in morebitnih omejitvah. Pri tem odigra jezik 

pomembno vlogo, saj je izjemno pomembno, da so navodila za uporabo v jeziku uporabnika. 

Treba se je usposobiti, če je potrebno dodatno snemanje npr. maske, manšet, gležnjev. Treba 

je preveriti, ali so bile zahtevane ozemljitve za uporabnika in oblačilo. Prav tako je treba 

preveriti, ali lahko oblačila pridejo v stik z ostro površino, ki bi lahko poškodovala oblačilo. 

Če imamo stik z vročimi cevmi ali čiščenjem s paro, je treba preveriti, ali lahko obleka pride 

do vročih površin, ki lahko talijo tkanino ali odpirajo šive. 

Korak 9: Testiranje v uporabi 

Podroben pregled tehničnih podatkov in proizvodnih standardov je le prvi del izbirnega 

postopka kemijske zaščitne obleke. Ko je bil izdelek izbran glede na predpisane kriterije, je 

treba opravljati testiranje »v uporabi/v praksi« in ocenjevati učinkovitost izdelka v uporabi. 

Pri testiranju v uporabi se priporoča vključevanje čim večjega števila zaposlenih. Po koncu 

testiranja v uporabi naj vsak zaposleni, ki je bil vključen v testiranje, zapiše svoje mnenje o 

izdelku. Glede na naravo dela je morda treba opraviti te poskuse v nekaj dneh ali celo tednih, 

da se oceni uspešnost oblačil pri različnih pogojih. Rezultat tega bo izbira oblačil, ki 

izpolnjujejo pričakovanja uporabnikov v smislu prileganja, funkcije, udobja, zmogljivosti, 

vzdržljivosti in seveda varnosti. 

Korak 10: Izbira in vključitev v interne akte 

Ko po predhodnih korakih izberemo kemijsko zaščitno obleko, je izbiro treba natančno 

dokumentirati. Če je izbrana kemijsko zaščitna obleka tipa 1, 2, 3 ali 4, je treba naloge 

previdno načrtovati, še posebej če so delavci izpostavljeni visokim zunanjim temperaturam 

(poleti) ali delovnim procesom, pri katerih nastajajo visoke temperature. Poleg tega je treba 

opredeliti ukrepe za obvladovanje fiziološkega – toplotnega stresa. Pri tem se priporoča, 

da se navedejo: 

– okoljski pogoji; 

– tip obleke; 

– zahtevana delovna aktivnost; 

– individualne značilnosti posameznika; 
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– obseg zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo in periodično, pri čemer se priporoča, da 

se opravi spiroergometrija, s katero natančno določimo porabo kisika med obremenitvijo, 

anaerobni prag, ocenimo telesno okvaro pri srčnih bolnikih in opredelimo možen srčni 

vzrok zadihanosti pri naporu;  

– kakšne ukrepe je delodajalec predvidel, da ne bi prišlo do toplotnega stresa, npr. 

pomožno hlajenje telesa z jopiči, v katere se vstavi led, omočeno obleko, vodno hlajena 

oblačila, dovajanje zraka v zaščitno obleko, pri čemer je treba upoštevati omejeno 

mobilnost delavca; 

– kako se bodo spremljali naslednji fiziološki dejavniki in kateri od njih: srčni utrip, ustna 

temperatura, izguba telesne temperature; 

– kakšni morajo biti pogoji dela in temperatura delovnega okolja za omejen delovni čas oz. 

kakšni morajo biti fiziološki dejavniki; npr. da štejemo radialni utrip v 30-sekundnem 

obdobju čim prej, kot je mogoče, pri vsakem počitku, in če srčni utrip preseže 110 

utripov na minuto na začetku obdobja mirovanja, se mora naslednji delovni cikel 

skrajšati za eno tretjino. 

Proučiti je treba tudi psihološki stres – psihološki vpliv, povezan z nošenjem včasih 

klavstrofobičnih kombinezonov. 

Sklep z nasvetom 

Korake od 1 do 5 bi lahko izpustili, če bi bila v scenariju izpostavljenosti, v poročilu o 

kemijski varnosti oz. v varnostnem listu za vsak namen uporabe snovi natančno definirana 

kemijska zaščitna obleka z navedbo: 

– tipa, 

– razreda propustnosti za tkanino, 

– zaščitne zahteve glede učinkovitosti za tkanine in šive,  

– mehanske zahteve. 

Lahko bi bilo podobno kot pri standardih za vzorčenje priporočenih več vrst zaščitne opreme 

in bi delodajalec presojal po organogramu od št. 5 naprej, to je z ugotavljanjem udobja. Tudi 

nadzorni organi ne bi bili v dilemi glede ustreznosti kemijsko zaščitne obleke.  

4.3.7.2 Osebna varovalna oprema za zaščito dihal 

Izbor osebne varovalne opreme za zaščito dihal je prikazan z organogramom, ki je na sliki  

4-17. Vsaka točka iz organograma je podrobneje opisana v nadaljevanju, namen česar je 

širša uporabnost, saj Republika Slovenija nima v nobenem predpisu določenega postopka 

izbire osebne varovalne opreme za zaščito dihal, niti v Pravilniku niti v Smernicah. Kot je že 

bilo omenjeno, so težave pri delodajalcih, saj nestrokovno izbirajo opremo. Vsebina je bila 

črpana iz Smernic Združenega kraljestva [180] ter evropskih in ameriških standardov. 

 

 



Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih  

87 

 

 

Slika 4-17. Potek izbire osebne varovalne opreme za zaščito dihal 
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Točka 1 

Če je koncentracija kisika nižja od 19 % oz. če izpostavljenosti ni mogoče določiti, je treba 

uporabiti zaščito dihal, ki je neodvisna od delovnega okolja in določena s standardi SIST EN 

138:1996 [181], SIST EN 269:1996 [182], SIST EN 14594:2005 [183], SIST EN 1073-

1:2016 [184], SIST EN 943-1:2003/AC:2005 [185], SIST EN 14593-1:2005 [186], SIST EN 

137:2006 [187], kar je prikazano v prilogi 2, tabela 2. 

 

Zaščita dihal, neodvisna od delovnega okolja, s pripadajočimi zaščitnimi faktorji, dopustnim 

časom izpostavljenosti in zahtevami za »fit test«, je prikazana v prilogi 2, tabela 2. 

Točka 2 

Vrsta zaščitne opreme za zaščito dihal je odvisna od oblike nevarne snovi. Primeri različnih 

oblik nevarnih snovi so prikazani v tabeli 4-15. 

Tabela 4–15: Primeri različnih oblik nevarnih snovi 

Oblika Lastnosti Primeri 

Trdni delci Delci trdnega materiala vključujejo aerosole, 

prah, vlakna, dim, ki nastaja ob nepopolnem 

gorenju na osnovi ogljika, in dim, ki nastane s 

kondenzacijo hlapov, kemičnimi reakcijami ali 

sublimacijo (pogosto kovinski oksidi ali 

kovine). 

Azbestni prah, delci in dimi izpušnih sistemov 

motorjev, prah in dim svinca, prah kamna, varilni 

dim, lesni prah, dim, ki nastaja ob nepopolnem 

gorenju, glivice in paraziti, bakterije in virusi, moka. 

Tekočina Fina razpršila, megla in aerosoli, izdelani iz 

majhnih kapljic tekočine. 

Tekočina v razpršilih: 

barve, pesticidi, mešanica prašnega lakiranja, 

brizganje tekočin. 

Megla: 

kromova kislina, tekočina za rezanje, oljna megla. 

Para Plinasta oblika trdne snovi ali tekočine. Pare topil, pare živega srebra. 

Plin  Ogljikov monoksid, plini izpušnih sistemov, 

kanalizacijski plini, klor … 

 

Točka 3 

Točna navedba osebne varovalne opreme za zaščito dihal bi morala biti podana v 

varnostnem listu, razen če je izdelan scenarij izpostavljenosti, ki vsebuje te podatke in je 

priložen varnostnemu listu [26]. V navedeni Uredbi je v Prilogi II navedena oblika za 

pripravo varnostnih listov; v oddelku 8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita, v podtočki 

8.2.2.2, je navedeno, da se ob upoštevanju Direktive Sveta 89/686/EGS in s sklicevanjem na 

ustrezne standarde CEN podrobno navede, katera oprema nudi ustrezno in primerno zaščito. 

Pri zaščiti dihal je treba za pline, hlape, meglice ali prah navesti vrsto zaščitne opreme na 

podlagi nevarnosti in možnosti izpostavljenosti, vključno z dihalno masko, ki čisti zrak, 

ustrezen čistilni element (kartuša ali posoda), ustrezne filtre za trdne delce in ustrezne maske 

ali zaprte dihalne aparate. 

Glede zaščite dihal je treba navesti standard za maske ali zaprte dihalne aparate z navedbo 

zaščitnega faktorja, in to tako pri osebni varovalni opremi, ki je neodvisna od delovnega 

okolja, kar je prikazano v prilogi 2, tabela 2, kakor tudi pri osebni varovalni opremi, ki je 

odvisna od delovnega okolja, kar je prikazano v prilogi 2, tabela 1. Osebna varovalna 

oprema, ki je odvisna od delovnega okolja, je določena s standardi SIST EN 

149:2001+A1:2009 [188], SIST EN 1827: 1999 +A1:2009 [189], SIST EN 
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140:1999/AC:2000 [190], SIST EN 405:2002+A1:2009 [191], SIST EN 136:1998/AC:2000 

[192], SIST EN 12942:1999 /A1:2003/A2:2009 [193], SIST EN 

12941:1998/A1:2004/A2:2009 [194]. 

Osebna varovalna oprema za zaščito dihal ne prepreči v celoti izpostavljenosti nevarnim 

snovem v zraku, ampak zmanjša njihovo koncentracijo v območju dihanja na varno raven. 

Stopnja zaščite, ki jo nudijo različne vrste opreme, se precej razlikuje in je izražena kot 

zaščitni faktor (angl. protection factor, PF), ki se izračuna po enačbi 4-17:  

                                     
 

Npr.: PF 40 pomeni, da se osebna varovalna oprema za zaščito dihal lahko uporablja v 

atmosferi, ki vsebuje nevarno snov, kjer je koncentracija te snovi do 40-krat večja, kot je 

mejna vrednost za poklicno izpostavljenost te snovi. Če se uporablja zaščita za zmesi, se 

izračuna koncentracija izpostavljenosti zmesi in ravna enako, kot je bilo že navedeno. 

Pri navedbi ustreznega čistilnega sredstva je za pline, hlape in meglice treba poleg tipa filtra 

(tabela 4-16) navesti pri tipih filtrov A, B, E in K tudi razred, pri čemer ima razred 1 

najnižjo kapaciteto, razred 2 srednjo in razred 3 najvišjo kapaciteto. Drugi tipi filtrov 

nimajo razredov. Pri sestavljenih filtrih je treba navesti črko R, če je filter delcev del 

kombiniranega filtra in se lahko ponovno uporabi, in črki NR, če je za enkratno uporabo, kar 

je določeno v standardu SIST EN14387:2004+A1:2008 [195]. 

Pri filtrih za trdne delce, med katerimi poznamo samo en tip filtra, in sicer tip P, je treba 

poleg tipa navesti še razred, skladno z zahtevami standarda SIST EN 143:2001 + A1:2006 

[196]. Glede na učinkovitost zbiranja oz. zadrževanja delcev poznamo 3 razrede. Razred 3 

dosega najvišjo učinkovitost zbiranja, do 99,5 %, in se priporoča za zaščito pred vsemi 

vrstami delcev, razred 2 se ne priporoča za mikroorganizme (viruse, spore) ali za 

biokemijske substance (encime, hormone), dosega pa učinkovitost zbiranja do 94 %. Razred 

1 se ne priporoča za zbiranje oz. kot zaščita pred aerosoli, rakotvornimi snovmi, 

radioaktivnimi substancami, mikroorganizmi (bakterijami, virusi, sporami) ali biokemijskimi 

substancami (encimi, hormoni), dosega pa do 80-% učinkovitost zbiranja.  

Točka 4 

Kot je bilo že večkrat omenjeno, varnostni listi niso vselej skladni s določbami Uredbe 

komisije (EU) 2015/830 [26]. Usklajevanje je dolgotrajen postopek, ki se podaljša, ker vsak 

proizvajalec oz. dobavitelj individualno spreminja varnostne liste oz. scenarije 

izpostavljenosti. Dejstvo pa je, da mora proizvajalec oz. dobavitelj skladno z Uredbo 

REACH [4] natančno opredeliti osebno varovalno opremo, saj samo on natančno pozna tudi 

lastnosti snovi. Ustreznost osebne varovalne opreme je eden ključnih elementov varnosti in 

zdravja pri delu.  
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Tabela 4–16. Prikaz tipov plinskih filtrov oz. kombiniranih po SIST EN 

14387:2004+A1:2008 

TIP FILTRA PODROČJE UPORABE ZAŠČITE PROTI 
BARVNA 

KODA 

A 
organskim plinom in hlapom, ki imajo vrelišče večje kot 65 °C 

(npr. za uporabo pri delu s topili za lake in lepila, white špiritom in toluenom) rjava 

AX 

organskim plinom in hlapom, ki imajo vrelišče manjše ali enako 

65 °C (npr. aceton), 

za enkratno uporabo 
rjava 

B 

anorganskim plinom in hlapom 

(npr. za uporabo pri delu s klorom, bromom, cianovodikovo kislino, 

žveplovodikom) 
siva 

E 
kislo reagirajočim plinom 

(kot npr. žveplova kislina in klorovodikova kislina) rumena 

K amoniaku in njegovim derivatom zelena 

CO ogljikovemu monoksidu črna 

HgP3 
hlapom živega srebra + P3-filter 

max. uporaba do 50 h 

rdeča - bela 

NOP3 
dušikovim plinom, vključno z dušikovim oksidom + P3-filtrom 

za enkratno uporabo 

modra - bela 

reaktor radioaktivnemu jodu, vključno z radioaktivnim metil jodidom oranžna 

SX specifičnim plinom in param vijolična 

 

 

Točka 5 

Pri izbiri primernosti osebne varovalne opreme za zaščito dihal je treba natančno poznati 

koncentracije kemičnih škodljivosti na delovnih mestih, ki jih je seveda treba ustrezno 

izmeriti. Pri določevanju primernosti osebne varovalne opreme za zaščito dihal ni 

pomembna samo koncentracija 8-urne izpostavljenosti delavcev nevarnim snovem, ki se 

lahko izraža kot faktor v povezavi z mejno vrednostjo, temveč je izjemno pomembno, da se 

upoštevajo tudi t. i. »piki«, kjer prihaja do znatno povišanih koncentracij, ki so običajno 

kratkotrajne, npr. popravilo napak v procesu, nenadni izpuhi nevarnih snovi v delovno 

okolje, izvajanje določene faze dela, ki se izvaja le kratek čas (jemanje izdelkov iz peči, po 

sušenju) in povzroča mnogo večje emisije kemičnih snovi v delovno okolje, aktivnost pa se 

izvaja v okviru določenega postopka (nanašanje dekorja na izdelek …). Na podlagi teh 

informacij s primerjavo izmerjenih koncentracij na delovnih mestih se določi primerna vrsta 

osebne varovalne opreme za zaščito dihal.  

Primer: Če na delovnem mestu izmerimo koncentracijo stirena 350 ppm, mejna vrednost 

stirena znaša 20 ppm, je izbira polobrazne maska za zaščito dihal za večkratno uporabo 

neustrezna, saj je zaščitni faktor pri teh maskah samo 10, kar pomeni, da bi lahko znašala 

najvišja koncentracija stirena v delovnem okolju največ 200 ppm. Če bi delavec pri delu 

uporabljal to masko, bi ogrožali njegovo zdravje. Iz navedenega sledi, da bi bila ustrezna 

izbira celoobrazna maska s filtrom za pline, ki ima zaščitni faktor 20.   
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Točki 6 in 7 

Ali je delavec sposoben uporabljati osebno varovalno opremo za zaščito dihal, je eno od 

temeljnih vprašanj, ki si jih mora zastaviti izvajalec medicine dela, ko izvaja predhodni ali 

periodični zdravniški pregled pri delavcu, izpostavljenem nevarnim kemičnim snovem. 

Izvajalec medicine dela bi moral pri posameznem delavcu natančno navesti, če ni zmožen za 

delo z masko ali je zmožen za delo z respiratorjem oz. z drugimi načini zaščite dihal, npr. s 

tlačno filtracijo zraka, pri čemer delavec ni dodatno obremenjen zaradi dihanja skozi filtrirno 

sredstvo maske. Zaželeno bi bilo, da se zdravstvene omejitve glede uporabe osebne 

varovalne opreme za zaščito dihal ugotovijo že pri predhodnem zdravniškem pregledu. Ker 

zdravniški pregled v Republiki Sloveniji ni več pogoj za zaposlitev delavca, se delodajalci 

pogosto odločajo, da delavca ne pošljejo na zdravniški pregled pred zaposlitvijo, da bi 

preverili, ali delavec izpolnjuje zdravstvene zahteve za tveganja, ki jim bo izpostavljen. Zato 

imajo lahko kasneje večje težave, predvsem majhni delodajalci, ko se pri delavcih ugotovijo 

omejitve. 

Točka 8 

Iz priloge 2, tabela 1, in priloge 2, tabela 2, ki je povzeta po Smernicah Združenega 

kraljestva [180], vidimo, da je čas nošenja osebne varovalne opreme za zaščito dihal odvisen 

od vrste osebne varovalne opreme za zaščito dihal, ki jo delavec uporablja. Vso osebno 

varovalno opremo, pri kateri je zaščita dihal neodvisna od delovnega okolja, kamor spadajo 

razni tipi dihalnih aparatov s cevjo za sveži zrak, dihalnih aparatov na stisnjeni zrak s trajnim 

pretokom, varovalnih oblek s konstantnim dovodom zraka in dihalnih aparatov na stisnjeni 

zrak z ventilom, lahko delavci uporabljajo več kot 1 uro na dan. Prav tako smejo delavci 

uporabljati osebno varovalno opremo za zaščito dihal več kot eno uro dnevno, ko uporabljajo 

različne tipe tlačne filtracije zraka. Vse druge vrste osebne varovalne opreme za zaščito 

dihal, kot so respirator za enkratno uporabo, četrtinska, polobrazna ali celoobrazna maska za 

filtracijo delcev, plinov ali par, se lahko uporabijo, ko je potrebna zaščita manj kot 1 uro 

dnevno. To je navedba dobre prakse, ki je v Republiki Sloveniji ne poznamo. Zato bi bilo 

zelo smiselno, da bi se časovna uporaba osebne varovalne opreme za zaščito dihal vključila 

v Pravilnik [156], ki opredeljuje osebno varovalno opremo. V Republiki Sloveniji se namreč 

ugotavlja, da delavci uporabljajo opremo za zaščito dihal znatno dlje, kot je navedeno v 

smernicah, kjer je predlagana uporaba osebne varovalne opreme za zaščito dihal do 1 ure 

dnevno. 

Točka 9 

Delodajalec mora po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) [16] zagotoviti varnost 

in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev 

varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s 

preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in 

usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. 

Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe 

in izbirati take delovne in proizvodne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in 

višjo raven varnosti in zdravja pri delu ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na 

vseh organizacijskih ravneh. Z uporabo osebne varovalne opreme za zaščito dihal, pri čemer 

ni dodatnih obremenitev delavca pri dihanju skozi filtracijsko sredstvo, se zagotavlja višja 

raven varnosti in zdravja pri delu. 

Točka 10 

Razmisliti je treba o izbrani osebni varovalni opremi za zaščito dihal in jo primerjati s 

primernimi dejavniki uporabe, ki so navedeni v tabeli 4-17. 
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Točka 11 

Običajno delavci na delovnih mestih poleg sredstev za zaščito dihal uporabljajo še druga 

zaščitna sredstva, npr. za zaščito za oči, sluh, glavo … Če je mogoče, se izbere osebna 

varovalna oprema, ki je kompatibilna, saj bo tako na delovnih mestih manj težav. 

Točka 12 

Izbira dobavitelja je izjemnega pomena; izberemo takšnega, da bomo lahko s hitrimi in 

strokovnimi nasveti razrešili marsikatero dilemo. Več informacij o izbiri dobavitelja je 

zapisano pri osebni varovalni opremi za zaščito telesa (poglavje 4.3.7.1). 
 

Točki 13 in 14 

Če je izbrana osebna varovalna oprema za zaščito dihal s tesno prilegajočo se masko, je treba 

izvesti »fit test« – test prileganja. Ker imamo ljudje različne velikosti in oblike obrazov, je 

treba izbrati masko, ki bo ustrezala posamezniku. Predpisi, ki opredeljujejo zahtevo oz. 

postopek izvedbe testa prilaganja, so: standard SIST EN 529:2006 [197], standard 29 CFR 

1910.134 [198], smernice »HSG 53« [180]. Test prileganja je treba opravljati, če se zahteva 

osebna varovalna oprema za zaščito dihal s tesno prilegajočim se obraznim delom. Opravlja 

se kot začetni del izbire osebne zaščitne opreme za varovanje dihal (RPE) oz. kjer je 

nepreverjena maska že v uporabi. Ponoviti ga je treba, če uporabnik izgubi ali pridobi težo, 

opravi zobne spremembe ali pa pride do obraznih sprememb (brazgotine, znamenja) okoli 

tesnila v območju obraza. Pri odločanju o preizkusu je treba premisliti, ali bo treba uporabiti 

še drugo osebno varovalno opremo, da bi se zagotovila združljivost. Obstajata dve vrsti 

testiranja prileganja, kvalitativno in kvantitativno. 

KVALITATIVNI TEST PRILEGANJA [197], [198], [180] temelji na uporabnikovi 

subjektivni oceni uhajanja sredstva skozi obrazno zatesnjeno področje z zaznavanjem 

uvedenega testnega sredstva. Test ni primeren za ugotavljanje tesnosti celoobrazne maske, 

razen pri ugotavljanju preobčutljivosti na dim. Pred testiranjem preverimo, ali testiranec 

zazna npr. vonj banane ali hruške, sladek, grenak okus. Prav tako preverimo občutljivost na 

dim. Če testiranec tega ne zaznava, se kvalitativni test ne izvaja. Ugotavljanje tesnosti maske 

s kvalitativnim testom se izvaja z naslednjimi snovmi: 

1. Izoamil acetat - ugotavljanje vonja banane ali hruške 

V primeru netesnosti maske se zazna vonj banane ali hruške. Pri testiranju se uporabi 

filter za organska topila in hlape. 

2. Saharinova aerosolna raztopina – ugotavljanje sladkega okusa 

Testirancu namestimo polobrazno masko s filtrom za prah.  

3. Bitrex – ugotavljanje grenkega okusa 

Testirancu namestimo polobrazno masko s filtrom za prah.  

Pod testno kapuco (višine 35,56 cm, širine 30,48 cm) je testiranec izpostavljen prej 

navedenim snovem (izoamil acetatu, saharinovi aerosolni raztopini, bitrexu). Po izvajanju 

določenih predpisanih nalog (npr. normalno dihanje – 1 min, globoko dihanje – 1 min, 

pogled levo, pogled desno, pogled gor, pogled dol, branje besedila, tek na mestu, normalno 

dihanje – 1 min) se ugotavlja, ali je testiranec občutil vonj banan ali hrušk, sladek okus 

saharina oz. grenek okus. Če je, mu je treba ponuditi drug tip – model maske in preizkus 

ponoviti. Pred ponovnim testiranjem je treba počakati nekaj časa (npr. za vonj – 5 min), saj 

se občutljivost ponovi po 5 min. 

4. Dražilni plin – kositrov klorid 

Za izvajanje testa se uporabi celoobrazna maska s filtrom P3 ali filtrom P100. 
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Tabela 4–17. Dejavniki uporabe osebne varovalne opreme za zaščito dihal; povzeto po 

»HSG 53« [180] 

Faktor primernosti 

 

Zakaj Pojasnilo / ukrepi 

 

Tempo dela Visok tempo dela lahko poveča dihanje in 

potenje, kar lahko vpliva na učinkovitost 

nekaterih vrst RPE. Višji ritem dihanja 

lahko povzroči onesnaženje in znojenje, 

kar lahko privede do zdrsa in puščanja 

mask. 

Lahek tempo dela  Večina RPE bi bila primerna. 

Srednji tempo dela Razmislite o bolj udobnem 

RPE, npr. kapuca s tlačnim 

dovodom svežega zraka. 

Težak tempo dela Kapuca s tlačnim dovodom 

svežega zraka ali dihalni 

aparat. 

Čas nošenja Oprijete maske brez lastnega napajanja 

postanejo neprijetne za dolgotrajno 

nošenje. 

Čas nošenja več 

kot 1 uro. 

Uporabite napajanje RPE s 

tesno prilegajočo se masko ali 

z ohlapno masko.  

Ekstremne 

temperature in 

vlažnost 

V vročih in vlažnih pogojih nošenje RPE 

povečuje toplotni stres, potenje in 

neprijeten občutek. 

Ekstremno vroče Uporabite respirator s tlačno 

filtracijo zraka ali dihalni 

aparat. Preverite, ali so na 

voljo hladilne naprave in kako 

je glede porabe stisnjenega 

zraka. 

Pretok zraka, povezan s tlačno filtracijo 

zraka ali z dihalnim aparatom, lahko 

povzroči hladilni učinek. 

Ekstremno hladno Preverite, ali so na voljo 

ogrevalne naprave in kako je 

glede porabe stisnjenega zraka. 

Lasje na obrazu in 

drugi moteči 

dejavniki 

 

Vpliva na obrazno tesnilo maske, zaradi 

česar je vzrok uhajanje. 

 

Brada, strnišče ali 

lasje v predelu 

obraza, kjer ima 

maska tesnila. 

Razmislite o uporabi ohlapnih 

mask, ki se obrazu ne 

prilagajajo tesno.  

 

Očala Očala s stransko zaščito so nezdružljiva z 

obrazno masko, ker ni dobrega tesnjenja 

maske.  

Proizvajalci RPE lahko dobavijo posebne okvirje za 

očala, ki se prilegajo njihovim maskam.  

Vid – gledanje Če želite videti podrobnosti, ko nosite 

RPE, vendar ni treba, da se varujejo oči, 

celoobrazna maska ne more biti idealna, 

saj je lahko občutljova za praske, 

megličenje in površinsko kontaminacijo. 

Razmislite o polobrazni maski RPE, o zagotovitvi 

ustrezne razsvetljave ali pa izberite modele, ki so 

odporni na praskanje in notranje megličenje. 

Respiratorji s tlačno filtracijo zraka ali dihalni aparati 

so bolj odporni na rosenje.  

Komuniciranje Komunikacija je otežena. Če delo zahteva jasno in natančno komunikacijo, 

morate uporabiti RPE, ki vključuje komunikacijske 

naprave ali druge primerne oblike komunikacije. 

Vnetljive ali 

eksplozivne 

atmosfere 

RPE je lahko vir vžiga. Če se ne morete izogniti delu v potencialno vnetljivih 

ali eksplozivnih atmosferah, vključno z z O2 

obogateno atmosfero (nad 21 %), boste morali 

uporabiti varna RPE brez lahkih zlitin in antistatična 

RPE. 

Uporaba orodja na 

stisnjeni zrak 

 

Povezovanje orodij na stisnjeni zrak in 

RPE na istem dovodu zraka bo vplivalo 

na delovanje RPE. 

Poskrbite, da kompresor dobavi dovolj zraka za oba 

hkrati. 

Kontaktne leče Če so leče snemljive, lahko odstranimo 

RPE, da jih bomo zamenjali. 

Uporabite očala (v maski, če je potrebno) 

namesto kontaktnih leč. 

Opomba: RPE je kratica za osebno varovalno opremo za zaščito dihal. 
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KVANTITATIVNI TEST PRILEGANJA [197], [198], [180] 

S kvantitativnim testom prileganja z uporabo postopkov in naprav numerično določimo 

tesnost maske. Z njim določimo razmerje med koncentracijo aerosola zunaj osebne 

varovalne opreme glede na koncentracijo aerosola znotraj osebne varovalne opreme, kar je 

prikazano v enačbi 4.2:  

   (4-18) 

Minimalna vrednost testa prileganja mora znašati pri polobraznih in četrtinskih maskah vsaj 

100, pri celoobraznih pa vsaj 500. Kvantitativni test se lahko izvede v testni komori ali brez 

nje, kar je predstavljeno v nadaljevanju. 

1. Izvedba testa v testni komori 

Za izvedbo testa v testni komori se kot testna razpršila za ugotavljanje tesnosti uporabljajo 

nenevarna testna razpršila, kot so aerosol natrijevega klorida, aerosol sledilnega plina 

žveplovega heksafluorida, razpršeno koruzno olje. V testni komori proizvajamo aerosol 

določene koncentracije in izvedemo meritve v komori in v maski. Med opravljanjem meritev 

testiranec izvede predpisano vrsto in število vaj. Za vsako vrsto vaj opravimo meritve in 

izračunamo skupni povprečni faktor prileganja.  

2. Izvedba testa, ki se ne izvaja v testni komori 

Ta metoda je relativno enostavna in poceni v primerjavi z metodo, ki se izvaja v testni 

komori. 

a) Metoda štetja delcev 
Naprava za štetje delcev prešteje delce okolice, ki uhajajo v obrazni del, in jih primerja s 

številom delcev zunaj maske, medtem ko testiranec izvaja številne vaje. Za izvajanje te 

metode se lahko uporabljajo delci okolice ali se proizvedejo aerosoli za izvedbo preizkusa.  

b) Tlačna metoda – metoda negativnega pritiska 

Naprava v maski ustvarja in vzdržuje konstanten podtlak. Stopnja izčrpanega zraka se 

kontrolira med testom prileganja; ko se izvajajo različne vaje, v maski vzdržujemo 

konstanten podtlak. Količina zraka, ki ga izčrpamo, ko podtlak pade, je enaka puščanju 

maske. Če je podtlak konstanten, je količina zraka, ki vstopa v masko zaradi njenega 

puščanja, enaka količini izčrpanega zraka. Puščanje se pretvori v faktor prileganja. Ta 

metoda se izvaja pri celoobrazni maski, pri kateri se obrazni del lahko zapre.   

Točka 15 

Posvetovanje z delavci ali njihovimi predstavniki o izbiri osebne varovalne opreme, je 

velikega pomena, saj jim je treba predstaviti postopek izbire in pomembnost dosledne 

uporabe osebne varovalne opreme. 

Točka 16 

Ko delodajalec izbere ustrezno osebno varovalno opremo za zaščito dihal, postopek izbire 

dokumentira v internih aktih. Zaželeno bi bilo, da v svoja pravila vnese tudi pravila časovne 

menjave filtrov za pline in pare, pri čemer lahko upošteva že prej omenjene Smernice HSG 

53 [180], ki določajo: 

Za pline in pare 

1. filtri razreda 1 – nizka zmogljivost [195]: zamenjava filtra vsaka dva dni ali po navodilih 

proizvajalcev, razen če gre za: 

– rakotvorne snovi, 

– snovi, pri katerih vdihovanje povzroča preobčutljivost, 

– snovi, ki so označene s Carc 2 H351 – možen rakotvorni učinek (po starem označene 

z R40), 
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– snovi, ki lahko povzročijo preobčutljivost Resp. sens1, H334 (po starem označene z 

R42), kjer je zamenjava potrebna vsak dan. 

2. filtri razreda 2 – srednja zmogljivost [195]: menjava filtrov enkrat tedensko ali po 

navodilih proizvajalca. 

3. filtri razreda 3 – visoka zmogljivost [195]: v ta razred spadajo zaščitni filtri tipa TM/TH 

Podoben čas menjave filtrov kot Smernice HSG 53 [180] predvideva tudi OSHA [199]. 

Poleg tega je treba upoštevati in v interni akt vključiti še: 

– predpisane zahteve iz standardov: npr. filter AX in NOP3 – za enkratno uporabo, HgP3 – 

50 h delovanja, 

– zamenjavo predvideti, preden se kontaminant okusi ali zavonja. 

4.3.8 Biološki monitoring 

Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju v 16. členu 

[10], Direktiva Sveta 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in 

zdravja delavcev pri delu v 6. členu [17] in Zakon o varnosti in zdravju pri delu [16], ki je 

prenesel navedeno direktivo v slovenski pravni red, v 5. členu delodajalca zavezuje, da je 

dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. Delodajalci morajo zagotoviti 

in vzdrževati varno in zdravo delovno okolje ter zagotoviti, da delavci pri opravljanju 

svojega dela ne bodo izpostavljeni nevarnostim na delovnem mestu. Zato je biološki 

monitoring ena od izjemno pomembnih obveznostih, ki jih mora izvajati delodajalec.  

Namen in cilj biološkega monitoringa je določitev obsega izpostavljenosti delavcev 

nevarnim kemičnim snovem ter s tem v zvezi določitev ustreznosti oz. morebitne 

prizadetosti njihovega zdravja.  

Biološki monitoring podaja odgovore na naslednja vprašanja: 

– kolikšna je količina nevarnih kemičnih snovi, ki jih delavec vdihne (inhalacijska), 

količina nevarnih kemičnih snovi, ki gredo skozi kožo (dermalna) ali z zaužitjem 

(oralna), 

– kolikšen je biokemični in biološki učinek zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim 

snovem, 

– kolikšne so individualne razlike v metabolizmu nevarnih kemičnih snovi, 

– kolikšna je učinkovitost tehničnih in osebnih zaščitnih ukrepov, 

– kakšna je individualna higiena pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi. 

Rezultati biološkega monitoringa oz. odgovori na navedena vprašanja so pomembni za 

ocenitev tveganja na posameznem delovnem mestu, zato je izjemno pomembno, da so 

postopki izvedbe biološkega monitoringa transparentni in ponovljivi, kar je bilo 

predstavljeno tudi v različnih pisnih virih, npr. [48], [200], [201], [202], [203], [204], in 

prikazano na sliki 4-18. Vsaka točka, ki je na sliki označena rdeče, je razložena v 

nadaljevanju. 

Točka 1: Seznam nevarnih kemičnih snovi z opredelitvijo pogojev uporabe za 

posamezno delovno mesto ali delovno operacijo 

Delodajalec mora imeti na podlagi 6. člena Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji 

zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu [18] izdelan seznam nevarnih kemičnih 

snovi. 
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Slika 4-18. Postopek izvedbe biološkega monitoringa 
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Točka 2: Določitev kriterijev, kdaj je treba izvajati biološki monitoring 

Delodajalci skupaj z izvajalcem medicine dela na podlagi pridobljenega seznama nevarnih 

kemičnih snovi in pogojev njihove uporabe pregledajo vsebine varnostnih listov ter ogleda 

delovnih mest, ki ga opravi izvajalec medicine dela. Definirajo se snovi, za katere bo 

izveden biološki monitoring. Kriteriji, po katerih se bo izvajal biološki monitoring, morajo 

biti skladni z zahtevami zakonodaje, vendar si lahko delodajalec postavi poleg predpisanih 

zahtev še dodatne kriterije. Kriteriji morajo biti opredeljeni v izjavi o varnosti z oceno 

tveganja. V primeru izpostavljenosti zelo nizki koncentraciji določeni snovi, kjer je 

izpostavljeno veliko število delavcev, je treba definirati reprezentativnost skupine, pri kateri 

bo izveden biološki monitoring na določeno snov. Če so delavci na delovnih mestih 

izpostavljeni različnim nevarnim kemičnim snovem, je pri načrtovanju izvedbe biološkega 

monitoringa to treba tudi upoštevati.  

Predpisane zahteve so določene v prilogi II Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji 

zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu [18], kjer je določeno, da je biološki 

monitoring vedno potreben, ko: 

a) so delavci izpostavljeni svincu ali njegovim spojinam, 

b) pooblaščeni zdravnik na podlagi zdravstvene ocene tveganja ugotovi:  

 da je izpostavljenost delavca nevarnim kemičnim snovem takšna, da se ugotovljena 

bolezen ali znaki bolezni lahko pripišejo izpostavljenosti, 

 da obstaja verjetnost, da se bolezen ali znaki bolezni lahko pojavijo pod posebnimi 

pogoji dela, 

 da diagnostični postopek ne predstavlja tveganja za zdravje delavca in  

 da so delavci pri delu izpostavljeni tistim nevarnim kemičnim snovem, za katere je 

uvedena zavezujoča mejna vrednost iz priloge II Pravilnika o varovanju delavcev 

pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu [18].  

Delodajalec v izjavo o varnosti z oceno tveganja lahko vnese po dodatni presoji še dodatne 

kriterije, kdaj se bo izvajal biološki monitoring, npr.: 

a) pri delavcih pred nastopom dela, da se zabeleži kot možnost predhodne izpostavljenosti, 

b) po nezgodni izpostavljenosti, še posebno zato, ker meritve koncentracij nevarnih 

kemičnih snovi niso na voljo, 

c) če je na delovnem mestu direkten dermalni kontakt z nevarnimi kemičnimi snovmi, ki se 

dobro absorbirajo ali imajo lastnost lažjega prehajanja skozi kožo, 

d) v primerih izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem z dolgo razpolovno dobo, 

e) pri izpostavljenosti: 

 rakotvornim ali mutagenim substancam, 

 substancam, ki povzročajo reprodukcijske spremembe, če teh substanc ne morejo 

določiti z meritvami delovne atmosfere, 

f) v primerih, ko je merjenje nevarnih snovi v delovnem okolju težko in bi rezultati meritev 

nevarnih kemičnih snovi pokazali nerealno izpostavljenost (zaradi nihanja koncentracij v 

delovnem okolju, v primerih, ko se delovno mesto sanira, v primerih dela na prostem, v 

primerih velikega nihanja koncentracij v delovnem okolju zaradi pogostega spreminjanja 

substanc pri industrijski proizvodnji). 

V praksi še vedno vlada prepričanje, da je treba biološki monitoring izvajati samo, če so 

presežene mejne vrednosti, vendar je to zmotno razmišljanje. Dokazano je bilo, da čeprav 
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delavci niso bili izpostavljeni preseženim mejnim vrednostim stirena, so bile presežene 

biološke mejne vrednosti na metabolit stirena [48], [201], [202].  

Če je večje število delavcev izpostavljenih izjemno nizkim koncentracijam nevarnih 

kemičnih snovi, ki so navedene v prilogi II Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji 

zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu [18], lahko delodajalec postavi dodatne 

kriterije s katerimi bo zagotovil reprezentativnost izpostavljenosti in opredelil velikost 

vzorca, ki se izračuna za neomejeno populacijo po enačbi 4-19 in za omejeno populacijo po 

enačbi 4-20 [205], [206]. 

Za neomejeno populacijo se računa po enačbi: 
2

2

(1 )Z p p
n

e


     (4-19)

 kjer je: 

n velikost vzorca v primeru neomejene populacije 

Z zanesljivost ocene (Z = 1,96 za 95-% zanesljivost, Z = 2,58 za 99-% zanesljivost) 

p populacijski delež (če poznamo iz preteklih analiz, drugače vzamemo 0,5) 

e dopustna napaka (npr. 1 % (e = 0,01) ali 5 % (e = 0,05)) 

V primeru končne populacije zgornji rezultat preračunamo dalje: 
kp 1

1

n
n

n

N






    (4-20) 

kjer je: 

nkp velikost vzorca v primeru končne populacije 

N velikost (število) populacije 

 

Primer: 

Predpostavimo, da je izpostavljenih delavcev 100. Za 95-% zanesljivost, 5-% dopustno 

napako in populacijski delež 0,5 (ker nimamo boljše ocene), dobimo: 

 

2 2

2 2

(1 ) 1,96 0,5(1 0,5)
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Torej bi morali analizirati 80 delavcev od 100. Če zmanjšamo dopustno napako ali 

povečamo zanesljivost ocene, se velikost vzorca poveča. Pri majhnih populacijah je velikost 

vzorca (skoraj) enaka vsej populaciji. V tabeli 4-18 so prikazane velikosti vzorcev za p = 0,5, 

ki predstavlja pesimistično vrednost, saj daje največje vzorce. 

Če bi bilo mogoče v zgornjem primeru predpostaviti, da je mejna biološka vrednost 

presežena pri npr. 10 % izpostavljenih delavcev (p = 0,1), bi dobili manjšo velikost vzorca, 

nkp = 59. 
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Tabela 4–18. Izračun velikosti vzorca 

št. 

izpost. 

zanesljivost 

(z) 

dopustna napaka 

(e, %) 

populacijski delež 

(p) 

n – velikost vzorca 

– neomejena pop. 

nkp –  

omejena 

populacija 

100 95 % z = 1,96 0,05 0,5 384 80 

100 95 % z = 1,96 0,05 0,1 138 59 

100 95 % z = 1,96 0,05 0,05 73 42 

100 95 % z = 1,96 0,05 0,01 15 13 

 

Točka 3 Izdelava poimenskega seznama vseh izpostavljenih in seznama tistih, pri 

katerih se bo izvedel biološki monitoring 

Po postavitvi kriterijev se izdela poimenski seznam vseh izpostavljenih, ki ustrezajo 

kriterijem iz točke 2, in seznam tistih, pri katerih se bo izvedel biološki monitoring, kar so 

tudi zahteve 10. člena Direktive sveta 98/24 ES [17] in 12. člena Pravilnika o varovanju 

delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu [18], ki je prenesel 

navedeno direktivo v slovenski pravni red. Poimenski seznam vseh izpostavljenih, ki 

ustrezajo kriterijem iz točke 2 in seznam tistih, pri katerih se bo izvedel biološki monitoring, 

naj zajema naslednje podatke: 

ime in priimek; datum rojstva; delovno mesto; skupna delovna doba (v letih); delovna doba 

izpostavljenosti (v letih); presežena mejna vrednost (da, ne; pri mejnih vrednostih je treba 

upoštevati izpostavljenost morebitnim več različnim nevarnim snovem); snovi, ki so jim 

izpostavljeni delavci, pri katerih se bo izvedel biološki monitoring; vrsta biološkega vzorca; 

izpostavljenost (neposredna, posredna); čas izpostavljenosti (%).   

Točka 4: Seznanitev delavcev z razlogi in postopkom izvedbe biološkega monitoringa 

Delodajalec mora delavce obvestiti o rezultatih ocene tveganja, v kateri je opredeljena tudi 

zahteva po zdravstvenem nadzoru z biološkim monitoringom, preden jih razporedi na delo z 

nevarnimi kemičnimi snovmi. Izjemno pomembno je, da delodajalec skupaj z izvajalcem 

medicine dela delavcem obrazloži razloge za biološki monitoring in postopek izvedbe 

biološkega monitoringa, saj s tem pri delavcih prepreči marsikateri dvom.  

Točka 5: Strategija in načrt meritev  

Postopek izvedbe biološkega monitoringa mora biti opredeljen za vsako posamezno snov oz. 

posamezni metabolit v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Strategija in načrt meritev se 

izdelata s pomočjo kemijske ocene tveganja in ogleda delovnih mest, ki ga opravi izvajalec 

medicine dela. Pri tem se lahko oblikujejo določene skupine zaposlenih, ki so izpostavljene 

enakim nevarnim kemičnim snovem, kar v nadaljevanju pripomore k lažji analizi rezultatov, 

predvsem pri večjih delodajalcih. 

Strategija in načrt meritev morata zajemati: 

 čas vzorčenja glede na ritem izmen 

Upoštevati je treba možno bioakumulacijo določene nevarne snovi. V primeru odsotnosti 

takšnih informacij se vzorčenje izvede istočasno, ko se izvede meritev delovnega okolja, in 

pri normalnih delovnih pogojih. Normalnih delovnih pogojev ne moremo pričakovati, če se 

aktivnosti izvajajo kratek čas (pri popravilu, servisu, kjer nastajajo neprijetne vonjave, itd.). 
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V takšnih primerih se vzorčenje izvede na koncu ustrezne aktivnosti, zato je treba to 

natančno opredeliti v oceni tveganja. 

 število delavcev, pri katerih se bo izvedel biološki monitoring 

Ob številu delavcev, pri katerih se bo izvedel biološki monitoring, se običajno določi tudi 

kraj vzorčenja. Če je treba zagotoviti vzorčenje pri majhnem številu delavcev, se običajno 

izvede vzorčenje v zdravstveni ustanovi, pri večjem številu delavcev pa se vzorčenje ob 

zagotovljenih ustreznih sanitarnih pogojih lahko izvede tudi pri delodajalcu.  

 kraj vzorčenja 

Kraj vzorčenja je izjemno pomemben tako za organizacijo pri delodajalcu kakor tudi za 

organizacijo pri zdravstvenemu osebju, zato ga je treba opredeliti.   

 izbira biološkega materiala, testni parametri (karakteristični pokazatelji) 

Za posamezno snov, ki ji je delavec izpostavljen, je treba določiti biološki material in 

karakteristične pokazatelje. Pri tem je treba poznati metabolično pot določene snovi, da 

določimo vse metabolite, ki so karakteristični za določeno snov.  

 navedba dodatnih informacij 

Delodajalec ali izvajalec medicine dela navede dodatne informacije, ki so pomembne pri 

izvajanju biološkega monitoringa, t. i. predpreiskovalne postopke, ki vključujejo: 

– Informacije za preiskovanca (seznam dejavnikov, ki pomembno vplivajo na izvedbo 

preiskave ali na interpretacijo rezultatov, npr. prekomerno pitje tekočine). 

– Kreiranje podatkov obrazca za naročilo laboratoriju ali njegove enakovredne elektronske 

različice; zajeti naj bi bili naslednji podatki: 

a) identifikacija preiskovanca, vključno s spolom, rojstnim datumom, delodajalcem; 

b) naziv izvajalca medicine dela skupaj z naslovom za pošiljanje izvida in kontaktnimi 

podatki; 

c) vrsta primarnega vzorca; 

d) naročene preiskave; 

e) klinično relevantni podatki o pacientu in naročilu za izvedbo preiskave in 

interpretacijo rezultatov; 

f) datum in čas odvzema primarnega vzorca; 

g) datum in čas prejema vzorca. 

V primeru ustnega naročila preiskav mora biti dokumentiran postopek, ki vključuje 

potrditev naročila z obrazcem za naročila ali na enakovreden elektronski način v 

določenem roku.  

– Navodila laboratorija za aktivnosti pred odvzemom, ki naj bi vsebovala: 

a) izpolnitev obrazca za naročilo ali elektronskega naročila; 

b) vrsta in količina primarnega vzorca, ki ga je treba odvzeti, z opisi posod za primarne 

vzorce in morebitnih potrebnih aditivov; 

c) določanje posebnega časa odvzema, če je to potrebno; 

d) klinični podatki, ki so pomembni ali vplivajo na odvzem vzorcev, izvedbo preiskave 

ali interpretacijo rezultatov (npr. pregled prejetih zdravil). 

– Navodila za aktivnosti ob odvzemu, ki naj bi vsebovala: 

a) določitev identitete preiskovanca, ki se mu odvzame vzorec; 

b) preverjanje, ali preiskovanec izpolnjuje predpreiskovalne zahteve (npr. stanje na 

tešče, stanje zdravil …); 
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c) navodila za odvzem primarnih vzorcev krvi in drugih vzorcev z opisi posod za 

primarne vzorce in morebitnih potrebnih aditivov; 

d) navodila za označevanje primarnih vzorcev, tako da je zagotovljena nedvoumna 

povezava s preiskovancem, od katerega so vzorci odvzeti; 

e) zapis identitete osebe, ki je odvzela primarni vzorec, in datum odvzema ter po potrebi 

zapis časa odvzema; 

f) navodila za ustrezne pogoje shranjevanja, preden so odvzeti vzorci dostavljeni v 

laboratorij, kjer se bo izvedla analiza biološkega vzorca. 

g) varna odstranitev materialov, uporabljenih pri odvzemu. 

Točka 6: Vzorčenje 

Za vsako snov oz. metabolit je treba določiti:  

a. povzetek metode, po kateri se bo izvajalo vzorčenje in analiza, 

b. področje uporabe metode,  

c. definiranje tehničnih značilnosti. 

Opisan mora biti postopek odvzema krvi ali urina ter navedeni kraj odvzema, čas odvzema 

(ura, dan v tednu), volumen potrebnega vzorca, vrsta posod za vzorčenje, definirano mora 

biti, ali je bil odvzeti krvi dodan antikoagulant in kateri.  

Zagotoviti je treba, da se vzorčenje izvede skladno s strategijo in načrtom vzorčenja. Imeti je 

treba dokumentiran postopek za pisna naročila za izvedbo analize ali za ustna naročila 

preiskav.  

Točka 7: Transport in hramba vzorcev 

Shranjevanje in transportiranje biološkega materiala mora potekati na način, da se vpliv na 

rezultat analize zreducira na minimum. Kjer je treba, naj se izvajalec medicine dela 

posvetuje z analitskim laboratorijem. Definirani morajo biti način transporta, skladiščenje in 

njegovi pogoji. Predvsem mora biti opredeljeno, koliko časa se lahko vzorec hrani pri 

normalnih pogojih, koliko časa v hladilniku in koliko časa, če se zamrzne.  

Točka 8: Analiza (priprava, analitska tehnika) 

Analize biološkega materiala na področju medicine dela/toksikologije (biološki monitoring) 

morajo biti skladne s stanjem tehnologije in primerne kvalitetnim kriterijem, ki se 

uporabljajo za analizno kemijo na področju medicine dela in toksikologije. Vzorčenje, 

analiza in ocenitev predstavljajo uporabnost medicinskega znanja in so zaradi tega jamstvo 

za kvalitetno izvedene analize. Glede na to, da slovenske literature s tega področja 

primanjkuje, je treba uporabljati tujo literaturo.  

Analizo biološkega monitoringa za delodajalca večinoma izvaja zunanja institucija, ki mora 

imeti ustrezne strokovnjake, aparature in izvajati mora ustrezne analizne metode, ki 

zagotavljajo zadnje stanje tehnike. Vsekakor bi bilo na tem področju delodajalcem mnogo 

lažje, če bi bili laboratoriji akreditirani za posamezni testni parameter.  

Koordinacija med izvajalcem medicine dela in laboratorijem, ki izvaja analizo, je izjemno 

pomembna. V Republiki Sloveniji v zakonodaji na področju varnosti in zdravja pri delu ni 

predpisano, da mora izvajati analizo akreditirani laboratorij. Glede vzorčenja, skladiščenja in 

transporta lahko izvajalec medicine dela predlaga ukrepe, ki jih mora upoštevati laboratorij. 

Lahko pa laboratorij postavi svoja merila glede vzorčenja, skladiščenja in transporta, ki jih 

mora upoštevati izvajalec medicine dela. Če ima laboratorij, ki izvaja analizo, pridobljeno 

akreditacijo po standardu SIST EN ISO 15189 [207], so vzorčenje, skladiščenje in transport 

zahteve standarda. 
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Podatki, ki so toliko pomembni, da se zabeležijo v oceno tveganja zaradi ponovljivosti, so 

pri izvajanju analize naslednji: 

Na kratko naj se opiše postopek, kako se določa posamezni metabolit z določitvijo metode 

(navedba standarda) in navedbo opreme, ter opišejo mikroklimatski pogoji namestitve 

opreme, npr. v prostoru s filtriranim zrakom. 

Podatki o vrednotenju metode 

Navedeno mora biti, s čim se je izvajala analiza kontrolnega materiala in na kakšno 

periodiko, npr. pred začetkom dela, med delom na vsakih 10 vzorcev in po končanem delu, 

navedena mora biti meja detekcije, nenatančnost v seriji, nenatančnost med serijami, 

netočnost v % pri določeni koncentraciji (z navedbo koncentracije), merilna negotovost …   

Druge značilnosti: 

Pod drugimi značilnostmi se lahko navedejo zahteve po akreditaciji metode. 

Informacije o validaciji metode 

Po kateri metodi se je izvedla validacija metode. 

Točka 9: Posredovanje analiz izvajalcu medicine dela 

Laboratorij, ki izvaja analizo, posreduje rezultate biološkega monitoringa izvajalcu medicine 

dela. Če je metoda, po kateri se je izvedla analiza, akreditirana, je izvajalcu medicine dela 

treba posredovati tudi akreditacijsko listino. Če je laboratorij, ki je izvajal analizo, 

akreditiran po standardu SIST EN ISO 15189 [207], je treba izvajalcu medicine dela dati 

tudi to informacijo. 

Točka 10: Priprava poročila izvajalca medicine dela  

Izvajalec medicine dela mora laboratorijske rezultate primerjati z biološkimi mejnimi 

vrednostmi. Pri tej oceni mora veliko pozornost posvetiti delovnim pogojem, lastnostim 

nevarnih kemičnih snovi (toksokinetika nevarnih kemičnih snovi) in drugim morebitnim 

vplivnim faktorjem. Posamezne meritve niso vedno dovolj za ocenitev stopnje 

izpostavljenosti, zato je treba meritve ponoviti, da se izognemo napakam, ki bi pri tem lahko 

nastale. Pri podajanju rezultatov biološkega monitoringa je treba upoštevati:  

– učinek kratke izpostavljenosti, 

– odmor, 

– čas izpostavljenosti, 

– specifične delovne pogoje, 

– intenziteto fizične aktivnosti in neobičajne pogoje atmosferskega tlaka, 

– individualno izpostavljenost. 

Točka 11: Izvajalec medicine dela s poročilom seznani delodajalca in delavca  

Če so meritve biološkega monitoringa pokazale preseženo vrednost bioloških mejnih 

vrednosti, mora delodajalec zagotoviti ukrepe za znižanje teh vrednosti. Na podlagi 

rezultatov meritev biološkega monitoringa je treba določiti periodiko ponovnega izvajanja 

biološkega monitoringa, ki jo mora delodajalec vključiti v izjavo o varnosti z oceno 

tveganja.  

Izjemno pomembno je, da se delodajalcu posredujejo številčne vrednosti biološkega 

monitoringa, saj bo delodajalec glede na številčne rezultate biološkega monitoringa lahko 

zagotovil dodatne varnostne ukrepe, če bo menil, da so vrednosti biološkega monitoringa 

visoke, čeprav te vrednosti niso presežene. Pri podajanju številčnih rezultatov biološkega 

monitoringa za posameznega delavca je treba upoštevati določbe 1. odstavka 13. člena 

Zakona varstvu osebnih podatkov [208] (Ur. list RS, št. 86/2004, s spremembami), ki določa, 
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da se občutljivi osebni podatki lahko obdelujejo le v naslednjih primerih: če je posameznik 

za to podal izrecno osebno privolitev, ki je praviloma pisna, v javnem sektorju pa tudi 

določena z zakonom. Zato je od delavca treba pridobiti izjavo, s katero delavec podaja 

izrecno osebno privolitev, da se rezultati biološkega monitoring posredujejo delodajalcu, ki 

jih lahko obdeluje za namen zagotavljanja varnega in zdravega dela. 

Točka 12: Ustreznost pripravljenega poročila, s katerim se določi, ali so presežene 

BAT-vrednosti ali ne  

V poročilu se pričakuje, da ga bo izvajalec medicine dela pripravil tako, da bo zajemal vse 

podatke predhodno navedenih točk od 1 do 11. V poročilu mora izvajalec medicine dela 

opredeliti tudi ukrepe v primeru preseženih bioloških mejnih vrednostih.  

Toka 13: Po izvedenih ukrepih ponovno izvesti meritve, v primeru preseženih BAT-

vrednosti izvajati še dodatne ukrepe ter ponovno izvesti meritve, dodatne ukrepe in 

meritve izvajati, dokler rezultati biološkega monitoringa niso znotraj BAT-vrednosti 

V primeru preseženih bioloških mejnih vrednosti mora delodajalec izvesti vse ukrepe, da 

zniža preseženo biološko mejno vrednost. Po izvedenih ukrepih mora ponovno izvesti 

meritve. Če ponovne meritve pokažejo, da so še vedno presežene biološke mejne vrednosti, 

je treba zagotoviti dodatne ukrepe. Ko se ugotovi, da so presežene biološke mejne vrednosti, 

se običajno ravna po naslednjem vrstnem redu: 

– razmisliti, ali je mogoče spremeniti in izboljšati tehnološki postopek glede zmanjšanja 

emisij nevarnih snovi na delovnem mestu; 

– seznaniti delavce o rezultatih BM in nadaljnjih ukrepih – sankcije zaradi neuporabe 

osebne varovalne opreme; 

– poostriti notranji nadzor – svet delavcev oz. delavskega zaupnika za varnost in zdravje 

pri delu vključiti v nadaljnje ukrepe za znižanje bioloških vrednosti na delovnem mestu;   

– izvesti ponovno izobraževanje o uporabi osebne varovalne opreme; 

– izvesti ponovno izobraževanje o vplivu nevarnih snovi na zdravje pri inhalaciji, stiku s 

kožo, zaužitju – izvede ga izvajalec medicine dela. 

Točka 14: Revidiranje ocene tveganja 

Po sprejetih dodatnih ukrepih je treba revidirati oceno tveganja. 

4.3.9 Notranji nadzor aktivnosti delavcev/delavskih zaupnikov/svetov delavcev/ 
sindikatov na področju in inšpekcije dela 

V Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) [16] je določeno, da se morajo delodajalci 

in delavci oz. njihovi predstavniki o vseh vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno 

obveščati, skupaj posvetovati in soodločati. Delavci lahko navedeno uresničujejo 

neposredno, s svojimi predstavniki v svetu delavcev, v skladu s predpisi, ki urejajo 

sodelovanje delavcev pri upravljanju, ali z delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri 

delu. Svet delavcev ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu lahko od delodajalca 

zahteva sprejetje ustreznih ukrepov ter pripravi predloge za odpravo in zmanjšanje tveganj 

za varnost in zdravje pri delu; lahko zahteva nadzor pristojne inšpekcije, kadar meni, da 

delodajalec ni zagotovil ustreznih varnostnih ukrepov; in ima pravico prisostvovati 

inšpekcijskemu nadzoru, kadar ta opravlja nadzor nad zagotavljanjem varnosti in zdravja pri 

delu, ter izraziti svoja opažanja. 

Sodelovanje delavcev oz. njihovih predstavnikov na področju varnosti in zdravja pri delu je 

v veliki meri odvisno od velikosti podjetja. Večje ko je podjetje, kvalitetnejše je praviloma 

sodelovanje. V večjih podjetjih je predstavnik delavcev delavski zaupnik za varnost pri delu, 

obstajata pa tudi svet delavcev in sindikat. Delavci preko njih izkoristijo zakonite možnosti 
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in se z delodajalci pogovarjajo o varnosti in zdravju pri delu ter iščejo skupne rešitve. 

Pozitivni učinki takšne organiziranosti se kažejo v večjem zadovoljstvu delavcev, višji 

storilnosti ter manj pogostih nenačrtovanih izostankih z dela in nezgodah pri delu. 

Za nenehno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu strokovni delavec opravlja notranji 

nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo, zato je izjemno pomembno, da se nenehno 

strokovno izpopolnjuje, tudi na področju nevarnih kemičnih snovi. 

4.4 Ukrepi za zmanjšanje tveganja 
Cilj vsakega delodajalca mora biti, da so delavci izpostavljeni čim manjšemu tveganju. Če se 

pri ocenjevanju tveganja izpostavljenosti nevarnim snovem ugotovi, da so delavci 

izpostavljeni previsokim tveganjem, je treba izvesti ukrepe, ki si morajo slediti po prioriteti, 

in sicer od tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov do individualnih varnostnih 

ukrepov. Natančneje bodo posamezni ukrepi navedeni v nadaljevanju. 

4.4.1 Tehnični varnostni ukrepi 

Ena izmed obveznosti delodajalca je izvajanje tehničnih varnostnih ukrepov (Konvencija št. 

81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini [8]). Varnostni ukrep z najvišjo prednostjo pred 

vsemi drugimi je nadomestitev nevarne kemične snovi in/ali procesa s kemično snovjo in/ali 

procesom, ki ni nevaren ali je manj nevaren, če je to tehnično možno (Direktiva 98/24/EC 

[17], Direktiva 89/391/EEC [15]).  

Uredba REACH je prinesla nove obveznosti glede snovi, ki »povzročajo veliko 

zaskrbljenost«. Med te snovi spadajo rakotvorne snovi iz skupine 1 in 2, mutagene snovi iz 

skupine 1 in 2, snovi, strupene za razmnoževanje, iz skupine 1 in 2; obstojne, strupene snovi 

in se lahko kopičijo v organizmih, zelo obstojne snovi in se lahko zelo kopičijo v organizmih 

in snovi, ki so po svojih lastnostih endokrilni motilci, ki se po 57. členu Uredbe REACH [4] 

lahko vključijo v prilogo XIV Uredbe REACH. Uporaba teh snovi se odobri s postopkom 

avtorizacije za vsako snov posebej, saj mora proizvajalec ali uvoznik s postopkom 

avtorizacije dokazati, da so tveganja, povezana z uporabo posamezne kemikalije, pod 

»ustreznim nadzorom«. Če prosilec ne more zagotoviti »ustrezne varnosti«, je snov 

avtorizirana le, če so socialno-ekonomske koristi večje od tveganj, ki jih ta snov predstavlja 

za zdravje in za okolje in je hkrati ne bo mogoče zamenjati z bolj varno alternativo. Glede na 

navedeno morajo delodajalci že danes razmišljati o morebitnih zamenjavah kemičnih snovi, 

če za določene snovi ne bo pridobljena avtorizacija.   

Delodajalci morajo razmišljati o uvedbi tehnoloških procesov, ki bodo hermetizirani oz. 

bodo emisije v delovno okolje čim nižje. Kjer tehnologije ni mogoče izvesti oz. organizirati 

tako, da ne pride do sproščanja hlapov ali aerosolov nevarnih kemičnih snovi v zrak na 

delovnem mestu, mora biti na viru sproščanja teh snovi v zrak nameščena učinkovita 

naprava za lokalno odsesovanje. Ta mora zajemati zrak pri viru sproščanja oz. čim bliže viru 

in ga odvajati izven delovnega območja. Pri tem je pomemben dotok svežega zraka v 

prostor, ki nadomesti odvedeni odpadni zrak.  

Če zajem nevarnih snovi pri viru sproščanja ni popoln, mora imeti delovni prostor dodatni, 

splošni prezračevalni sistem, ki z odvajanjem onesnaženega zraka in dovodom zadostne 

količine svežega zraka v prostor redči koncentracijo nevarnih snovi v zraku. Načrtovanje 

tega sistema je odvisno od vrste delovnih postopkov, ki potekajo v prostoru, in od drugih 

posebnih zahtev. Splošno prezračevanje je le redko zadostno, še posebno, če je delovno 

mesto v bližini vira onesnaženja. Zelo redko se lahko uporabi za znižanje koncentracije 

aerosolov, pogosto pa je to uspešen način za redčenje koncentracije plinov in par v delovnem 

okolju. Delovna mesta v prostoru naj bodo razporejena tako, da nanje prihaja svež zrak, 
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onesnažen pa odteka v smeri od delovnih mest. Dobro načrtovan in izveden sistem 

prezračevanja zagotavlja, da se nevarne kemične snovi učinkovito odstranjujejo iz zraka na 

delovnem mestu, rezultat pa je svež in čist zrak v območju vdihavanja delavca.  

4.4.2 Organizacijski varnostni ukrepi 

Izvajanje organizacijskih varnostnih ukrepov ponavadi ne zahteva velike kapitalske 

investicije, vendar pa lahko bistveno prispeva k zmanjšanju tveganja. Najbolj tipični 

organizacijski ukrepi so naslednji: 

• Zmanjšanje števila delavcev, ki so izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni emisijam 

nevarnih kemičnih snovi. Zato bodo nekateri delodajalci morali pregraditi tehnološke 

prostore s pregradnimi stenami, da se bodo izognili nepotrebnemu izpostavljanju 

delavcev.       

• Zmanjšanje količin in zalog kemičnih snovi na delovnih mestih, saj se na delovnih 

mestih pojavljajo večje količine kemičnih snovi, kot so potrebne za redno dnevno 

proizvodnjo. 

• Delodajalci bodo morali glede zmanjševanja trajanja in intenzitete izpostavljenosti z 

notranjo organizacijo poskrbeti tudi, da bodo delavci izpostavljeni nevarnim kemičnim 

snovem čim krajši čas, intenziteta izpostavljenosti pa bo čim manjša. 

• Prav tako bodo morali vzpostaviti ustrezne higienske ukrepe, ki bodo zajemali čiščenje 

nastalega prahu, odstranjevanje odpadkov, čiščenje delovnih površin, čiščenje sten ipd. 

• Pri načrtovanju investicij in posodabljanju delovne opreme mora biti glavno vodilo 

delodajalcem večja varnost delavcev. Za vsako delovno mesto mora biti zagotovljena 

primerna delovna oprema, ki bo omogočala varno delo in varno vzdrževanje. 

• Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje delovne opreme in nadzorovanje pravilnega 

delovanja vseh delov opreme, predvsem sistema za odsesovanje, saj se je pri nadzoru 

precejkrat ugotovilo, da ni zagotovljenega ustreznega čiščenja prezračevalnega sistema. 

• Delovni postopki bi morali biti načrtovani tako, da bi bilo tveganje za delavce čim 

manjše. Vendar ugotovitve nadzora kažejo, da se delodajalci zaradi neznanja in 

nezainteresiranosti premalo trudijo, da bi spremenili tehnološke postopke. 

• Zagotavljati je treba varno skladiščenje in odstranjevanje odpadkov. 

• Zelo pomembno je redno nadziranje in preverjanje izvajanja prej naštetih organizacijskih 

ukrepov in dejavnosti, ki so usmerjene v zmanjševanje tveganja za delavce. Prav tako je 

treba preverjati usposobljenost delavcev in upoštevanje navodil za varno delo. 

4.4.3 Individualni varnostni ukrepi 

Kjer tveganja za varnost in zdravje delavcev zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim 

snovem ni mogoče zmanjšati s tehničnimi in organizacijski ukrepi, je treba uporabiti še tretjo 

in zadnjo vrsto ukrepov po prednostnem vrstnem redu, to so individualni varnostni ukrepi 

(European Council Directive 98/24/EC [17]). To pomeni, da je treba zagotoviti delavcem 

primerno osebno varovalno opremo tako za zaščito dihal, rok, oči kakor tudi za zaščito 

telesa. Primernost osebne varovalne opreme se mora dokazati s postopkom izbire, če država 

ni prepisala ustreznih postopkov izbire. Delodajalci morajo zagotoviti, da se bo osebna 

varovalna oprema za zaščito dihal, oči in telesa tudi uporabljala.  

Zagotovo je želja vseh, da je stopnja tveganja čim nižja. Kako uspešno so zagotovljeni 

ukrepi za zmanjšanje tveganja na delovnih mestih, pa preverja nadzorni organ, Inšpektorat 

RS za delo.  
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4.4.4 Vloga Inšpektorata RS za delo  

Inšpektorat RS za delo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, 

drugih predpisov in splošnih aktov s področja varnosti in zdravja pri delu. Po opravljenem 

inšpekcijskem nadzoru ima inšpektor pravico in dolžnost z odločbo zavezancu odrediti, da z 

dejanjem, opustitvijo dejanja oz. z aktom, v roku, ki ga določi inšpektor, zagotovi izvajanje 

zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz svoje pristojnosti. 

Inšpektor lahko z odločbo prepove zavezancu opravljanje dela delavcev ali delovnega 

procesa oz. uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru 

ugotovi, da delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo ter ustreznega delovnega 

okolja in delovnega procesa, kakor tudi njihove sprotne prilagoditve ob vsaki spremembi v 

delovnem procesu; da zaradi sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega okolja ali 

nezavarovanega območja grozi nevarnost za nezgodo delavcev in da delodajalec delavcev ni 

usposobil za varno in zdravo delo. Z odločbo pa inšpektor prepove opravljanje dela 

delavcev ali delovnega procesa oz. uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri 

inšpekcijskem nadzoru ugotovi neposredno nevarnost za življenje delavcev. Inšpektor ima 

pravico pri zavezancu, pri katerem je dvakrat v šestih mesecih ali več kot dvakrat v daljšem 

času izdal odločbo o prepovedi in ni odpravil ugotovljenih nepravilnosti, zapečatiti sredstva 

za delo, delovne prostore ter delovišča ali druge prostore, v katerih se opravlja gospodarska 

ali negospodarska dejavnost. Inšpektorat za delo je v Republiki Sloveniji tudi organ za 

odločanje o prekrških. Če so kršeni zakoni ali uredbe, ki so v njegovi pristojnosti, inšpektor 

v postopku o prekršku izreka globe, opomine ali opozorila. Če inšpektor pri nadzoru, ki 

vključuje tudi raziskave nezgod pri delu, ugotovi kaznivo dejanje, naznani kaznivo dejanje 

pristojnemu tožilstvu.  

Poleg opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora daje inšpektorat delodajalcem in delavcem 

strokovno pomoč v zvezi z izvajanjem zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb in 

splošnih aktov iz svoje pristojnosti. Pri svetovalni vlogi inšpektorat za delo s ciljanimi 

nadzori, izvajanjem različnih evropskih kampanj na področju nevarnih snovi ter izvajanjem 

poostrenega nadzora pri delodajalcih, ki imajo določene zdravju nevarne kemične snovi, 

prispeva k ozaveščanju delodajalcev in delavcev na tem področju. Sodeluje tudi na različnih 

konferencah, simpozijih, okroglih mizah in z različnimi prispevki na svoji spletni strani in 

prispevki v strokovnih revijah prispeva k ozaveščanju o nevarnostih, ki jih povzročajo 

nevarne snovi na delovnih mestih.  

Pri svojem delu sodeluje z državnimi organi ter drugimi javnimi in zasebnimi subjekti, ki 

delujejo na področjih iz pristojnosti inšpektorata, kot tudi s sindikalnimi oz. strokovnimi 

združenji delavcev in združenji delodajalcev. Sodeluje tudi z raziskovalnimi in 

izobraževalnimi organizacijami ter s strokovnjaki na področju dela. Kljub temu, da je 

inšpektorat nadzorni organ, pa v Republiki Sloveniji posvečamo veliko pozornost tudi 

svetovalni funkciji, ki ima nemalokrat tudi povezovalno vlogo, ki se kaže med še tesnejšim 

povezovanjem strokovnega delavca, izvajalca medicine dela in delodajalca pri izvajanju 

biološkega monitoringa. Sodelovanje najrazličnejših inštitucij je pomembno pri ugotavljanju 

vzrokov težjih ali smrtnih nezgod in zagotovitvi nadaljnjih ustreznih ukrepov. Inšpektorat 

vsako leto pripravi tudi letno poročilo, v katerem so navedeni predlogi za spremembo 

zakonodaje, ki se pogosto nanašajo tudi na področje nevarnih snovi. Izjemno pomembno je, 

da so postopki s pravilniki predpisani, saj se s tem prispeva k transparentnosti postopkov, 

obveznosti delodajalca, da to upošteva, in lažjega dela nadzornega organa. Prav tako pogosto 

predstavi svoje delo, predvsem izkušnje in dobre prakse, tudi različnim izobraževalnim 

inštitucijam.  



Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih  

107 

 

4.5 Revizija tveganja 
Zadnji korak pri razvoju metodološkega pristopa je revizija tveganja. Z njo delodajalec 

preverja evalvacijo napredka. Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da se mora izjava 

o varnosti dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. To pomeni, da 

je treba celotno vsebino izjave o varnosti, vključno z ocenjevanjem tveganj, sproti 

popravljati in dopolnjevati, ne samo v npr. določenih časovnih intervalih, ter da mora biti 

vsak trenutek usklajena z dejanskim stanjem. Zato v zvezi s tem tudi ni predpisanega 

nobenega roka. Ima pa delodajalec tudi možnost, da kljub sprotnemu dopolnjevanju in 

popravljanju tega dokumenta v določenih obdobjih pristopi k sistematičnemu pregledu in 

ureditvi vseh pripadajočih delov oz. vsebin. Ob sprejetju novih predpisov, smernic in navodil 

je treba pripraviti revizijo ocene tveganja.  
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5 Študijski primeri 

V poglavju 4 je bila razvita metodologija, ki obravnava sistemski pristop za celovit nadzor 

izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih. Ta metodologija bo prikazana na 

primerih delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, svincu oz. svinčevim spojinah, in preliminarno 

tudi pri delavcih, ki so izpostavljeni nanodelcem. 

5.1 Izpostavljenost stirenu  

V Republiki Sloveniji je bila prvič izdelana ocena o številu izpostavljenih delavcev stirenu in 

predstavljena leta 2010 v avtoričinem magistrskem delu z naslovom Tehnologija polimerov s 

posebnim poudarkom varstva pred stirenom [201]. V doktorski disertaciji je magistrsko delo 

nadgrajeno z dodatnimi ukrepi, ki prispevajo k zmanjšanju tveganja za zdravstvene okvare 

pri delavcih, izpostavljenih stirenu.   

5.1.1 Zbiranje podatkov o izpostavljenosti delavcev stirenu 

Stiren je v industriji široko razširjena kemijska spojina. Uporablja se pretežno za 

proizvodnjo polistirenske plastike in smol [209], kot intermediat pri sintezi materialov, ki se 

uporabljajo za ionsko izmenjevo smol, in za proizvodnjo polimerov, kot so stiren-akrilonitril 

(SAN), akrilonitril-butadien-stiren (ABS) in stiren-butadien kavčuka (SBR). Uprava za 

hrano in zdravila dovoljuje, da se stiren uporablja neposredno kot dodatek za sintetične 

arome in posredno kot dodatek poliestrski smoli in v izdelkih iz gume, namenjene za 

uporabo z živili [210], [211], [212].  

Vnos stirena v telo je možen z dihanjem, skozi kožo ali z zaužitjem [213]. Izpostavljenost 

stirenu se pojavlja v glavnem v industriji za proizvodnjo stirena in pri postopkih, pri katerih 

se stiren uporablja [214]. Najvišja potencialna izpostavljenost je v industriji ojačevalne 

plastike, kjer so delavci lahko izpostavljeni zelo visokim koncentracijam stirena, kar so 

ugotovili s študijami Dalton s sodelavci [215], Fustinoni s sodelavci [216], Rihs s sodelavci 

[217], Sato [218] in Van Rooij s sodelavci [219]. Drugi potencialni vir izpostavljenosti 

stirenu so izpušni plini motornih vozil [220],tobačni dim [221] in drugi sežigalni/pirolitski 

procesi [211], kar je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v dokumentu o 

okoljskih zdravstvenih kriterijih za stiren, kjer je navedeno tudi, da nizko stopnjo stirena 

lahko dosežemo z zauživanjem hrane, kot so sadje, zelenjava, orehi, pijača in meso. Prav 

tako je navedeno tudi, da se stiren prenese v hrano iz embalaže, ki je iz polistirena [211]. 

Glavna prizadevanja raziskave v magistrskem delu [201], ko se je opravljal nadzor v letih 

2007 in 2008, so bila namenjena zbiranju podatkov o področjih industrije in delovnih 

mestih, na katerih so delavci v Republiki Sloveniji izpostavljeni stirenu. V nadzor je bilo 

vključenih 73 delodajalcev z 22.457 zaposlenimi, kjer je bila pričakovana izpostavljenost 

stirenu. Podatke smo pridobili v nacionalnem centralnem registru in podatkovnih bazah 

Urada za kemikalije Republike Slovenije, ki vodi nacionalni seznam kemikalij, o proizvodnji 

ali vnosu v Republiko Slovenijo. Inšpekcijski nadzor je bil izveden v skladu z enotnim 

protokolom.  

V nadzorih v letih od 2013 do 2015 pa je bil opravljen nadzor pri 67 delodajalcih s 17.910 

zaposlenimi. Podatki o delodajalcih, pri katerih so delavci izpostavljeni stirenu, so bili znani 

že iz predhodne raziskave, vendar se je struktura delodajalcev od leta 2007 do leta 2014 

spremenila, saj so nekateri delodajalci, ki so bili nadzirani v letu 2007, zamenjali lastnike, 

drugi so prenehali delovati, npr. zaradi stečaja, nastale so manjše družbe. Nekateri so 
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nadaljevali pot kot samozaposleni. Inšpekcijski nadzor je bil izveden v skladu z enotnim 

protokolom.  

 

5.1.2 Opredelitev nevarnosti stirena 

Stiren je razvrščen kot zdravju škodljiv pri vdihavanju, saj draži sluznico [211], in kot možen 

povzročitelj raka [222]. Povprečen vonj detekcije stirena je pri 0,73 ppm za neadaptirane 

osebe. Ta vrednost se upošteva kot prag detekcije stirena. Vonj postaja močnejši, vendar ne 

neprijeten, pri okoli 100 ppm. Ob krajši izpostavljenosti koncentraciji preko 200 ppm hlapi 

stirena dražijo oči in nos [214]. Pri izpostavljenosti stirenu se pojavijo številni učinki na 

zdravje ljudi. Rezultati laboratorijskih poskusov na živalih in ljudeh kažejo, da je vnos 

stirena hiter in da se obsežno porazdeli po telesu. Stiren se skladišči v lipidih. Kasneje se 

počasi izloča iz tkiv, kar nakazuje na potencialno bioakumulacijo pri ponavljajoči se dnevni 

izpostavljenosti [223], [224]. Koncentracija stirena brez opaznih negativnih vplivov 

(NOAEL) na centralni živčni sistem ni določena. Najnižja koncentracija stirena (LOAEL) z 

opaznim škodljivim učinkom na centralni živčni sistem je 15 ppm [222] pri izpostavljenosti 

8,6 leta (povprečno število let v službi). Ugotovljeno je bilo, da stiren od 50 ppm do 

200 ppm (trajanje izpostavljenosti od 1 do 3 ur) vpliva na centralni živčni sistem. Pri 

izpostavljenosti nad 200 ppm (trajanje izpostavljenosti 1 uro) pa prihaja do izrazitega 

poslabšanja reakcijskega časa in motenj telesnega ravnotežja [214]. Nekatere študije 

poročajo o naraščanju pogostosti spontanih splavov pri delavkah, ki delajo v industriji 

plastike [225]. 

Nekatere študije poročajo o tem, da je povečano tveganje za okvaro sluha pri tistih delavcih, 

ki so izpostavljeni hrupu in stirenu [226], [227], [228]. Povečano verjetnost za povečano 

izgubo sluha so opazili celo pri nizkih koncentracijah stirena, tj. pri koncentracijah med 

3,5 ppm in 22 ppm. Verjetnost za izgubo sluha se pri višjih koncentracijah stirena hitro 

poveča, zlasti pri ravneh hrupa nad 85 dB (A) [229]. Poleg tega izpostavljenost stirenu 

povzroča okvaro ravnotežja [230] in okvaro vestibularnega sistema (del živčnega sistema, ki 

je odgovoren za vzdrževanje ravnotežja in položaja glave ter telesa) – ravnotežnega sistema 

[231], kar je bilo ugotovljeno že pri zelo nizki izpostavljenosti 36,8 mg/m
3
 (9 ppm). 

Direktiva Evropske skupnosti 2003 o hrupu [145] zahteva, da je treba pri izpostavljenih 

populacijah pri oceni tveganja upoštevati interakcije med hrupom in ototoksičnimi 

kemikalijami, vendar pa smernice za izvajanje teh zahtev niso bile izdelane. 

Druge vrste raziskav poročajo o tem, da izpostavljenost stirenu lahko škoduje barvnemu vidu 

[232] celo pri koncentraciji, ki je nižja kot 10 ppm pri trajanju izpostavljenosti več kot šest 

mesecev [233]. Če je najvišja koncentracija izpostavljenosti stirena v preteklosti občasno 

presegala 50 ppm, je lahko okvara, ki jo povzroča stiren, nepopravljiva. 

Zaradi navedenih negativnih lastnosti stirena je zelo pomembno, da ugotovimo, v katerih 

dejavnostih in katerih tehnoloških postopkih so delavci izpostavljeni stirenu. Kot je bilo že 

omenjeno, je bila prva ocena izpostavljenosti delavcev stirenu v Republiki Sloveniji izdelana 

v raziskavi [201]. V nadzor, opravljen v letih 2007 in 2008, je bilo vključenih 73 

delodajalcev z 22.457 zaposlenimi, pri katerih je bila pričakovana izpostavljenost stirenu. 

Pri nadzoru se je preverjalo, ali delodajalci obravnavajo izpostavljenost stirenu kot posebno 

nevarnost ali škodljivost, ali so na podlagi opravljene ocene tveganja določili potrebne 

varnostne ukrepe, ali so v oceni tveganja opredelili delovna mesta, na katerih se bo izvajal 

biološki monitoring na stiren, v kakšni periodiki in po kakšnem postopku se bo izvajal in ali 

se je biološki monitoring že kdaj izvajal. Preverjalo se je, ali so delavci seznanjeni z 

nevarnimi lastnostmi stirena, ali so koncentracije na posameznih delovnih mestih v 

predpisanih mejah ter kakšno osebno varovalno opremo uporabljajo delavci in kako pogosto 
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jo uporabljajo. Nadzor je bil izveden v skladu z določbami Zakona o varnosti in zdravju pri 

delu ter drugih podzakonskih predpisov o varnosti in zdravju pri delu. 

V akciji nadzora, ki je potekala v letih od 2013 do 2015, se je poleg zahtev, ki so se 

preverjale v letih 2007 in 2008 [201], preverjalo tudi, ali je delodajalec ocenil tveganja glede 

ototoksičnosti stirena, ali se je pri zdravniških pregledih ugotavljalo ravnotežje delavca z 

ozirom na to, da stiren negativno vpliva na ravnotežje, in vpliv stirena na poškodbo sluha v 

delovnem okolju, kjer je prisoten hrup. V Republiki Sloveniji se je po letu 2008 razvila 

kontrolna metoda, s katero se lahko preverja tudi fenilglioksilno kislino v urinu, zato se je pri 

nadzorih ugotavljalo, ali so delodajalci izvajali biološki monitoring na oba metabolita 

stirena, tj. na mandljevo kislino in fenilglioksilno kislino, in kakšni so rezultati. Prav tako se 

je ugotavljalo, kakšne so koncentracije stirena na delovnih mestih, koliko časa se je izvajalo 

vzorčenje, kakšna je zaprašenost na delovnih mestih in prisotnost hrupa. 

Pri izvajanju nadzora med letoma 2013 in 2015 je bilo ugotovljeno, da so delavci 

izpostavljeni stirenu pri naslednjih tehnoloških postopkih oz. izrednih dogodkih: 

1. pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem poliestrske in vinilestrske smole oz. z 

brizganjem vlaken ter poliestrske smole s pištolo za proizvodnjo plovil, posameznih 

sklopov za avtomobilsko industrijo, čistilnih enot, kadi, otroških igral idr.; 

2. pri izdelavi laminatov s postopkom vlečenja za proizvodnjo kompozitnih sider, 

izolacijskih profilov za elektroindustrijo, konstrukcijskih profilov za antene, stebričkov 

za električne pastirje, za program toplotnih tunelov, rastlinjakov idr.; 

3. pri impregnaciji polizdelkov in izdelkov s poliestrsko smolo in impregniranih 

steklenih vlaken s poliestrsko smolo (elektroindustrija) za impregnacijo rotorjev za 

alternatorje, zaganjalnike, motorje, gospodinjske aparate; za impregnacijo dušilk, 

transformatorjev idr.; 

4. pri izdelavi ekspandiranega polistirena, ki se uporablja pri konstrukcijskih sklopih za 

izdelavo fasad, talnih konstrukcij, vezi, preklad, stebrov, vencev, odprtih prehodov, za 

embalažo, kot zvočna in toplotna izolacija na notranjih stenah, terasah, stropih idr.; 

5. pri lakiranju (proizvodnja pohištva), saj končni UV-laki, laki za površinsko zaščito 

lesa in kiti za korekture pohištva vsebujejo stiren; 

6. pri predelavi stiren-butadienskega kavčuka (proizvodnja gume), pri čemer se 

gumenotehnični izdelki uporabljajo v gradbeni in drugih vejah industrije, v tiskarstvu, pri 

proizvodnji in uporabi vozil, pri varovanju okolja idr.; 

7. pri uporabi impregniranih sredstev, ki vsebujejo stiren, za impregnacijo celuloznih 

materialov, netkanih materialov, fasadnih mrež idr.; 

8. pri predelavi plastičnih mas, za različne polizdelke in izdelke v finomehaniki, 

elektrotehniki, proizvodnji vozil, pohištveni industriji, v gospodinjstvu, za izdelavo 

kovčkov, delov čolnov, zaščitne čelade, idr.; 

9. pri sintezi poliestrskih smol, vinilestrskih in akril-butadien stirenskih smol ter 

njihovi dodatni obdelavi in izdelavi premaznih materialov, ki vsebujejo stiren, ter 

izdelavi pigmentnih koncentratov; 

10. ob izrednih dogodkih pri delodajalcih, ki uvažajo ali izvažajo poliestrsko smolo in 

niso proizvajalci. 

5.1.3 Ocenitev tveganja izpostavljenosti stirenu 

Mednarodna agencija za raziskovanje raka razvršča stiren v skupino 2B, v katero spadajo 

snovi, pri katerih je rakotvorno delovanje mogoče, a za to še ni zbranih dovolj dokazov 

[234]. 
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Kemijska industrija je že v preteklosti razvila poliestrske smole z manjšo vsebnostjo stirena 

in tako nadomestila poliestrsko smolo z višjo vsebnostjo stirena. Vsebnost stirena v 

poliestrski oz. vinilestrski smoli se je že znižala na optimum, tako da na tem področju ni 

pričakovati sprememb. Zato je treba pozornost posvetiti zamenjavi tehnološkega procesa, pri 

katerem ne bo emisij stirena v delovno okolje oz. bodo minimalne, in drugim dejavnikom, ki 

vplivajo na tveganje.   

5.1.3.1 Psihosocialna tveganja 

Delo v težkih delovnih pogojih, kar delo v tej dejavnosti zagotovo je, predvsem pri procesu 

laminiranja, zahteva posebno pozornost delodajalca, saj se bo samo s pozitivno delovno 

klimo in upoštevanjem vseh varnostnih zahtev delo lahko izvajalo varno. Z osebnim 

dostopom delodajalca do vsakega posameznega delavca bo delo zaposlenega pri uporabi 

maske, ki jo pri laminaciji zagotovo potrebuje, manj stresno in klavstrofobično.   

5.1.3.2 Zdravstveni nadzor 

Pri nobenem delavcu ni bilo ugotovljeno, da bi imel zdravstvene omejitve ali okvare zaradi 

izpostavljenosti stirenu. Tveganja glede ototoksičnosti stirena ni ocenil noben delodajalec, 

prav tudi ni zagotovil, da bi se izvedli ravnotežni testi delavcev, ki so izpostavljeni stirenu. 

5.1.3.3 Usposabljanje 

Pri ročnem nanašanju, dejavnosti, pri kateri so delavci izpostavljeni najvišjim 

koncentracijam, je bilo ugotovljeno, da kar 59 % delodajalcev svojih delavcev ni seznanilo z 

lastnostmi stirena in njegovim škodljivim vplivom na zdravje. Prav tako v tej dejavnosti pri 

60 % delodajalcev izpostavljenosti stirenu niso obravnavali v oceni tveganja kot posebno 

nevarnost oz. škodljivost. 

5.1.3.4 Delovna oprema 

Pri nadzorih je bilo ugotovljeno, da veliko delodajalcev, ki izvajajo ročno laminacijo, nima 

izdelanih elaboratov o protieksplozijski zaščiti in elaboratov tudi nimajo certificiranih. 

Tehnološki postopki, pri katerih so manjše emisije stirena v delovno okolje, so na delovnih 

mestih še vedno premalo uporabljeni. Razvoj in uporaba takšnih sistemov poteka praviloma 

pri večjih delodajalcih, medtem ko manjši delodajalci uporabljajo klasično ročno laminacijo. 

Pri večini delodajalcev, ki se ukvarja z ročno laminacijo, je bilo ugotovljeno, da nimajo 

zagotovljenega niti ustreznega prostorskega, predvsem pa ne lokalnega odsesovanja.  

5.1.3.5 Delovno okolje 

Glede zaprašenosti na delovnih mestih se stanje ni bistveno spremenilo od obdobja 2007–

2008. Nekateri delodajalci še vedno ne zagotavljajo lokalnega odsesovanja pri brušenju 

poliestrskih površin in ne uporabljajo delovne opreme, ki ima vgrajene odsesovalne sisteme. 

Delavci zelo pogosto delovnih mest ne čistijo z ustreznimi sesalnimi napravami.   

5.1.3.6 Meritve koncentracij stirena 

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti stirenu se v državah EU gibljejo med 11,6 in 

100 ppm [235]. V Sloveniji se je leta 2001 mejna vrednost poklicne izpostavljenosti stirenu 

zmanjšala s 100 ppm na 20 ppm oz. s 430 mg/m
3
 na 86 mg/m

3
. Ker lahko izpostavljenost 

stirenu povzroči tudi poklicno bolezen, je v Sloveniji na seznamu poklicnih bolezni, vendar 

metode za prepoznavanje, priznavanje in registracijo bolezni niso izrecno določene. Zato še 

ni bil ugotovljen noben primer poklicne bolezni pri delavcih, ki so izpostavljeni stirenu. 

Stiren v zraku se je meril s črpanjem zraka z ročno črpalko iz območja vdihavanja delavca 

skozi ogljeno vzorčno cevko. Adsorbiran stiren se je ekstrahiral z oglja s CS2 in analiziral v 
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skladu s priporočenim standardnim postopkom NIOSH 1501 [236] ali s katerokoli drugo 

standardno metodo. Poleg tega so bili odvzeti vzorci shranjeni v plinotesnih brizgalkah, 

stiren pa analiziran z visokoločljivostno plinsko kromatografijo (GC) s plamenskim 

ionizacijskim detektorjem (FID) z uporabo standardnih analitičnih pogojev ali z ustrezno 

analitsko metodo. Rezultati so bili časovno prilagojeni za 8 ur.  

V tabeli 5-1 je prikazana struktura izpostavljenih delavcev stirenu pri posameznih 

tehnoloških postopkih v letih 2007–2008, v tabeli 5-2 pa struktura izpostavljenih delavcev 

stirenu pri posameznih tehnoloških postopkih v letih 2013–2015. Ugotovitve inšpekcijskega 

nadzora v letih 2013–2015 kažejo, da so najvišjim koncentracijam stirena izpostavljeni 

delavci pri izdelavi laminatov z ročnim nanašanjem poliestrske in vinilestrske smole (tabela 

5-2). Pri teh tehnoloških postopkih so emisije stirena običajno nad mejno vrednostjo, če niso 

dosledno upoštevani varnostni ukrepi. Do prekomerne izpostavljenosti prihaja tudi pri ročni 

laminaciji velikih površin, pri čemer lahko koncentracija stirena doseže vrednosti nad 

700 ppm, kar pomeni več kot 30-kratno prekoračitev mejne vrednosti. Te koncentracije so 

primerljive s koncentracijami iz let 2007–2008 (tabela 5-1). Pri vseh drugih tehnoloških 

postopkih presežene mejne vrednosti stirena niso bile ugotovljene.  

Tabela 5–1. Struktura izpostavljenih delavcev stirenu pri posameznih tehnoloških postopkih 

v letih 2007–2008 

Vrsta 

tehnološkega 

postopka 

Skupno 

število 

zaposlenih 

Skupno 

število 

izpostavljenih 

stirenu 

Moški 

izpostavljeni 

stirenu 

Ženske 

izpostavljene 

stirenu 

% 

delodajalcev, 

ki so 

izpostavlje- 

nost 

obravnavali 

kot posebno 

nevarnost 

% 

delodajalcev, 

ki so delavce 

seznanili z 

lastnostmi 

stirena 

 

Uporaba 

predpisa-

ne osebne 

varovalne 

opreme 

(%) 

Koncentracija 

stirena 

na delovnih 

mestih 

(ppm) 

   N % N %     

Ročno nanašanje 4747 419 230 54,9 189 45,1 39 45 62 do 700 

Vlečenje 28 15 12 80,0 3 20,0 50 50 50 3,10–60,60 

Impregnacija 

(elektro 

industrija) 

3866 46 35 76,1 11 23,9 100 100 1001 0,22–139,50 

Ekspandirani PS 1362 223 141 63,2 82 36,8 40 50 
ni 

potrebna 
0,01–1,00 

Lakiranje 

(industrija 

pohištva) 

1358 80 44 55,0 36 45,0 

 

80 

 

100 

 

kratki 

rokavi2 

0,01–7,50 

Proizvodnja 

gume 
2500 84 84 100,0 0 0 0 100 

ni 

potrebna 
0,01–0,02 

Impregnacija z 

lateksom 
905 38 25 65,80 13 34,2 

 

0 

 

0 

ni 

potrebna 
0,06 

Plastične mase 6747 306 187 61,1 119 38,9 45 18 
ni 

potrebna 
0,06–2,24 

Sinteza smol in 

premazov 
944 250 236 94,4 14 5,6 

 

100 

 

100 100 0,50–531,9 

Skupaj 22 457 1461 994 68,0 467 32,0     
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V primerjavi z letom 2007–2008, ko so bile ugotovljene presežene mejne vrednosti pri 

izdelavi laminatov s postopkom vlečenja, pri impregnaciji polizdelkov in izdelkov s 

poliestrsko smolo (elektroindustrija) ter pri izvajanju analiz vhodnih komponent in končnih 

produktov, so bile v nadzoru 2013-2015 ugotovljene presežene mejne vrednosti samo pri 

ročni laminaciji. 

Zaskrbljujoče je, da je pri tehnoloških postopkih, pri katerih se pojavlja najvišja 

izpostavljenost stirenu, velik odstotek žensk (tabela 5-2). Velik delež izpostavljenih žensk je 

v rodni dobi.  

 

Tabela 5–2. Struktura izpostavljenih delavcev stirenu pri posameznih tehnoloških postopkih 

v letih 2013–2015 

Vrsta 

tehnološkega 

postopka 

Skupno 

število 

zaposlenih 

Skupno 

število 

izposta- 

vljenih 

stirenu 

Moški 

izpostavljeni 

stirenu 

Ženske 

izpostavljene 

stirenu 

% 

delodajalcev, 

ki so 

izpostavlje-

nost 

obravnavali 

kot posebno 

nevarnost 

% 

delodajalcev, 

ki so delavce 

seznanili z 

lastnostmi 

stirena 

 

Uporaba 

predpisa-

ne osebne 

varovalne 

opreme 

(%) 

Koncent- 

racija 

stirena 

na 

delovnih 

mestih 

(ppm) 

   N % N %     

Ročno nanašanje 1673 416 283 68,0 133 32,0 40 41 14 do 700 

Vlečenje 17 5 5 100,0 0 0,0 100 100 100 2,10–3,1 

Elektro industrija 

(impregnacija, 

impregnirana 

steklena vlakna s 

poliestrsko 

smolo) 

3663 98 71 72,4 27 27,6 100 100 1001 0,20–4,48 

Ekspandirani PS 1335 145 89 61,4 56 38,6 100 100 
ni 

potrebna 
0,23–0,85 

Lakiranje 

(industrija 

pohištva) 

703 201 72 36,0 129 64,0 

 

80 

 

100 
kratki 

rokavi2 
0,21–0,85 

Proizvodnja 

gume 
2126 74 74 100 0 0 0 100 

ni 

potrebna 
0,20–0,40 

Impregnacija z 

lateksom 
921 35 25 71,4 10 28,6 0 0 

ni 

potrebna 
0,06 

Plastične mase 5677 276 162 58,7 114 41,3 80 83 
ni 

potrebna 
0,20–0,30 

Sinteza smol, 

premazov in 

pigmentnih 

koncentratov 

1786 90 81 90 9 10,0 100 100 100 0,02–1,20 

Skupaj 17910 1341 862 64,2 479 35,7     

 

Glede časa trajanja vzorčenja je bil dosežen določen napredek, na katerega je vplivala 

sprememba zakonodaje. Akcija je potekala v času, ko se je spremenil Pravilnik o dovoljenjih 

za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu v letu 2014; v pravilnik so bile 

vključene določbe, da je analizo nevarnih snovi, ki so bile vzorčene na delovnih mestih, 
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treba izvajati v akreditiranih laboratorijih. Delodajalci, ki so izvajali vzorčenje nevarnih 

snovi na delovnih mestih, so vzorce pošiljali v akreditirane laboratorije v tujino, ki so jim 

postavljali pogoje tudi o vzorčenju. Zato se je čas vzorčenja z nekaj minut zvišal na 2 uri.   

5.1.3.7 Osebna varovalna oprema 

Odstotek uporabe osebne varovalne opreme je od let 2007–2008, ko je znašal 62 %, padel na 

14 %. Nad tem rezultatom se je treba zamisliti. Rezultat nakazuje na resnično problematiko 

tega področja. Pri izvajanju nadzora se je izkazalo, da delodajalci po lastni presoji 

zagotavljajo odmore delavcem, ki morajo na svojih delovnih mestih uporabljati zaščitne 

maske za zaščito dihal, ti odmori pa so pogosto nezadostni. Problematika je pereča tudi glede 

uporabe osebne varovalne opreme za zaščito telesa, saj se uporablja delovna obleka, ki ni 

namenjena za laminiranje.  

5.1.3.8 Biološki montoring stirena 

Slovenski notranji akt (Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 

kemičnim snovem pri delu [18]) določa kot biomarkerje za izpostavljenost stirenu bodisi 

mandljevo kislino ali fenilglioksilno kislino v urinu, pa tudi stiren v krvi ali v izdihanem 

zraku. Mejna vrednost za seštevek mandljeve kisline in fenilglioksilne kisline ni opredeljen. 

Merjenje stirena v izdihanem zraku je dokaj nezanesljiva metoda zaradi nihanja 

koncentracije stirena v izdihanem zraku, pri določitvi stirena v krvi pa je potreben poseg v 

telo. Zato smo ta dva biomarkerja zavrnili. V Sloveniji je določena biološka mejna vrednost 

mandljeve kisline 0,74 mol/mol kreatinina (KR) ali 1,0 g/g kreatinina in fenilglioksilne 

kisline 0,18 mol/mol kreatinina (KR) ali 240 mg/g kreatinina, ki je opredeljena v Pravilniku 

o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, ki že 

od 31. decembra 2005 predpisuje obvezen biološki monitoring pri delavcih, izpostavljenih 

stirenu. Metabolično pot stirena je raziskovalo več raziskovalcev, npr. Ohtsuji in Ikede 

[237], Leibman [238], Bardodej [239], Vanio [240], Watabe s sodelavci [241], Hiratsuka s 

sodelavci [242], in je prikazana na sliki 5-1. Veliko raziskovalcev se je ukvarjalo z biološkim 

monitoringom in bioakumulacijo stirena, npr. Dalton s sodelavci [215], Van Rooij s 

sodelavci [219], Ong s sodelavci [243], Somorovská s sodelavci [244]. Z upoštevanjem 

navedenih študij in nemških predpisov TRGS 710 [245], TRGS 903 [246] ter izkušenj, ki 

smo jih pridobili pri predlaganemu postopku in načinu izvedbe biološkega monitoringa 

stirena v Republiki Sloveniji pri ugotovitvah v magistrskem delu [201], glede na lastnost 

stirena, da se bioakumulira v telesu, je bil kot najprimernejši termin za izvedbo vzorčenja 

določen četrtek po 8 urah dela. 

Za biološki vzorec, ki naj se odvzame delavcu, je bil določen urin. Kot karakteristična 

pokazatelja biološkega monitoringa sta bili določeni mandljeva in fenilglioksilna kislina. 

Specificirani so bili laboratoriji, ki lahko izvajajo analize mandljeve kisline in fenilglioksilne 

kisline v urinu. Analizo pripravljenih vzorcev smo izvedli s kromatografsko ločitvijo HPLC 

po postopku, ki sta ga predlagala Ogata in Taguchi [247]. Koncentracijo urinskega 

metabolita (mandljeva oz. fenilglioksilna kislina) smo izrazili kot funkcijo koncentracije 

kreatinina, določeno z Jaffejevo reakcijo. Rezultate smo kvantitativno ovrednotili z metodo 

umeritvene krivulje. Metoda je primerna v območju od 0,05 do 2,5 mg/ml urina. V Republiki 

Sloveniji je bila po letu 2008 razvita kontrolna metoda, s katero se lahko preverja tudi 

fenilglioksilna kislina v urinu, zato smo pri nadzorih v letih 2013–2015 izvajali biološki 

monitoring za oba metabolita stirena, tj. mandeljevo in fenilglioksilno kislino. 

Med inšpekcijskim nadzorom je bil izveden biološki monitoring pri 373 izpostavljenih 

delavcih, od tega pri 195 ženskah in 178 moških, starih od 19 do 50 let, povprečna starost je 

bila 41 let (standardni odklon SD 9,84). Zaposleni so bili izpostavljeni stirenu 1–36 let;  



Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih  

115 

 

 

Slika 5-1. Metabolična pot stirena [237],[238],[239],[240],[241],[242] 

povprečna izpostavljenost je bila 7,5 leta (SD 8,67). Vzorčenje urina se je izvedlo v četrtek 

po 8-urni izpostavljenosti stirenu. Vzorci so bili odvzeti v zdravstvenih domovih oz. pri 

izvajalcih medicine dela. Po jemanju vzorcev so urin ohladili na 5 C in vzorce prepeljali v 

laboratorij, kjer so bili analizirani. Če analize ni bilo mogoče zagotoviti v 24 urah, so vzorce 

zamrznili. Cilj inšpekcijskega nadzora je bil namenjen izvedbi biološkega monitoringa na 

različnih delovnih mestih na različnih področjih industrije, da bi lahko ocenili dejansko 

izpostavljenost in tveganje za zdravje delavcev. Pred biološkim monitoringom so bila 

določena posebna merila in posebni dogovori, vključno z naslednjimi: 

1. Vsi zaposleni so bili pozvani, da dva dni pred testiranjem ne jemljejo zdravil in ne pijejo 

alkohola.  

2. Kajenje naj omejijo na manj kot 20 cigaret na dan.  

3. Zaposleni, ki so biološko nadzorovani, ne smejo imeti nobene presnovne bolezni, kot je 

sladkorna bolezen, kronična odpoved jeter ali odpoved ledvic.  

4. Pred izvedbo biološkega monitoringa je bil izveden pogovor z vsemi delavci v 

prisotnosti pooblaščenega zdravnika. V pogovoru so jim bili razloženi vpliv stirena na 

njihovo zdravje, namen in način opravljanja biološkega spremljanja in prejšnja tri merila.  

5. Na delovnih mestih, na katerih je osebna zaščitna oprema za dihala in zaščito telesa 

obvezna, so bili zaposleni obveščeni o osebni varovalni opremi in še enkrat jim je bilo 

pokazano, kako jo pravilno uporabljati. 

Rezultati biološkega monitoringa iz let 2007–2008 so razvidni iz tabele 5-3, rezultati 

biološkega monitoringa iz let 2014–2016 pa iz tabele 5-4.  
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Tabela 5–3. Koncentracija mandljeve kisline v urinu in koncentracija stirena na delovnem 

mestu v letih 2007‒2008 

 

Vrsta tehnološkega 

postopka 

 

 

 

 

 

 

   N 

Koncentracija mandljeve kisline v urinu 

 (mg/g KR) 

Koncentracija stirena na delovnem mestu  

(ppm) 

Povprečje (min–max) SD Povprečje (min–max) 

Ročno nanašanje – laminerji 

prvih plasti (po sanaciji)  

 

162 243,2 (13,5–1351,3) 324,3 58,4 (20,0–700,0) 

Ročno in strojno nanašanje – kratki rokavi  
25 243,2 (81,1–527,1) 141,9 6,10 (3,50–8,20) 

Vlečenje   3 67,6 (27,0–108,1) 33,8 2,10 (0,70–3,10) 

Impregnacija (elektro industrija) 15 81,1 (13,5–256,7) 87,8 5,20 (1,20–8,10) 

Ekspandirani PS 14 47,3 (27,0–54,1) 9,5 1,00 (0,95–1,00) 

Lakiranje (proizvodnja pohištva) 15 255,4 (27,0–1283,8) 366,2 5,80 (0,02–7,50) 

Proizvodnja gume  – – 0,015 (0,0 –0,02) 

Impregnacija z lateksom  – – 0,06 (0,04–0,08) 

Plastične mase  15 74,05 (13,5–270,0) 63,5 0,057 (0,055–0,059) 

Sinteza in dodelava smol ter izdelava premazov    

 Sinteza smol  11 54,1 (13,5–135,1) 35,1 0,80 (0,50–3,00) 

 Dodelava smol 23 78,4 (2,7–256,8) 55,4 5,20 (0,70–8,37) 

 Izdelava premazov 3 40,5 (27,0–67,6) 18,9 1,80 (1,20–2,18) 

 Analitika  14 148,7 (27,0–554,1) 148,7 92,2 (58,4–531,9) 

N = število izpostavljenih delavcev 

min = minimalna koncentracija mandljeve kisline v urinu 

povprečje = aritmetična sredina koncentracije mandljeve kisline v urinu  

max = maksimalna koncentracija mandljeve kisline v urinu 

SD = standardna deviacija  

Koncentracija stirena na delovnem mestu = koncentracija stirena na delovnem mestu, na katerem je bil izveden biološki monitoring   

 

Rezultati biološkega monitoringa v tabeli 5-4 so pokazali, da je bila doza visoka pri ročnem 

laminiranju. Povprečna koncentracija mandljeve kisline v urinu je znašala 312 mg/g 

kreatinina, kar predstavlja 30 % biološke mejne vrednosti mandljeve kisline v urinu, najvišja 

koncentracija pa je znašala 1783 mg/g kreatinina, kar predstavja 1,7-krat preseženo biološko 

mejno vrednost. Če primerjamo povprečno koncentracijo mandljeve kisline v urinu z letoma 

2007–2008, ugotovimo porast za 30 %. Povprečna koncentracija fenilglioksilne kisline v 

urinu je znašala 190 mg/g kreatinina, kar predstavlja 80 % biološke mejne vrednosti 

fenilglioksilne kisline v urinu. Najvišja koncentracija je znašala 773 mg/g kreatinina, kar je 

več kot 3-krat presežena biološka mejna vrednost fenilglioksilne kisline v urinu. Biološki 

monitoring je bil izveden tudi pri delavcih, ki pri ročnem laminiranju opravljajo notranji 

nadzor (obratovodji). Ugotovljeno je bilo, da so bile koncentracije obeh metabolitov stirena 

celo višje kot pri delavcih, ki izvajajo ročno in strojno nanašanje smole. Pri teh delavcih se 

ugotavlja, da se je koncentracija mandljeve kisline v urinu v primerjavi z letoma 2007–2008 

znižala celo za 50 %. Razlog je v izboljšavi odsesovalnih sistemov. Občutno znižanje 

mandljeve kisline v urinu z 255,4 mg/g kreatinina na 49,5 mg/g kreatinina je bilo 

ugotovljeno pri lakiranju, kar je 80-% znižanje. Več kot 80-% znižanje je bilo ugotovljeno 

tudi v analitiki sinteze in dodelave smol ter izdelave premazov. Tudi pri drugih tehnoloških 
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procesih, pri katerih so bili delavci izpostavljeni nižjim koncentracijam stirena, je prišlo do 

občutnega znižanja mandljeve kisline v urinu, in sicer za 68 % v sintezi smol, 57 % pri 

plastičnih masah, 56 % pri izdelavi premazov, 48 % pri ekspandiranem PS, 46 % pri 

dodelavi smol in pigmentnih koncentratov ter 32 % v elektroindustriji. 

 

Tabela 5–4. Koncentracija mandljeve in fenilglioksilne kisline v urinu ter koncentracija 

stirena na delovnem mestu, 2013–2015 

Vrsta tehnološkega 

postopka 

 

 

 

 

 

 

   N 

Koncentracija mandljeve kisline v 

urinu 

(mg/g KR) 

Koncentracija fenilglioksilne 

kisline v urinu 

(mg/g KR) 

Koncentracija stirena 

na delovnem mestu 

(ppm) 

Povprečje (min–max) SD Povprečje (min–max) SD Povprečje (min–max) 

Ročno nanašanje – laminerji 

prvih plasti (po sanaciji)  
141 312,0 (27,0–1783,0) 237,8 190,0 (13,0–773,0) 78,7 76,4 (20,0–700,0) 

Izvajanje nadzora pri ročni 

laminaciji (obratovodje) 
14 159,0 (40,5–459,0) 142,1 85,3 (13,3–186,7) 57,3  

Ročno in strojno nanašanje – 

kratki rokavi  
20 121,6 (13,5–459,1) 104,4 80 (13,3–253,2) 60,0 4,50 (2,30–7,20) 

Vlečenje   3 59,0 (26,5–89,1) 27,8 20,21 (17,0–24,0) 2,6 3,10 (0,70–4,10) 

Elektro industrija 

(impregnacija, impregnirana 

steklena vlakna s poliestrsko 

smolo) 

36 32,4 (13,5–81,1) 18,5 30,67 ( 13,3–66,7) 14,67 2,1 (0,81–4,48) 

Ekspandirani PS 58 24,68 (6,0–68,0) 18,8 18,37 (16,0–21,0 ) 1,3 0,55 (0,30–0,85) 

Lakiranje (proizvodnja 

pohištva) 
22 49,5 (10,0–288,0) 62,5 19,45 (7,0–155,0 ) 29,8 0,41 (0,22–0,75) 

Proizvodnja gume 3 27,0 (13,0–27,0) 6,26 13,0 (13,0–27,0) 6,26 0,31 (0,20–0,40) 

Impregnacija z lateksom  – – – - 0,06 (0,04–0,08) 

Plastične mase  51 31,17 (4,2–144,2) 28,9 16,18 (4,2–78,9) 16,9 0,25 (0,20–0,30) 

Sinteza in dodelava smol ter izdelava premazov      

Sinteza smol  4 16,9 (13,5–27,0) 5,8 16,9 (13,5–27,0) 5,8 0,15 (0,10–0,30) 

Dodelava smol in 
pigmentnih koncentratov 12 42,2 (27,0–94,0) 20,8 28,0 (13,3–53,3 ) 12,4 0,80 (0,02–1,20) 

Izdelava premazov 3 17,9 (13,5–27,0) 6,3 17,9 (13,5–27,0) 6,3 0,20 (0,10–0,35) 

Analitika  6 20,3 (13,5–27,0) 6,7 20,3 (13,5–27,0) 6,7 0,25 (0,10–0,40) 

N = število izpostavljenih delavcev 

min = minimalna koncentracija mandljeve kisline v urinu oz. fenilglioksilne kisline v urinu 

povprečje = aritmetična sredina koncentracije mandljeve kisline v urinu oz. fenilglioksilne kisline v urinu  

max = maksimalna koncentracija mandljeve kisline v urinu oz. fenilglioksilne kisline v urinu 

SD = standardna deviacija  

Koncentracija stirena na delovnem mestu = koncentracija stirena na delovnem mestu, na katerem je bil izveden biološki monitoring   

 

Ugotovljeno je bilo, da so delavci pri ročni laminaciji uporabljali maske oz. respiratorje za 

prah in ne za hlapne snovi. Še vedno so uporabljali neustrezne filtre, in sicer so uporabljali 

filter tipa AX namesto tipa A, ki bi bil bolj primeren za stiren, saj se uporablja za snovi z 

visokim vreliščem, med katere sodi tudi stiren. Filtri se niso redno menjavali. Maske so bile 

dane na obraz neprimerno in so se uporabljale samo občasno med delovno izmeno. Večina 

zaposlenih je uporabljala kratke rokave in neustrezno zaščito za varovanje telesa.  
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Vzroke preseženih mejnih vrednostih bi lahko strnili v naslednje: 

– neuporaba osebne varovalne opreme,  

– uporaba neustrezne osebne varovalne opreme,  

– nepravilna uporaba osebne varovalne opreme, zlasti nepravilna uporaba zaščitnih mask 

ali dolgotrajna uporaba filtra (filtri niso bili zamenjani pravočasno pred nasičenostjo).  

Pokazala se je nujnost doslednega upoštevanja varnostnih ukrepov pri tistih izpostavljenostih 

stirenu, pri katerih so presežene mejne vrednosti. Pri nedoslednem upoštevanju varnostnih 

ukrepov so namreč v velikem odstotku presežene tudi biološke mejne vrednosti metabolitov 

stirena. V tem primeru mora delodajalec zagotoviti vse ukrepe, da zniža vrednosti 

metabolitov stirena pod dovoljeno biološko mejno vrednost. Nekateri ukrepi za znižanje 

vrednosti stirena, ki so priporočljivi za delodajalca, so:  

 spremembe in izboljšave tehnoloških postopkov za zmanjšanje emisij stirena na delovnih 

mestih, 

 seznanitev delavcev z rezultati biološkega monitoringa in nadaljnjimi ukrepi, kot so npr. 

sankcije delodajalca in inšpektorja za delo zaradi neuporabe osebne varovalne opreme, 

možnost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi razloga nesposobnosti in brez 

pravic na Republiškem Zavodu za zaposlovanje, 

 seznanitev sveta delavcev oz. delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu o 

rezultatih biološkega monitoringa, 

 izvedba ponovnega izobraževanja v zvezi z uporabo in vzdrževanjem osebne varovalne 

opreme, 

 izvedba ponovnega izobraževanja o vplivu stirena na zdravje pri inhalaciji, stiku s kožo 

in pri zaužitju – izobraževanje izvede pooblaščeni zdravnik. 

5.1.3.9 Notranji nadzor 

Glede na zelo slabe rezultate tako biološkega monitoringa kakor tudi uporabe osebne 

varovalne opreme zaposlenih se ugotavlja, da se notranji nadzor ne opravlja zadovoljivo. 

Delodajalci bodo morali zagotoviti ustrezen notranji nadzor, saj bodi samo z ustreznim 

notranjim nadzorom zagotovili, da bodo biološke vrednosti znotraj predpisanih vrednosti.    

5.1.4 Ukrepi za zmanjšanje tveganja 

5.1.4.1 Tehnični varnostni ukrepi 

Ena izmed obveznosti delodajalca je izvajanje tehničnih varnostnih ukrepov (Konvencija št. 

81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini [8]). Varnostni ukrep z najvišjo prednostjo pred 

vsemi drugimi je nadomestitev nevarne kemične snovi in/ali procesa s kemično snovjo in/ali 

procesom, ki ni nevaren ali je manj nevaren, če je to tehnično možno (Direktiva 

98/24/EC[17], Direktiva 89/391/EEC [15]). Prednostni vrstni red teh ukrepov je: 

 Kot je bilo ugotovljeno v poglavju 5.1.3, ni pričakovati zamenjave stirena s snovjo, ki bi 

bila manj nevarna. Zato je treba še večjo pozornost posvetiti zamenjavi oz. prilagoditvi 

tehnološkega procesa, pri katerem ne bo emisij stirena v delovno okolje oz. bodo 

minimalne. V svetu je bilo razvitih več takšnih procesov, kot je npr. izdelava laminatov s 

postopki vbrizgavanja (slika 5-2), izdelava laminatov z drugimi infuzijskimi procesi 

(slika 5-3), izdelava laminatov s postopkom prepreg – avtoklav (predimpregniran 

material) in drugi [38].  
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Slika 5-2. Shematski prikaz izdelave laminatov s postopkom vbrizgavanja [38] 

 

Slika 5-3. Shematski prikaz izdelave laminatov z drugimi infuzijskimi procesi – SCRIMP, 

RIFT in drugi [38] 

Nekateri delodajalci bodo morali več pozornosti posvetiti mešanju nevarnih kemičnih snovi, 

ki mora potekati v zaprtih sistemih in ločenih prostorih. S tem ukrepom dosežemo, da so 

določeni nevarnosti izpostavljeni le tisti delavci, ki so nujno potrebni za opravljanje 

določenega dela.   

Kjer tehnologije izdelave ojačitvenih materialov (laminatov) ni mogoče izvesti ali 

organizirati tako, da ne pride do sproščanja hlapov ali aerosolov stirena v zrak, mora biti na 

viru sproščanja nameščena učinkovita naprava za lokalno odsesavanje. Ta mora stiren 

zajemati pri viru sproščanja oz. čim bliže viru in ga odvajati izven delovnega območja. Pri 

tem je pomemben dotok svežega zraka v prostor, ki nadomesti odvedeni odpadni zrak.  

Če zajem stirena pri viru sproščanja ni popoln, mora imeti delovni prostor dodatni, splošni 

prezračevalni sistem, ki z odvajanjem onesnaženega zraka in dovodom zadostne količine 

svežega zraka v prostor zmanjšuje koncentracijo stirena v zraku. Načrtovanje tega sistema je 

odvisno od vrste delovnih postopkov, ki potekajo v prostoru, in od drugih posebnih zahtev. 

Splošno prezračevanje je le redko zadostno, še posebno, če je delovno mesto v bližini vira 

onesnaženja. Zelo redko se lahko uporabi za znižanje koncentracije aerosolov, pogosto pa je 

to uspešen način za redčenje koncentracije plinov in par v delovnem okolju. Delovna mesta 

v prostoru naj bodo razporejena tako, da nanje prihaja svež zrak, onesnažen pa odteka v 

smeri od delovnih mest. Dobro načrtovan in izveden sistem prezračevanja zagotavlja, da se 

stiren učinkovito odstranjuje iz zraka na delovnem mestu, rezultat pa je svež in čist zrak v 

območju vdihavanja delavca.  
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5.1.4.2 Organizacijski varnostni ukrepi 

Izvajanje organizacijskih varnostnih ukrepov ponavadi ne zahteva velike investicije, vendar 

pa lahko bistveno prispeva k zmanjšanju tveganja. Najbolj tipični organizacijski ukrepi so 

naslednji: 

 Zmanjševanje števila delavcev, ki so izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni emisijam 

stirena. Zato bodo nekateri delodajalci morali pregraditi tehnološke prostore s 

pregradnimi stenami, da se bodo izognili nepotrebnemu izpostavljanju delavcev.       

 Zmanjšanje količin in zalog kemičnih snovi na delovnih mestih, saj se na njih pojavljajo 

večje količine kemičnih snovi, kot so potrebne za redno dnevno proizvodnjo. 

 Delodajalci bodo morali z notranjo organizacijo poskrbeti tudi, da bodo delavci nevarnim 

kemičnim snovem izpostavljeni čim krajši čas, intenziteta izpostavljenosti pa bo čim 

manjša. 

 Prav tako bodo morali vzpostaviti ustrezne higienske ukrepe, ki bodo zajemali čiščenje 

nastalega prahu, odstranjevanje odpadkov, čiščenje delovnih površin, sten ipd. 

 Pri načrtovanju investicij in posodabljanju delovne opreme mora biti glavno vodilo 

delodajalcev večja varnost delavcev. Za vsako delovno mesto mora biti zagotovljena 

primerna delovna oprema, ki bo omogočala varno delo in varno vzdrževanje. Delovna 

oprema, ki delno ali v celoti nadomešča ročno laminacijo, je v zadnjem obdobju tudi pri 

nekaterih slovenskih delodajalcih zavzela posebno mesto, vendar uporaba še ni zadostna. 

Razvoj zaprtih sistemov poteka praviloma pri večjih delodajalcih, manjši delodajalci pa 

še uporabljajo klasične ročne postopke. 

 Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje delovne opreme in nadzorovanje pravilnega 

delovanja vseh delov opreme, predvsem sistema za odsesovanje, saj se je pri nadzoru 

precejkrat ugotovilo, da ustrezneo čiščenje prezračevalnega sistema ni zagotovljeno. 

 Delovni postopki bi morali biti načrtovani tako, da bi bilo tveganje za delavce čim 

manjše, vendar ugotovitve nadzora kažejo, da se delodajalci zaradi neznanja in 

nezainteresiranosti premalo trudijo, da bi spremenili tehnološke postopke. 

 Glede varnega skladiščenja in odstranjevanja odpadkov je v tej dejavnosti storjenega 

zelo malo, zato je treba zagotoviti skladiščenje nevarnih snovi v ustreznih prostorih in 

dnevno odstranjevanje odpadkov. 

 Zelo pomembno je redno nadziranje in preverjanje izvajanja naštetih organizacijskih 

ukrepov in dejavnosti, ki so usmerjene v zmanjševanje tveganja za delavce. Prav tako je 

treba preverjati usposobljenost delavcev in upoštevanje navodil za varno delo. 

5.1.4.3 Individualni varnostni ukrepi 

Kjer tveganja za varnost in zdravje delavcev zaradi izpostavljenosti stirenu pri laminaciji 

velikih površin ni mogoče zmanjšati s tehničnimi in organizacijski ukrepi, je treba uporabiti 

še tretjo in zadnjo vrsto ukrepov po prednostnem vrstnem redu, to so individualni varnostni 

ukrepi (European Council Directive 98/24/EC [17]). To pomeni, da je treba delavcem 

zagotoviti primerno osebno varovalno opremo, in to tako za zaščito dihal in rok kot tudi za 

zaščito telesa, saj stiren prehaja tudi skozi kožo. Delodajalci morajo zagotoviti, da se bo 

osebna varovalna oprema za zaščito dihal in telesa tudi uporabljala. V času izvajanja nadzora 

je bilo namreč ugotovljeno, da kar pri 85 % delodajalcev delavci niso uporabljali osebne 

varovalne opreme. Pri delodajalcih, pri katerih se izvaja ročna laminacija, se ugotavlja, da 

delodajalci ne zagotavljajo ustrezne varovalne opreme za zaščito telesa. S tem namenom je 

bila tudi izdelana metodologija izbire osebne varovalne opreme za zaščito telesa (poglavje 

4.3.7.1). Druga velika težava pa sta ustreznost in čas nošenja osebne varovalne opreme za 

zaščito dihal. Da bi se težave rešile tudi na tem področju, je bila izdelana metodologija izbire 

osebne varovalne opreme za zaščito dihal (poglavje 4.3.7.2).   
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5.2 Izpostavljenost svincu ali njegovim spojinam 
V Republiki Sloveniji še ni bila izdelana ocene, koliko delavcev je na delovnih mestih 

izpostavljenih svincu in svinčevim spojinam. Prav tako niso določene industrijske 

dejavnosti, tehnološki procesi ali procesi dela, pri katerih so delavci izpostavljeni svincu in 

svinčevim spojinam. Zato bo v nadaljevanju prikazano, na katerih delovnih mestih in v 

katerih dejavnosti so delavci izpostavljeni svincu oz. svinčevim spojinam, kakšnim 

koncentracijam so izpostavljeni ter kakšne ukrepe delodajalci zagotavljajo za zaščito 

delavcev. Uporabili bomo metodologijo, ki je bila predlagana v poglavju 4.  

5.2.1 Zbiranje podatkov o izpostavljenosti delavcev svincu ali njegovim spojinam 

Človeštvo uporablja svinec že več kot 6000 let. Uporabljali so ga tako Egipčani kot Hebrejci, 

Feničani pa so kopali svinčevo rudo v Španiji okoli 2000 let pred našim štetjem. Prve pisne 

vire o strupenosti svinca so našli v egipčanskih papirusnih zvitkih. Grški zdravnik Hipokrat 

je bil verjetno prvi, ki je 370 let pred našim štetjem odkril, da svinec povzroča kolike pri 

moških, ki so bili kovinarji. Prvi, ki je odkril paralizo, je bil Nicander v 2. stoletju pred 

našim štetjem, vendar paralize ni mogel pripisati izpostavljenosti svincu. Toda v 1. stoletju 

našega štetja je drugi grški zdravnik, Dioskorid, videl povezavo med izpostavljenostjo 

svincu in škodljivimi učinki na ljudi. Ugotovil je, da izpostavljenost svincu poleg črevesnih 

težav in napenjanja povzroči tudi paralizo in delirij [248].  

Rimljani so uporabljali svinčeve spojine za zasteklitev, kovinski svinec pa za posodo za 

kuhanje in za cevovode. Uporabljali so tudi svinčene lončke ali svinčene kotle za vretje 

zdrobljenega grozdja, ki so mu dodali svinčev acetat kot sladilo. Zaradi tako splošne uporabe 

svinca in svinčevih spojin so se s svincem zastrupili. Zastrupitve so bile množične in so 

povzročile številne mrtvorojene in deformirane otroke ter večje število možganskih poškodb. 

Glede na to, da svinec zmanjšuje plodnost, so zastrupitve s svincem prizadele patricije, ki so 

pili veliko vina in imeli dostop do vodovodov, kar je prispevalo k propadanju in kasneje 

padcu rimskega imperija [249]. Dejansko so bile koncentracije svinca v rimskih arheoloških 

najdiščih višje v grobnicah s kostmi patricijev kot v grobovih s kostmi plebejcev. Paraliza 

rudarjev, ki so bili izpostavljeni svincu, se je v Evropi povečevala od leta 1600 naprej [250]. 

Ena prvih zastrupitev pri odraslih so bile t. i. kolike, ki jih je sprožil svinec. Ta sindrom se 

kaže s kombinacijo bolečin v trebuhu, zaprtja, krčev, slabosti, bruhanja, anoreksije 

(neješčosti) in izgube telesne teže. Predlagani so bili različni mehanizmi, ki povzročajo to 

bolezen: lahko je posledica sprememb živčnega sistema, od svinca povzročene spremembe 

pri transportu natrija v črevesni sluznici in v trebušni slinavki [251].  

Svinec je modro siva kovina z nizko temperaturo tališča. Odporen je proti koroziji in se 

enostavno oblikuje. Najdemo ga v zemeljski skorji, kjer se relativno redko pojavlja v 

elementarnem stanju. Običajno je v 2+ oksidacijskem stanju v raznih rudah po celi Zemlji. 

Najpomembnejše svinčeve rude so galenit (PbS), anglezit (PbSO4) in ceruzit (PbCO3). Vse 

so tudi v Sloveniji, in sicer v Litiji in Mežici. 

Svinec in svinčeve zlitine se pogosto pojavljajo v ceveh, akumulatorjih, utežeh, strelivu, 

kabelskih prevlekah in v ščitnikih pred sevanjem. Največ svinca se uporabi za proizvodnjo 

akumulatorjev za avtomobile in druga vozila. Svinčeve spojine se uporabljajo kot pigment v 

barvah, barvilih in keramičnih glazurah ter v smolah. Svinčev tetraetil se je uporabljal kot 

dodatek gorivu za povečanje oktanskega števila. Trženje osvinčenega motornega bencina je 

bilo prepovedano z uveljavitvijo Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 

13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter s spremembo 

Direktive 93/12/EGS [252], ker je onesnaženje zraka s svincem, ki ga je povzročalo 

izgorevanje osvinčenega motornega bencina, ogrožalo zdravje ljudi in okolja. Zato so morale 
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države članice najpozneje s 1. januarjem 2000 prepovedati trženje osvinčenega motornega 

bencina na svojem ozemlju. 

Glavna prizadevanja v tej raziskavi so bila namenjena zbiranju podatkov o področjih 

industrije in delovnih mestih, na katerih so delavci v Republiki Sloveniji izpostavljeni svincu 

oz. njegovim spojinam. Osnovne informacije smo pridobili v nacionalnem centralnem 

registru in podatkovnih bazah Urada za kemikalije Republike Slovenije, ki vodi nacionalni 

seznam kemikalij o proizvodnji ali vnosu v Republiko Slovenijo. Na osnovi informacij o 

možni izpostavljenosti svincu je bilo v nadzor, ki je potekal od leta 2012 do leta 2016, 

vključenih 29 delodajalcev s 6788 zaposlenimi. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da je bilo 

svincu in svinčevim spojinam izpostavljenih 1078 zaposlenih, od tega 901 moški (83,6 % 

izpostavljenih) in 177 žensk (14,6 %), starih od 19 do 64 let, povprečne starosti 43 let 

(standardni odklon SD 10,7). Inšpekcijski nadzor je bil izveden v skladu z enotnim 

protokolom. Na delovnih mestih so bili podatki o svincu in svinčevih spojinah pridobljeni iz 

varnostnih listov, navodil za varno delo in etiket na embalaži.  

5.2.2 Opredelitev nevarnosti svinca in njegovih spojin 

O učinku svinca in njegovih spojin na zdravje ljudi je bilo narejenih zelo veliko raziskav. 

Nekaj najpomemnejših izsledkov bo prikazanih v nadeljevanju. Identificirani bodo 

tehnološki postopki oz. procesi, pri katerih so slovenski delavci izpostavljeni svincu in 

njegovim spojinam.   

5.2.2.1 Zdravstveni učinki svinca in njegovih spojin 

Svinec in svinčeve spojine vstopajo v telo z vdihavanjem, z zaužitjem in dermalno preko 

kože. Kakšen vpliv imajo na zdravje ljudi oz. delavcev, ki so jim izpostavljeni, je natančno 

definirala EPA v kriterijih za svinec, kar je prikazano na sliki 5-4 [253]. Pri poklicni 

izpostavljenosti svincu in svinčevim spojinam je najpomembnejša absorpcija preko dihal. 

Hursh s sodelavci je ugotovil, da se približno 95 % vdihnjenega svinca, vezanega v 

anorganskih spojinah, velikosti pod mikrometer, absorbira [254]. Na absorpcijo vdihnjenih 

delcev vplivajo velikost delcev, frekvenca dihanja, dejavniki, povezani s starostjo, npr. 

dihanje skozi nos ali usta. Geometrija dihalnih poti in hitrost zračnega toka v respiratornem 

traktu je proučeval James s sodelavci [255]. Poleg tega vplivajo na absorpcijo tudi oblika in 

naboj delcev, stopnja topnosti v telesnih tekočinah ter genska zasnova. Te vplive so 

proučevali WHO (Svetovna zdravstvena organizacijo, angl. World Health Organization) 

[256] in ATSDR (Agencija za strupene snovi in register bolezni, angl. Agency for Toxic 

Substances and disease Registry) [257]. Manjši delci (< 1 µm) se odlagajo v bronhialnem in 

alveolnem območju respiratornega trakta [255], le manjši del se odlaga v prebavnem traktu 

[254]. Delci, večji od 2,5 µm, se ujamejo v nosni sluznici, v kateri so migetalke, ki stalno 

ženejo sluz proti požiralniku in jo pogoltnemo, v želodcu pa jo uniči solna kislina oz. 

želodčni sok. Razmerje in količina absorbiranih vdihnjenih delcev svinca velikosti > 2,5 µm 

v prebavnem traktu nihata glede na kemijsko obliko zaužitega, starosti človeka, statusa 

obrokov (npr. siti, tešči) in glede na različne prehranske dejavnike. 

Tudi svinec organskih spojin se skoraj v celoti absorbira v telesu (v ledvicah, jetrih in drugih 

delih telesa), kar je ugotovil Heard s sodelavci [258]. Absorpcija preko prebavil je manj 

učinkovita kot preko dihal, saj odrasli absorbirajo le 3 % do 10 % zaužitega svinca, kar je 

ugotovil James s sodelavci [259], otroci pa kar 40 % do 50 %, kar je proučeval in ugotovil 

Alexander s sodelavci [260]. Na količino in hitrost prebavne absorpcije zaužitega 

anorganskega svinca vplivajo fiziološka stanja izpostavljenega posameznika, npr. starost, ali 

je tešč, količina kalcija in stanje železa, nosečnost in fizikalno-kemijske lastnosti zaužitega 
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medija, npr. velikost delcev, mineralogija, topnost in vrsta svinca. Vsebnost svinca se lahko 

spreminja tudi s količino zaužitega svinca.  

Na ljudeh je bilo opravljenih zelo malo kvantitativnih študij dermalne absorpcije svinčevih 

spojin, tako da je obremenitev človeškega telesa še naprej negotova. Eno redkih 

kvantitativnih študij je izdelal Moore s sodelavci [261] in pokazal, da je dermalna absorpcija 

anorganskega svinca do 0,3 %. Na podlagi testov na živalih pa se predvideva, da je dermalna 

absorpcija višja pri svincu, vezanem v organskih spojinah kot pri anorganskih, kar sta 

ugotovila Bress in Bidanset [262]. Absorbirani svinec vstopi v krvni obtok, kjer se ga okoli 

99 % veže na eritrocite, kar je ugotovil Smith s sodelavci [263]. Iz krvi se svinec porazdeli v 

mehko tkivo in kosti. Pri odraslih se v kosteh kopiči približno 94 % celotnega svinca, ki je v 

telesu, , pri otrocih pa 73 % [256]. S staranjem se povečuje koncentracija svinca v kosteh, ki 

pa se v starosti začne zmajševati [264]. Na znižanje svinca v kosteh vplivajo tudi nosečnost 

in druge okoliščine, pri katerih se poveča resorpcija iz kosti v kri, npr. pri dojenju in 

osteoporozi [265]. Povečano resorpcijo svinca iz kosti v kri so odkrili pri ženskah v 

menopavzi in po njej. Ugotovljeno je bilo, da je koncentracija svinca v krvi najvišja v 

menopavzi, nato pa se z leti po menopavzi zmanjšuje [266]. Preostali svinec se kopiči v 

mehkih tkivih, in sicer (izraženo v % celotnega svinca v mehkem tkivu): 33 % jetra, 18 % 

mišičevje, 16 % koža, 11 % gosto vezivno tkivo, 6,4 % maščobe, 4 % ledvice , 4 % pljuča, 

2 % aorta, 2 % možgani in < 1 % drugam [267].  

Gulson s sodelavci [268] je v raziskavah pokazal, da lahko svinec v materinem mleku 

bistveno prispeva h količini svinca v dojenčkovi v krvi, približno 40 % do 80 %. 

Razpolovna doba svinca v krvi pri odraslih je približno 30 dni [269], v mehkih tkivih 40 dni 

in v kosteh 27 let [256], od tega 2 do 8 let v gobastem kostnem tkivu in več kot 20 let v 

pokostnici [270]. 

Neodvisno od načina izpostavljenosti se absorbiran svinec izloča predvsem z urinom in 

blatom. Znoj, slina, lasje in nohti ter materino mleko so manjše poti izločanja [269]. 

Približno 76 % absorbiranega svinca se izloči z urinom, 16 % s prebavnimi ekskreti in manj 

kot 8 % preko las, nohtov ter z znojem [271].  

Svinec moti biosintezo hema s spreminjanjem aktivnosti treh encimov: sintaze 

aminolevulinske kisline (angl. aminolevulinic acid synthase – ALAS), aminolevulinske 

dehidrataze (angl. aminolevulinic acid dehydratase – ALAD) in ferokelataze. Biosinteza 

hema je prikazana na spletni strani »Medical biochemistry page« [272] in predstavljena na 

sliki 5-5. Svinec posredno spodbuja mitohondrijski encim sintazo aminolevulinske kisline, ki 

katalizira kondenzacijo glicina in sucinil koencima A do oblikovanja aminolevulinske 

kisline. Funkcija sintaze aminolevulinske kisline je omejevanje hitrosti pri biosintezi hema. 

S povečanjem njene aktivnosti, kar povzroči svinec, pride do učinka derepresije, prenehanja 

zaviralnega delovanja. Svinec zavira citosolni encim aminolevulinske dehidrataze, ki 

vsebuje Zn. Ta katalizira kondenzacijo dveh enot aminolevulinske kisline (angl. 

aminolevulinic acid – ALA) za oblikovanje porfobilinogena. To zaviranje je nekompetitivno 

in pride do vezave svinca s sosednjima sulfhidrilnima skupinama (HS
-
) na aktivno mesto 

aminolevulinske dehidraze. Svinec zgradi most s sosednjima sulfhidrinlima skupinama, 

medtem ko se Zn, ki se običajno nahaja na aktivnem mestu, veže le na eno od teh 

sulfhidrilnih skupin. Zaviranje aminolevulinske dehidrataze in povratne derepresije sintaze 

aminolevulinske kisline ima za posledico kopičenje aminolevulinske kisline.  
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Slika 5-4. Različni zdravstveni učinki svinca in svinčevih spojin [253] 
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Slika 5-5. Prikaz posameznih stopenj biosinteze hema [272]
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Svinec nekompetitivno zmanjšuje aktivnost mitohondrijske encimske ferokelataze (vsebuje 

Zn), ki katalizira vstavitev železa (II) v protoporfirinski obroč za oblikovanje hema. Pri 

zaviranju ferokelataze (mitohondrijski encim) lahko pride do vezave svinca na aktivna mesta 

sosednjih sulfhidrilnih skupin. Drugi možni mehanizem je posredno z oslabitvijo prenosa 

železa v mitohondrije, kjer pride do motenj v mitohondrijski strukturi. Nekateri drugi encimi 

na poti do sinteze hema vsebujejo posamezne sulfhidrilne skupine na aktivnih mestih in niso 

tako občutljivi na inhibicijo s svincem, kot sta aminolevulinska dehidrataza in ferokelataza. 

Rezultat zaviranja ferokelataze zaradi svinca je kopičenje protoporfirina IX, ki je prisoten v 

cirkulaciji eritrocitov kot ZPP (angl. zink photoporfirin), zaradi postavitve cinka namesto 

železa v porfirinskem delu. 

Rezultat glede na poseg v hemi je zmanjšanje koncentracije hemoglobina v krvi. Zmanjšanje 

proizvodnje hemoglobina, skupaj s povečanjem uničevanja eritrocitov in s tem skrajšanjem 

življenjske dobe eritorcitov, ima za posledico anemijo. Nepravilna ledvična produkcija 

eritropoetina zaradi okvare ledvic vodi do nezadostnega dozorevanja eritroidnih izvornih 

celic in njihovega zmanjšanja, ki prav tako prispeva k mehanizmu, ki povzroča slabokrvnost 

zaradi prisotnosti svinca [273]. Vazir in Sica [274] sta ugotovila, da svinec vpliva na srčno-

žilni sistem, predvsem na povišan krvni tlak. Zaviranje ALAD-a se pojavi v širokem 

območju svinca v krvi, začne pa se pri koncentraciji svinca v krvi < 10 µg/dl [275], [276].  

Spremembe v obtoku ravni ščitničnih hormonov, in sicer tiroksina (T4), in hipofiznega 

hormona tirotropina (TSH), ki stimulira delovanje ščitnice, so se na splošno pojavile pri 

delavcih, ki so imeli srednjo vrednost svinca v krvi PbB ≥ 40–60 µg/dl [277].  

Pri delavcih s koncentracijo svinca v krvi PbB ≥ 30–40 µg/dl so opazili spremenjene 

serumske nivoje reproduktivnih hormonov, zlasti folikulostimulativnega hormona (FSH), 

luteinizirajočega hormona (LH) in testosterona [278].  

Slabo počutje, pozabljivost, razdražljivost, brezvoljnost, glavobol, utrujenost, impotenca, 

zmanjšan libido, omotica, slabost, vrtoglavica in parestezija so simptomi delavcev, ki imajo 

svinca v krvi od 40 do 80 µg/dl [279]. Študije poročajo o povezavah med izpostavljenostjo 

svincu in okvaro sluha (notranje uho – polž) [280], [281], [282]. Hwang s sodelavci [283] je 

ugotovil povezavo med relativno nizko ravnijo svinca v krvi (okoli 7 µg/dl ali več) in 

zmajšanjem slišnosti zaradi hrupa.  

Nekatere študije poklicno ali okoljsko izpostavljenih ljudi svincu so opazile povezavo med 

svincem v krvi in splavom [284], zmanjšano kakovostjo sperme [285] in zmanjšano 

plodnostjo pri moških [286].  

Ameriški raziskovalci so vzrok za veliko povečanje števila kaznivih dejanj z elementi nasilja 

pripisali izpostavljenosti svincu. Primerjava podatkov izpostavljenosti svincu med letoma 

1960 in 1990 je pokazala, da je rast kaznivih dejanj z elementi nasilja povezana z uporabo 

svinca v industriji in pogonom motornih vozil. Po letu 1996, ko je bila prepovedana uporaba 

osvinčenih goriv in svinca v elektronskih napravah, je število kaznivih dejanj z elementi 

nasilja začelo upadati [287]. Ugotovljeno je bilo štirikratno povečanje umorov v okrožjih z 

najvišjo koncentracijo svinca v primerjavi s tistimi z najnižjimi koncentracijami, ki so bile v 

razponu od 0 do 0,17 g/m
3
 [288].  

Sprejemljiva koncentracija svinca v krvi se je za otroke in mladostnike po letu 1960, ko je 

znašala 60 µg/dl, zniževala. Leta 1971 se je znižala na 40 µg/dl, leta 1978 na 30 µg/dl, leta 

1985 na 25 µg/dl, nazadnje pa leta 1991, ko se je še dodatno zmanjšala sprejemljiva raven, 

tako da se koncentracija svinca v krvi, ki je večja kot 0,10 µg/dl, šteje za nesprejemljivo 

[289]. To zmanjšanje je temeljilo na rezultatih študij, ki so ugotovile, da koncentracija svinca 

v krvi nad 10 µg/dl vpliva na znižanje inteligenčnega koeficienta [290]. 
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Koncentracija svinca v krvi v otroštvu napoveduje intelektualno delovanje pri mladi odrasli 

osebi [291]. Pri proučevanju gospodarske koristi od izboljšav v produktivnosti delavcev na 

podlagi zmanjšanja izpostavljenosti otrok svincu je bilo ugotovljeno, da vsaka IQ-točka 

zvišuje produktivnost delavcev za cca 1,76–2,38 %. Zato je znižanje 1 IQ-točke pri otrocih 

povezano z zmanjšanjem kasnejše produktivnosti za približno 2 % [292]. Ugotovljeno je 

bilo, da je največje znižanje IQ doseženo pri koncentraciji svinca v krvi, nižji od 100 µg/l, 

saj se pri koncentraciji od 24 do 100 µg/l inteligenčni koeficient zniža za 3,9 točke, pri 

koncentraciji 100 do 200 µg/l za 1,9 točke in pri koncentraciji 200 do 300 µg/l za 1,1 točke 

[293].  

5.2.2.2  Izpostavljenost svincu in njegovim spojinam na delovnih mestih v 
Republiki Sloveniji 

Zaradi navedenih negativnih lastnosti svinca in svinčevih spojin je zelo pomembno, da 

ugotovimo, v katerih dejavnostih so delavci izpostavljeni svincu oz. svinčevim spojinam, 

nato sledi identifikacija svinčevih spojin, ki so jim izpostavljeni.  

V okviru raziskave je bilo pri izvajanju nadzora ugotovljeno, da so delavci izpostavljeni 

svincu oz. svinčevim spojinam pri naslednjih tehnoloških postopkih in procesih: 

1. Proizvodnja svinčenih akumulatorjev: pri proizvodnji svinčenega traku, v livnici, 

oddelku izdelave plošč, montaži, formiranju, odpremi in pri proizvodnem vzdrževanju 

izdelave akumulatorjev.  

2. Topljenje rude, rafinacija, zmesarna in livarstvo: pri pakiranju baterij, odpremi, litju 

svinca, v laboratoriju pri izvajanju kontrole, pri valjanju svinca, transportu, pri popravilu 

in pranju delovnih oblek delavcev, ki so izpostavljeni svincu, pri izdelavi in obdelavi 

pločevine za piščalske orgle. Proizvodnja pločevine poteka s taljenjem svinca in kositra. 

Izpostavljenost se pojavi pri rezanju pločevine, v livarstvu pri ulivanju zvonov, pri 

izdelavi livnih in gnetnih Al zlitin, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji (platišča, 

karoserija, deli motorjev, deli podvozij), v letalski industriji, ladijski industriji, 

gradbeništvu in v živilski industriji. 

3. Proizvodnja stekla (vključno z rezanjem in jedkanjem): pri pripravi zmesi in črepinj za 

kristalno zmes, ki vsebuje svinčev oksid, pri pihanju kristalnega stekla, pri brušenju in 

suhem čiščenju kristalnih steklenih izdelkov, pri vzdrževalnih delih v oddelkih 

kristalnega stekla.  

4. Recikliranje svinčenih akumulatorjev: pri recikliranju svinčenih akumulatorjev v 

separaciji, pri bobnastih pečeh, v rafinaciji in pri vzdrževanju. 

5. Delo s kovinskim svincem in svincem, ki ga zajemajo zmesi: pri izdelavi gumenih 

izdelkov. Pigment za gumene izdelke vsebuje svinčev oranž, ki je v preddispergiranem 

termičnem nosilcu, zato ni prašen, pri tehtanju surovin za izdelavo frit (lahko taljiva 

zmes silikatov za proizvodnjo emajla), pri spajkanju s spajkalno pasto izdelkov, ki se 

uporabljajo za vojaško industrijo, pri ročnem spajkanju in popravilu opremljenih tiskanih 

vezij, pri spajkanju foto celic. 

6. Proizvodnja pigmentov in barv: pri pripravi, tehtanju sipkih, pastastih ali tekočih surovin, 

saržiranju v prevozne posode, manipuliranju s praznimi vrečami in pri proizvodnji barv 

za avtomobilsko, papirno, usnjarsko industrijo, industrijo plastike in tiskarsko industrijo 

ter pri čiščenju onesnažene opreme. 

7. Druga industrija (vključujoč cevi, svetila in kable): pri lepljenju elastomernih trakov, pri 

pripravi mešanice »maziva« za obdelavo PVC na osnovi svinčevih spojin, pri barvanju 

kovinskih konstrukcij, kjer je v pokrivnih barvah prisoten svinčev kromat. 

8. Industrija v zvezi z odstranjevanjem: na deponijah pri zbiranju odpadnih akumulatorjev. 
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9. Lončarstvo in glazure: pri proizvodnji keramičnih ploščic, tj. pri izdelavi glazur iz 

svinčevih spojin. 

10. Proizvodnja anorganskih in organskih zmesi: pri izdelavi nekaterih tekočih galvanskih 

preparatov. 

11. Drugi procesi: pri prodaji barv v prahu za na steklo, barve v prahu poleg Pb spojin 

vsebujejo tudi kositrove in antimonove spojine ter srebrov nitrat, pri uvozu Pb tekočih 

snovi, ki se uporabljajo pri pripravi barv. 

12. Značke, dekoracija nakita in dekoracija steklovine: pri nanosu barve na steklo s 

postopkom sitotiska in pri dekoriranju keramičnih premazov, primernih za žganje. 

 

Glede vrste svinčevih spojin je bilo ugotovljeno, da so delavci v vseh prej omenjenih 

dejavnostih izpostavljeni svincu ali svinčevemu (II) oksidu, razen pri proizvodnji pigmentov 

in barv ter pri proizvodnji anorganskih in organskih zmesi. Delavci pri proizvodnji barv in 

pigmentov so izpostavljeni svinčevemu kromatu, rdečemu svinčevemu kromat molibdat 

sulfatu (C.I.Pigment Red 104), rumenemu svinčevemu sulfokromatu (C.I.Pigment Yellow 

34) in tekočemu svinčevemu oktoatu. V proizvodnji anorganskih in organskih zmesi so 

delavci pri izdelavi nekaterih tekočih galvanskih preparatov izpostavljeni svinčevemu 

nitratu, svinčevemu karbonatu in svinčevemu hidrogen karbonatu. Poleg tega so delavci pri 

delu s kovinskim svincem in svincem, ki ga zajemajo zmesi, npr. pri spajkanju s spajkalnimi 

žičkami, izpostavljeni še zmesi S-Sn60Pb38Cu2 s tehničnim imenom fluitin in t. i. cin žički 

s sestavo S-Sn6Pb36Ag2 ter Pb3O4 (minij, svinčev oranž). Miniju so izpostavljeni tudi 

delavci pri proizvodnji svinčenih akumulatorjev, pri lepljenju elastomerov, ki so vključeni v 

dejavnost druge industrije, ter pri izdelavi gumenih izdelkov, ki sodi v dejavnost dela s 

kovinskim svincem in s svincem, ki ga zajemajo zmesi. Tetrasvinčevemu trioksid sulfatu, ki 

je stabilizator PVC pri pripravi zmesi za izdelavo plastičnih cevi, pa so izpostavljeni delavci 

pri izdelavi plastičnih cevi, ki je vključena v dejavnost druge industrije. 

Uredba CLP v prilogi VI razvršča snovi po razredu nevarnosti in kategoriji. Pri razvrščanju 

svinčevih spojin se ugotavlja, da so razvrščene kot strupene za razmnoževanje kategorije 1, 

nekatere med njimi tudi rakotvorne kategorije 2. Svinčeve spojine izpolnjujejo kriterije, da 

se vključijo v prilogo XIV Uredbe REACH. Snov, ki jo želimo dajati v promet ali 

uporabljati in je vključena v seznam XIV priloge Uredbe REACH, potrebuje avtorizacijo, in 

to ne glede na količino. Na kandidatni listi za avtorizacijo je 173 snovi, od tega 31 različnih 

spojin svinca, kar predstavlja 18 % vseh snovi, ki so na seznamu avtorizacije [294]. Snovi, 

katerim so izpostavljeni slovenski delavci in so na kandidatni listi za avtorizacijo, so 

prikazane v tabeli 5-5.  

Svinčev karbonat in svinčev hidrogen karbonat, ki se uporabljata pri izdelavi nekaterih 

tekočih galvanskih preparatov, sta prepovedana za uporabo kot čisti snovi in sestavini 

pripravkov za barve, razen za restavriranje in vzdrževanje umetniških del in zgodovinskih 

zgradb ter njihove notranjosti (Uredba REACH). Navedeni snovi še nista na kandidatni listi 

za avtorizacijo, kakor tudi ne svinec in svinčev oktoat, vendar je ne glede na to treba 

posvetiti izjemno pozornost rokovanju s temi snovmi. 
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Tabela 5–5. Snovi, ki so jim izpostavljeni slovenski delavci in so na kandidatni listi za 

avtorizacijo 

CAS št. Svinec oz. svinčeve spojine 

Razvrstitev, zaradi katere je bila snov 

vključena v Prilogo XIV Uredbe 

REACH 

1317-36-8 svinčev monoksid strupene za razmnoževanje, kategorija 1A 

1314-41-6 svinčev tetraoksid strupene za razmnoževanje, kategorija 1A 

7758-97-6 svinčev kromat 

 

rakotvorne, kategorija 1B 

strupene za razmnoževanje, kategorija 1A 

12656-85-8 rdeči svinčev kromat molibdat 

sulfat (C.I.Pigment Red 104) 

rakotvorne, kategorija 1B 

strupene za razmnoževanje, kategorija 1A 

1344-37-2 rumeni svinčev sulfokromat 

(C.I.Pigment Yellow 34) 

rakotvorne, kategorija 1B 

strupene za razmnoževanje, kategorija 1A 

301-04-2 svinčev acetat strupene za razmnoževanje, kategorija 1A 

10099-74-8 svinčev nitrat strupene za razmnoževanje, kategorija 1A 

12202-17-4 

 
tetra svinčev trioksid sulfat strupene za razmnoževanje, kategorija 1A 

 

Iz tabele 5-5 je razvidno, da so slovenski delavci izpostavljeni svinčevim snovem, strupenim 

za razmnoževanje, kategorije 1A, kamor spadajo snovi, za katere je znano, da so strupene za 

razmnoževanje za ljudi. Razvrstitev snovi v kategorijo 1A večinoma temelji na dokazih pri 

ljudeh (Uredba CLP). Snovi, ki so strupene za razmnoževanje, vključujejo škodljive učinke 

na spolno delovanje in plodnost pri odraslih moških in ženskah ter strupenost za razvoj 

potomcev. Nekatere svinčeve snovi, med katere spadajo svinčev kromat (CAS št. 7758-97-

6), rdeči svinčev kromat molibdat sulfat (C.I.Pigment red 104) (CAS št. 12656-85-8) in 

rumeni svinčev sulfokromat (C.I.Pigment Yellow 34), so poleg tega, da so strupene za 

razmnoževanje, tudi rakotvorne. Navedene snovi spadajo v kategorijo strupenosti 1A za 

razmnoževanje in kategorijo rakotvornosti 1B. Te snovi so že avtorizirane [295]. Sklep o 

dodelitvi avtorizacije je bil objavljen [296] za rdeči svinčev kromat molibdat sulfat 

(C.I.Pigment red 104) (CAS št. 12656-85-8) in rumeni svinčev sulfokromat (C.I.Pigment 

Yellow 34). Iz sklepa je razvidno, da je dovoljena uporaba do 21. maja 2019 oz. do 21. maja 

2022, odvisno od vrste uporabe.   

Direktiva 2004/37/ES [21] obravnava varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi 

izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu in ni usklajena z novimi 

dognanji o lastnostih svinčevih spojin, da so nekatere od njih rakotvorne, saj teh snovi ne 

obravnava. Obravnava jih Direktiva 98/24/EC [17], ki pa ne vključuje rakotvornih snovi. 

Ker nenehno prihaja do novih dognanj glede lastnosti snovi ali zmesi, bi bilo zaradi lažjega 

uveljavljanja pravnega reda EU smiselno, da bi imeli enotno Direktivo varovanja delavcev 

pred tveganji zaradi nevarnih snovi, ki bi vključevala tudi rakotvorne in mutagene snovi ter 

snovi, ki so strupene za razmnoževanje.   
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5.2.3 Ocenitev tveganja izpostavljenosti svincu ali njegovim spojinam 

Agencija ATSDR (angl. Agency for Toxic Substances and Disease Registry) ni določila 

minimalnega nivoja tveganja (angl. Minimal Risk Level – MRL) za svinec [257], [297]. MRL 

podaja oceno dnevne izpostavljenosti ljudi nevarni snovi, pri kateri je verjetno, da ne bo 

občutnega tveganja za neželene nerakave vplive na zdravje ljudi v določenem času trajanja 

izpostavljenosti. Prav tako EPA (angl. Environmental Protection Agency) ni določila 

referenčne koncentracije (RfC) in referenčnega odmerka (RfD) za svinec in njegove spojine, 

ker je ocenila, da bi bilo neprimerno, da ju razvije, saj se nekateri učinki na zdravje, 

povezani z izpostavljenostjo svincu, pojavljajo v krvi pri tako nizkih koncentracijah, da je v 

bistvu brez praga [298]. 

EPA je razvrstila svinec in svinčeve anorganske spojine v skupino rakotvornosti B2, kar 

pomeni, da je verjetno, da so kancerogeni za človeka, kar temelji na nezadostnih 

informacijah pri ljudeh in zadostnih podatkih pri živalih [298]. Mednarodna agencija za 

raziskovanje raka (angl. International Agency for Research on Cancer – IARC) je uvrstila 

anorganske svinčeve spojine kot verjetno rakotvorne snovi za ljudi (skupina 2A), kar temelji 

na omejenih dokazih rakotvornosti pri ljudeh in zadostnih dokazih pri živalih [270]. IARC je 

organske svinčeve spojine razvrstila glede na rakotvornost za ljudi v skupino 3, kar temelji 

na nezadostnih dokazih o rakotvornosti pri ljudeh in živalih [270].   

Nacionalni toksikološki program z Oddelka za zdravje in človeške storitve (U.S. National 

Toxicology Program, The Department of Health and Human Services) ugotavlja, da je za 

svinec in svinčeve spojine razumno pričakovati, da so za človeka rakotvorne, kar temelji na 

omejenih dokazih iz študij na ljudeh in zadostnih dokazih iz študij na poskusnih živalih 

[299].  

Kot je bilo ugotovljeno v poglavju 5.2.2, svinca oz. svinčevih spojin ne moremo zamenjati z 

manj nevarnimi. Lahko pa vplivamo na nekatere dejavnike, ki vplivajo na tveganje. Nekateri 

od teh dejavnikov so prikazani v nadaljevanju.   

5.2.3.1  Psihosocialna tveganja pri delavcih, izpostavljenih svincu ali njegovim 
spojinam 

Na varno opravljanja dela in s tem zmanjšanje tveganja za poklicna obolenja vplivajo dobro 

počutje pri delu, zaupanje in medsebojna pomoč ter pozitivna delovna klima. To zagotovo 

velja za delavce, ki so na delovnih mestih izpostavljeni svincu oz. njegovim spojinam, saj se 

pri svojem delu v nekaterih dejavnostih soočajo tako z visokimi temperaturami kot tudi s 

prahom, pri čemer morajo dosledno uporabljati osebno varovalno opremo. Samo z 

zaupanjem in ozaveščenostjo bodo delavci delo opravljali varno in skladno z navodili 

delodajalca.  

5.2.3.2 Zdravstveni nadzor pri delavcih, izpostavljenih svincu ali njegovim spojinam  

Nihče v Republiki Sloveniji ni ugotavljal, da so svinec in svinčeve spojine ototoksične, 

čeprav so delavci v nekaterih dejavnostih izpostavljeni hrupu, kjer pride do součinkovanja. 

Na zahtevo Inšpektorata RS za delo so delodajalci, pri katerih so delavci izpostavljeni svincu 

oz. njegovim spojinam, začeli redno spremljati sluh zaposlenih z avdiogrami. Ugotovljeno je 

bilo, da noben delavec nima zdravstvenih omejitev ali okvar zdravja zaradi izpostavljenosti 

svincu oz. njegovim spojinam. 

5.2.3.3 Usposabljanje delavcev, ki so izpostavljeni svincu ali njegovim spojinam 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, s katerim se je implementirala Direktiva 89/391/EEC 

[15], določa, da mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi 

delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in 
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novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo 

varnosti pri delu. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se 

izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora 

spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti. Očitno slovenski delodajalci v nekaterih 

dejavnostih te zahteve niso upoštevali, kar je razvidno iz tabele 5-6, saj se delež 

delodajalcev, ki so delavce poučili o nevarnih lastnosti svinca oz. njegovih spojin, giblje od 

0 % do 100 %.     

5.2.3.4  Delovna oprema, s katero rokujejo delavci, ki so izpostavljeni svincu ali 
njegovim spojinam 

Pri inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, da delavci nevestno uporabljajo osebno 

varovalno opremo, saj se uporablja v nekaterih dejavnostih samo 33,3-%. Delodajalec mora 

zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti 

njihovega imetja in naravnega okolja. Upoštevati mora Direktivo 2009/104/EC [118], ki 

ureja obveznosti delodajalca in delavca v zvezi z delovno opremo, ki se uporablja pri delu. 

Delovna oprema, na kateri se izločajo nevarne snovi in ki je zaradi tehnoloških razlogov ni 

mogoče zapreti (hermetizirati), mora imeti naprave zadostne kapacitete za odvajanje, 

odsesovanje ali nevtralizacijo. To je na delovnih mestih povzročalo precej težav, saj se 

delodajalci niso sistemsko lotevali reševanja problema. Že pred nabavo nove delovne 

opreme niso dovolj sodelovali s strokovnjaki z različnih delovnih področij, zato pogosto niso 

dosegali kriterijev za minimalno tveganje glede svinca oz. njegovih snovi. Pri načrtovanju 

prezračevanja in odsesovanja pogosto niso upoštevali povečane proizvodnje, zato so se na 

delovnih mestih pojavljale povišane koncentracije svinca in njegovih spojin, kar je razvidno 

iz tabele 5-6.  

5.2.3.5 Delovno okolje pri delavcih, izpostavljenih svincu ali njegovim spojinam 

Skrben nadzor in zagotavljanje varnega delovnega okolja sta izjemnega pomena za to 

dejavnost. Še posebej je pomemben ustrezen nadzor hrupa, saj – kot že omenjeno – pride pri 

hrupu do součinkovanja z vplivi svinca. Prav tako je treba imeti posebno skrb pri recikliranju 

svinčevih akumulatorjev, kjer prihaja do visokih temperatur v talilnici. Na teh delovnih 

mestih je bilo ugotovljeno, da je treba opredeliti ukrepe za obvladovanje fiziološko-

toplotnega stresa. 

5.2.3.6 Meritve koncentracij svinca in svičevih spojin v zraku delovnega okolja 

Izvedene meritve koncentracij nevarnih kemičnih snovi v delovnem okolju so osnova 

kvantitativnega vrednotenja izpostavljenosti kemičnim snovem, zato je ustreznost meritev na 

delovnih mestih izjemnega pomena za nadaljnje ocenjevanje tveganja. Prav zato so bili 

postopki vzorčenja in analize ter vrednotenje rezultatov natančno predpisani. Pred izvedbo 

meritev je bil pripravljen ustrezen načrt meritev po standardu SIST EN 689 [154], pri 

katerem so sodelovali strokovnjaki različnih strok, npr. varnostni inženir, tehnolog, vodja 

proizvodnje, izvajalec meritev kemičnih škodljivosti na delovnih mestih, predstavnik 

sindikata, predstavnik delavcev itd.  

V Republiki Sloveniji je za svinec in njegove anorganske spojine (računano kot svinec) 

mejna vrednost 0,1 mg/m
3
 (inhalabilna aerosolna frakcija), kratkotrajna vrednost (KTV) pa 

znaša štirikratnik mejne vrednosti, tj. 0,4 mg/m
3
. Mejne vrednosti v EU se za svinec in 

njegove anorganske spojine gibljejo od 0,005 mg/m
3
 do 0,15 mg/m

3
, pri čemer imajo 

nekatere države definirano tudi vrsto aerosolne frakcije, npr. inhalabilno (delci pod 100 m) 

ali respiratorno (delci pod 10 m) [235]. Če imajo države definirano aerosolno frakcijo, se ta 

večinoma nanaša na inhalabilno frakcijo aerosola, samo Madžarska pa ima poleg inhalabilne 
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frakcije določeno še respiratorno. Kratkotrajne vrednosti za svinec in njegove anorganske 

spojine imajo določene poleg Republike Slovenije še Avstrija z 0,4 mg/m
3
, Danska z 0,1 

mg/m
3
, Madžarska z 0,6 mg/m

3
 pri inhalabilni frakciji in z 0,2 mg/m

3
 pri respiratorni frakciji 

ter Latvija z 0,01 mg/m
3 
[235].  

Za svinčev tetraetil (računano na svinec) in svinčev tetrametil (računano na svinec) je v 

Republiki Sloveniji določena mejna vrednost 0,05 mg/m
3
 in kratkotrajna vrednost 0,20 

mg/m
3
. Mejne vrednosti v EU se za svinčev tetraetil gibljejo od 0,05 mg/m

3 
do 0,1 mg/m

3
 in 

kratkotrajne vrednosti od 0,1 mg/m
3
 do 0,23 mg/m

3
[235]. Za svinčev tertametil so mejne 

vrednosti v EU od 0,05 mg/m
3 

do 0,15 mg/m
3
, kratkotrajne vrednosti pa od 0,1 mg/m

3
 do 

0,23 mg/m
3
 [235].  

Direktiva 98/24/EC predpisuje mejno vrednost 0,15 mg/m
3 

za anorganski svinec in njegove 

spojine, za druge svinčeve spojine pa mejne vrednosti ne določa. Znanstveni odbor za 

omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (angl. Scientific Commitee on 

Occupational Exposure Limits, SCOEL) [300] priporoča mejno vrednost za svinec 0,1 

mg/m
3
. 

V raziskavi se je vzorčenje svinca oz. svinčevih spojin v zraku izvajalo na delovnih mestih s 

črpanjem zraka z ročno črpalko (Model 224-PCXR8; SKC Inc, Eighty Four, PA, ZDA) pri 

pretoku 2 l/min iz območja vdihavanja delavca skozi membranski filter iz celuloznega estra 

z velikostjo por 0,8 µm in premerom 37 mm v skladu s priporočenim standardnim 

postopkom (NIOSH, 1994, Method 7105 – LEAD by GFAAS). Ročna črpalka je bila 

umerjena pri pretoku 2 l/min in delavec jo je imel v času meritev zataknjeno za pas. Pri 

vzorčenju se je prečrpalo od 200 l do 700 l zraka. Volumen prečrpanega zraka je bil odvisen 

od vrste izvajanja dela oz. vrste delovnega procesa (delovnega cikla), tako da smo 

vzorčevalni čas izbrali tako, da smo zajeli povprečje nekega delovnega postopka, skladno z 

izdelanim načrtom vzorčenja. Nato smo analizo filtrov izvedli po istem predpisanem 

standardnem postopku kot vzorčenje na elektrotermičnem atomskem absorpcijskem 

spektrometru Varian SpectrAA-800 (Varian Australia Pty Ltd Mulgrave, Victoria, Avstralija 

) z atomizacijsko enoto z graftitno kiveto s platformo tipa Agilent Techologies (GTA 120 – 

graphite tube atomizer) in z magnetno enoto, ki omogoča Zeemanovo korekcijo ozadja ter z 

avtomatskim podajalcem vzorcev PSD 120. Rezultati so se časovno prilagodili za 8 ur. 

Meritve so se izvajale med tednom v času, ko se izkazuje realna izpostavljenost delavcev. 

Metodologija meritev in analiz je bila določena in enotna po vsej državi ter primerljiva z 

uredbami EU. 

V poglavju 5.2.2 je bilo prikazano, katerim snovem so delavci izpostavljeni, v tem poglavju 

pa so predstavljeni rezultati meritev, ki so prikazani v zadnjem stolpcu v tabeli 5-6, v kateri 

so prikazane še nekatere druge obveznosti delodajalcev. 
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Tabela 5–6. Rezultati nadzora delodajalcev v 12 skupinah tehnološkega procesa  

Vrsta 

tehnološkega 

procesa 

Skupno 

število 

zaposlenih 

Skupno 

 število 

zaposlenih, 

izpostavljeni

h svincu oz. 

njegovim 

spojinam 

Moški 

izpostavlje

ni svincu 

oz. 

njegovim 

spojinam 

Ženske 

izpostavljene 

svincu oz. 

njegovim 

spojinam 

 

% 

delodajalcev, 

ki so 

izpostavljenost 

obravnavali 

kot posebno 

nevarnost 

% 

delodajalcev, 

ki so delavce 

poučili o 

nevarnih 

lastnostih 

svinca oz. 

njegovih spojin  

 

Uporaba 

osebne 

varovalne 

opreme 

(%) 

 

Koncent- 

racije 

svinca na 

delovnem 

mestu 

(mg/m3) 

   N % N %     

Proizvodnja 

svinčenih 

akumulatorjev 

498 418 403 96,4 15 3,6 100 100 100 
0,09 

(0,001–0,9) 

Topljenje rude, 

rafinacija, 

zmesarna in 

livarstvo 

365 217 205 94,5 12 5,5 25 25 50 
0,02 

(0,01–0,06) 

Proizvodnja stekla 754 151 77 51,0 74 49 100 100 100 
0,06 

(0,01–0,6) 

Recikliranje 

svinčenih 

akumulatorjev 

85 81 80 98,8 1 1,2 100 100 100 
0,09 

(0,01–0,43) 

Delo s kovinskim 

svincem in 

njegovimi zmesmi 

1664 67 12 17,9 55 82,1 33,3 20 75 
0,02 

(0,01–0,04) 

Proizvodnja 

pigmentov in barv 
892 47 45 95,7 2 4,3 40,0 20 67 

0,02 

(0,01–0,03) 

Druga industrija 

(vključujoč cevi, 

svetila in kable) 

1775 30 29 96,7 1 3,3 

 

33,3 

 

0 33,3 

0,01 

(0,005–

0,015) 

Industrija v zvezi 

z odstranjevanjem 
98 26 26 100 0 0 0 0 

ni 

določeno 
– 

Lončarstvo in 

glazure 
17 14 8 57,1 6 42,9 0 0 

ni 

določeno 
0,001 

Proizvodnja 

anorganskih in 

organskih zmesi 

45 12 7 58,3 5 41,7 0 100 100 0,001 

Drugi procesi 23 10 4 40,0 6 60,0 0 0 
ni 

določeno 
0,001 

Značke, 

dekoracija nakita 

in dekoracija 

steklovine 

572 5 5 100 0 0 100 0 0 0,005 

Skupaj 6788 1078 901  177      
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Ugotovitve inšpekcijskega nadzora kažejo, da so najvišjim koncentracijam svinca v 

inhalabilnem prahu izpostavljeni delavci pri proizvodnji svinčenih akumulatorjev. Najvišje 

koncentracije so bile izmerjene pri čiščenju svinčenih plošč, kjer je koncentracija svinca 

znašala 0,9 mg/m
3
, čeprav je bilo izvedeno lokalno odsesovanje. Delodajalec je po 

ugotovitvi, da so mejne vrednosti presežene, izvedel tehnološke spremembe, tako da je 

delovno mesto uredil z odlagalno mizo, ki ima odsesovanje s spodnje in stranske strani, nad 

delovnim mestom pa namestil napo za dovod svežega zraka. Po teh spremembah je ponovno 

izvedel meritve, vendar se koncentracije niso bistveno znižale, zato je bilo zahtevano, da 

sistemsko pristopi k zniževanju koncentracij. Delodajalec je zagotovil avtomatsko čiščenje 

plošč in s tem znižal koncentracije pod mejno vrednost. Povišane koncentracije, 0,5 mg/m
3
, 

so bile izmerjene tudi pri strojnem zlaganju svinčenih plošč, kjer je delodajalec izvedel 

lokalno odsesovanje. S tem ukrepom se emisije svinca v delovno okolje niso znižale pod 

mejno vrednost, zato je delodajalec dodatno zagotovil, da so pri tej fazi dela na voljo 

premični sesalniki. Do koncentracij, višjih od mejnih vrednosti, prihaja tudi pri formiranju 

plošč zaradi varjenja, kjer so koncentracije 0,2 mg/m
3
. Pri izvedbi tega postopka prihaja do 

preseženih vrednosti, zato delodajalec išče tehnološke rešitve za trajno znižanje emisij v 

delovno okolje. Tudi pri mokrem polnjenju mrežic, kjer znašajo koncentracije 0,17 mg/m
3
, 

mora delodajalec poiskati sistemsko rešitev.   

Pri proizvodnji stekla prihaja do najvišjih koncentracij pri suhem čiščenju steklenih izdelkov, 

kjer koncentracije znašajo 0,6 mg/m
3
. Delo se izvaja v robotski celici, tako da je delavec 

samo občasno izpostavljen tem koncentracijam. V pripravi zmesi in črepinj prihaja do 

koncentracij 0,07 mg/m
3
. Ne glede na to, da na tem delovnem mestu niso presežene mejne 

vrednosti, je delodajalec poiskal tehnološke rešitve za znižanje emisij svinca v delovno 

okolje s tem, da v kratkem načrtuje uvajanje proizvodnje z granulirano Pb zmesjo za 

izdelavo kristala. Pri brušenju kristalnega stekla so delavci izpostavljeni svinčevemu oksidu 

ves delovni čas. Delodajalec je v letu 2011 obnovil oz. zamenjal prezračevalni sistem v 

prostorih, kjer se izvaja mokro brušenje, vendar je bilo ugotovljeno, da je novi prezračevalni 

sistem nezadosten, saj je koncentracija svinca pri stacionarnem vzorčenju znašala 

0,18 mg/m
3
 (v sredini prostora), pri osebnem vzorčenju pri dihalih delavca na stroju pa od 

0,20 mg/m
3
 do 0,61 mg/m

3
. 

Koncentracije aerosolov so odvisne predvsem od oblike, velikosti in vrste obdelave izdelka, 

pa tudi od individualne tehnike in drže delavca. Zato je Inšpektorat RS za delo zahteval, da 

se na vseh 64 delovnih mestih, kjer se izvaja mokri način brušenja, zagotovi lokalno 

odsesovanje; delodajalec ga je izvedel v letu 2012. Koncentracije so se znižale na 0,009 

mg/m
3
 pri stacionarnem vzorčenju v sredini prostora, pri osebnem vzorčenju pri dihalih 

delavca na stroju pa od 0,017 mg/m
3
 do 0,018 mg/m

3
. Zaradi učinkovitega lokalnega 

odsesovanja se je znižala koncentracija svinca v delovnem okolju za več kot 90 %.  

Tudi pri recikliranju svinčenih akumulatorjev prihaja pri bobnastih pečeh (koncentracija 

0,43mg/m
3
) in pri rafinaciji (koncentracija od 0,25mg/m

3
 do 0,33mg/m

3
) do preseženih 

koncentracij mejnih vrednosti svinca. Pri vseh drugih tehnoloških procesih delavci niso 

izpostavljeni preseženim mejnim vrednostim svinca oz. njegovih spojin. 

5.2.3.7 Osebna varovalna oprema delavcev, ki so izpostavljeni svincu ali njegovim 
spojinam 

Ugotovljeno je bilo, da delavci za zaščito dihal uporabljajo tesno prilegajočo se masko 

(celoobrazno masko FFP3, polobrazno masko ali respirator – glede na zahteve delodajalca o 

vrsti dela, ki ga delavec opravlja), vendar delodajalci niso zagotovili, da bi se pred uporabo 

izvedel kvalitativni in kvantitativni test prileganja. Če se izbere osebna varovalna oprema za 

zaščito dihal s tesno prilegajočo se masko, je treba izvesti test prileganja, kot določajo 
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standardi SIST EN 529:2006 [197], standard 29 CFR 1910.134 [198] ali praktične smernice 

HSG 53 [180]. Z uvedbo testa prileganja se zmanjša izpostavljenost svincu. Prav tako se 

zniža izpostavljenost svincu in njegovim snovem z dosledno uporabo osebne varovalne 

opreme in z zagotovitvijo ustreznega nadzora. Ugotavlja se, da je uporaba osebne varovalne 

opreme neposredno povezana s seznanjenostjo o nevarnih lastnostih svinca in njegovih 

spojin.  

5.2.3.8    Postopek izvajanja biološkega montoringa in analiza krvi pri delavcih 
izpostavljenih svincu ali svinčevim spojinam   

Namen biološkega monitoringa je določiti obseg izpostavljenosti delavcev nevarnim 

kemičnim snovem in potencialno prizadetost njihovega zdravja. Leta 1987 je Nacionalni 

raziskovalni svet [301] razvil pojem biomarkerjev, ki opisuje kontinuiteto dogodkov 

izpostavljenosti do razvoja bolezni. Biomarkerje na splošno razporeja v tri skupine: v 

biomarkerje izpostavljenosti, učinka in občutjivosti. Nevarna kemična snov, ki vstopa v telo 

(eksogena snov), njeni metaboliti ali produkti interakcije med ksenobiotično snovjo in 

nekaterimi ciljnimi molekulami ali celicami se lahko uporabijo za biomarkerje 

izpostavljenosti. Biološko aktivirane kemikalije lahko vežejo delujoče makromolekule, kot 

so encimi, receptorji in DNA, posledice tega se kažejo v zgodnjih vplivih na ciljna tkiva ali 

organe. Zgodnji učinek na biokemični proces je običajno reverzibilen in se pojavi kratek čas 

po izpostavljenosti. Lahko se uporablja za biomarkerje učinka, ki se lahko določijo pred 

spremenjeno strukturo ali funkcijo tkiv, ki so lahko ireverzibilne in pride do klinične bolezni 

s svincem. Toksikokinetika in toksikodinamika kemikalij, ki vstopajo, ima ta učinek na 

različne individualne faktorje, ki se uporabljajo kot biomarkerji občutljivosti. Ti se lahko 

opredelijo tudi kot kazalniki ali ukrepi z lastnimi ali pridobljenimi sposobnostmi 

posameznikov, da se odzovejo na posebno izpostavljenost ksenobiotikov. Pri svincu se lahko 

ugotavljajo vse tri vrste biomarkerjev. 

Biomarkerji svinčeve izpostavljenosti so svinec v krvi (Pb-B), svinec v plazmi (Pb-P), 

svinec v urinu in kelatni svinec, izločen v urinu (MPb-U) [302]. V nadaljevanju bo 

predstavljen samo svinec v krvi, saj tega zajema Pravilnik o varovanju delavcev pred 

tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem [18]. 

Svinec v krvi (Pb-B) 

Več kot 98 % svinca se v krvi veže na eritrocite [303]. Koncentracije svinca v krvi se štejejo 

kot najzanesljivejši indeks izpostavljenosti svincu [302]. Več kot 95 % svinca v krvi se veže 

na eritrocite in je v dinamičnem ravnotežju s plazemskim svincem [304]. 

Biomarkerji svinčevega učinka 

Z naraščanjem količine kemikalij se prvi biološki učinki lahko opazijo v organih ali tkivih. 

Kritični učinki (subklinični učinek) se pojavijo, ko koncentracija doseže kritično raven v 

določenih (kritičnih) organih ali tkivih. Pri izpostavljenosti svincu je to v kostnem mozgu, 

centralnem in perifernem živčnem sistemu, ledvicah in prebavnem sistemu. Kritične 

koncentracije svinca v kostnem mozgu je mogoče zaznati z merjenjem stopnje motenj v 

biosintezi hema in metabolizmu nukleotidov. Zmanjšana aktivnost encima ali količina 

spremenjenih intermediatov v biokemijski poti in tudi drugi neželeni učinki pri kritičnih 

organih se lahko uporabijo za biomarkerje učinkov. Biomarkerji učinka so določevanje 

ALAD, aminolevulinske kisline v urinu, krvi in plazmi, koproporfirinogena (CP), 

protoporfirina … 

V nadaljevanju bo predstavljeno določanje ALAD-a in protoporfirina, saj se njuna določitev 

zahteva po Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim 

snovem pri delu [18]. 
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ALAD 

ALAD, aminolevulinska dehidrataza ali porfobilinogen sintaza, je drugi encim heme 

biosinteze, ki katalizira kondenzacijo dveh molekul ALA in tvori eno molekulo 

porfobilinogena. Sakai s sodelavci je že leta 1981 ugotovil, da izpostavljenost svincu močno 

zavira aktivnost eritrocitnega ALAD-a [305]. Po Sakaijevih ugotovitvah [302] je določanje 

aktivnosti ALAD-a v eritrocitih ena najuporabnejših metod za ocenjevanje izpostavljenosti 

svincu, saj je določanje aktivnosti izredno občutljiva in specifična metoda za določevanje 

koncentracije svinca v krvi. Hernberg s sodelavci je ugotovil, da aktivnost posebej inhibira 

svinec v koncentraciji od 5 do 50 µg/100 g krvi [306]. Aktivnost se navadno spremlja z 

evropsko standardno metodo [307].  

Protoporfirin 

Zadnji korak sinteze hema je uvajanje Fe
2+ 

v protoporfirin XI (PP). Ta korak moti svinec. 

Zaviranje redukcije Fe
3+

 pri izpostavljenosti svincu povzroča zmanjšanje prenosa Fe
2+

 v 

mitohondrije [308], rezultat česar je kopičenje PP v eritrocitih. PP je encimatsko ali 

neencimatsko kelatiran s Zn
2+

 in se tvori cinkov protoporfirin (ZP). Kopičenje PP ali ZP v 

eritrocitih privede do motenj zadnjega koraka sinteze hema, kar kaže na biokemijski učinek 

svinca v kostnem mozgu in aktivno odlaganje kovine v tkivu. Za presojo koncentracije 

eritrocitnih protoporfirinov (PP) so bile razvite številne metode, od kislinske ekstrakcije, 

nevtralne ekstrakcije s topili do hematofluorimetrije in HPLC metode. Najpogosteje 

uporabljeni metodi sta ekstrakcija in hematofluorometrija [309]. 

Biomarkerji občutljivosti – dovzetnosti na svinec 

Biomarker občutljivosti je pokazatelji prirojene ali pridobljene sposobnosti organizma na 

reakcije pri izpostavljenosti ksenobiotičnim snovem, tj. kemičnim snovem v organizmu, ki 

jih ta normalno ne proizvaja (sintetizira) oz. ni pričakovati, da bi bile v organizmu, ter snovi, 

ki so prisotne v organizmu v mnogo večjih koncentracijah kot običajno.  

Razlika v aminokislinah lahko povzroči izrazit naboj izoencima, protein ALAD2 pa lahko 

veže svinec močneje kot protein ALAD1 [310]. 

Direktiva 98/24/EC [17] določa obvezujočo biološko mejno vrednost za merjenje 

koncentracij svinca in njegovih spojin v krvi, ki znaša 70 μg Pb/100 ml krvi. V Republiki 

Sloveniji je v internem aktu določena zavezujoča mejna vrednost 400 μg Pb/l krvi za moške, 

300 μg Pb/l krvi za ženske, 15 U/lE dehidrataze δ-aminolevulinske kisline in 1,5 mg/lE 

eritrocitnega protoporfirina. Dovoljeno je tudi določevanje svinca v urinu, pri čemer je 

biološka mejna vrednost za elementarni in anorganski svinec, kakor tudi za svinčev tetraetil 

in svinčev tetrametil, 80 μg Pb/g kreatinina. Rezultati, izraženi s kreatininom, se pri 

koncentraciji kreatinina pod 0,5 g/l in nad 3,0 g/l ne upoštevajo.  

Nemčija ima določeno biološko mejno vrednost 400 μg Pb/l krvi za moške in 300 μg Pb/l 

krvi za ženske pod 45 leti [246]. Znanstveni odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti 

kemičnim snovem [300] priporoča biološko mejno vrednost za svinec 300 μg Pb/l krvi. 

Združeno kraljestvo ima določene biološke mejne vrednosti v aktu [311], ki definira, da je 

treba izvesti ukrepe, t. i. akcijski nivo, pri ženskah v reproduktivnem obdobju pri 250 μg Pb/l 

krvi, mladih delavcih pri 400 μg Pb/l krvi in drugih pri 500 μg Pb/l krvi. Odstranitev delavca 

in prestavitev na drugo delovno mesto je potrebna takrat, ko biološki monitoring doseže 300 

μg Pb/l krvi pri ženskah v reproduktivnem obdobju, 500 μg Pb/l krvi pri mladih delavcih in 

nad 600 μg Pb/l krvi pri preostalih. Za svinec v urinu so vrednosti za prestavitev pri ženskah 

v reproduktivnem obdobju 25 μg Pb/g kreatinina in pri drugih zaposlenih 110 μg Pb/g 

kreatinina. V navedenem aktu je tudi določeno, da se mora monitoring izvajati za mlade in 

ženske v reproduktivni dobi v intervalih, ki jih določi pooblaščeni zdravnik, in ne smejo biti 

daljši od 3 mesecev, za vse druge pa vsakih 6 mesecev. Če je koncentracija svinca oz. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Organizem
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njegovih snovi večja od 0,075 mg/m
3
 in manjša od 0,1 mg/m

3
, koncentracija v krvi pa 

manjša od 300 µg Pb/l krvi, izmerjena v dveh zaporednih meritvah, se lahko periodika izvaja 

enkrat letno.  

Pred inšpekcijskimi pregledi je bil izdelan načrt izvedbe biološkega monitoringa, ki je 

vključeval odvzem in analizo ter vrednotenje rezultatov. Potekal je po organogramu, ki je 

prikazan na sliki 4-18. Biološki monitoring je bil izveden pri 735 izpostavljenih delavcih, od 

tega pri 117 ženskah in 618 moških, starih od 19 do 64 let, povprečna starost je bila 42 let 

(standardni odklon SD 11,2). Vzorčenje krvi se je izvajalo od torka do četrtka zaradi lažje 

organizacije transporta do laboratorijev, ki so izvajali analize. Vzorci krvi so bili odvzeti v 

prostorih delodajalca, v zdravstvenih domovih, ki so bili najbližji delavcem, ali pri izvajalcih 

medicine dela. Kri posameznega delavca je bila odvzeta v epruvete za elemente v sledovih z 

dodatkom natrijevega heparina in transportirana v laboratorij. Cilj inšpekcijskega nadzora je 

bil izvedba biološkega monitoringa na različnih delovnih mestih v različnih industrijskih 

panogah, da bi lahko ocenili dejansko izpostavljenost in tveganje za zdravje delavcev. Pred 

biološkim monitoringom so bila določena posebna merila in posebni dogovori, vključno z 

naslednjim: 

1. Pogovor z vsemi delavci v prisotnosti pooblaščenega zdravnika. Večina izvajalcev 

medicine je od delavca pred odvzemom krvi želela, da izpolnijo vprašalnik, v katerem 

se je delavec opredelil glede delovnega mesta, skupne delovne dobe, delovne dobe na 

delovnem mestu s svincem, o tem, ali je kadilec/nekadilec, o zdravstvenih težavah ter ali 

ima otroke oz. jih namerava imeti. Ciljano so jih spraševali o najpogostejših težavah, ki 

se pojavljajo ob dolgotrajni izpostavljenosti, npr. glavobol, vrtoglavica, utrujenost, 

motnje vida, ledvične bolezni, povišan krvni tlak, mravljinci v rokah in nogah ipd. 

2. Na delovnih mestih, na katerih je obvezna osebna zaščitna oprema za dihala in zaščito 

telesa, so bili zaposleni obveščeni o osebni varovalni opremi in še enkrat jim je bilo 

pokazano, kako jo je treba uporabljati. 

Specificirani so bili laboratoriji, ki lahko izvajajo analize svinca v krvi, dehidratazo δ-

aminolevulinske kisline in protoporfirina v eritocitih. Svinec v krvi se je analiziral z 

elektrotermično atomsko absorpcijsko spektrometrijo (ETAAS-Zeeman) na aparatu 

SpectrAA-800, Varian, v prostoru s filtriranim zrakom. Za kalibracijo je bil uporabljen Pb 

Trisol Standard Merck, za kontrolo pa Seronorm Whole Blood (SERONOM, L1-21µg/L in 

L2-396µg/L). Meritev katalitične koncentracije D-Dalk (delta-ALAD) je bila izvedena na 

spektrofotometru UV-1601 Shimadzu, s kolorimetrično metodo (perklorna kislina, triton x-

100, fosfatni pufer, substrat δ-ALA, Ehrlicho-ov reagent, triklorocetna kislina). Analiza 

protoporfirina v eritocitih se je izvedla s hematofluorimetrom. 

Pri nadzorih je bilo ugotovljeno, da se biološki monitoring izvaja neenotno. Pri proizvodnji 

svinčevih akumulatorjev, topljenju rude, rafinaciji, zmesarni in livarstvu ter pri recikliranju 

svinčevih akumulatorjev se preverja samo svinec v krvi, ne pa tudi dehidrataza δ-

aminolevulinske kisline in eritrocitni protoporfirin v litru eritrocitov. Najvišje vrednosti 

svinca v krvi so bile izmerjene pri delavcih, ki reciklirajo svinčeve akumulatorje, s 

povprečno vrednostjo 226 µgPb/l krvi, sledita dejavnost proizvodnje svinčevih 

akumulatorjev in proizvodnja stekla s povprečno vrednostjo 156 µgPb/l krvi ter topljenje 

rude, rafinacija, zmesarna in livarstvo s 120 µgPb/l krvi (tabela 5-7). Ti delodajalci 

opravljajo biološki monitoring vsako leto. V proizvodnji svinčevih akumulatorjev imajo 

nekateri delavci presežene biološke mejne vrednosti, zato so te delavce za določen čas 

prestavili na drugo delo. Vzroki preseženih bioloških mejnih vrednosti so v neuporabi ali 

neustrezni uporabi osebne zaščitne opreme za zaščito dihal, nezadostni čistoči pri menjavi 

delovnih oblek in nezadostnem umivanju rok, saj se ugotavlja, da imajo presežene mejne 

vrednosti predvsem delavci, ki so kadilci. Ti  delodajalci so si glede na morebitne posledice 
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svinca na zdravje sami postavili za cilj doseči pri moških vrednost pod 300 µgPb/l krvi, pri 

ženskah pod 200 µgPb/l krvi. Sledijo druge dejavnosti s povprečno mnogo nižjo vsebnostjo 

svinca v krvi. Če primerjamo tabeli 5-6 in 5-7, vidimo, da se biološki monitoring ni izvedel 

pri vseh vrstah tehnoloških procesov. Razlog je v tem, da v Republiki Sloveniji obstaja 

dilema, ali je treba izvajati biološki monitoring, če so delavci izpostavljeni nizkim 

koncentracijam svinca. Odgovor daje standard OSHA, 29 CFR 1910.1025 [312], ki določa, 

da se zdravstveni nadzor z izvedbo biološkega monitoringa izvaja pri izpostavljenosti 

koncentraciji 0,03 mg/m
3
, ki traja več kot 30 dni v letu. Ker takšnega predpisa Republika 

Slovenija nima, bo to treba vključiti ob spremembi zakonodaje.   

 

Tabela 5–7. Rezultati biološkega monitoringa glede na vrsto tehnološkega procesa 

Vrsta tehnološkega 

procesa 

 

Biološki monitoring 

Št. 

pregledanih 

delavcev 

N 

Svinec v krvi  

(µg/l) 

Dehidrataza  

δ-amino levulinske 

kisline v litru 

eritrocitov 

(U/lE) 

Eritrocitni 

protoporfirin v 

litru eritrocitov 

(mg/lE) 

Koncentra-

cija svinca 

na delovnih 

mestih 

(mg/m
3
) 

Povprečje 

(območje) 
SD 

Povprečje 

(območje) 
SD 

Povprečje 

(območje) 
SD 

Povprečje 

(območje) 

Proizvodnja 

svinčenih 

akumulatorjev 

403 
165 

(25–577) 
100     

0,09 

(0,001–0,9) 

Topljenje rude, 

rafinacija, zmesarna 

in livarstvo 

65 
120 

(11–345) 
79     

0,02 

(0,01–0,06) 

Proizvodnja stekla 135 
165 

(38–340) 
61 

29,6 

(15,1–

50,9) 

 

0,97 

(0,44–

2,85) 

0,44 
0,06 

(0,01–0,6) 

Recikliranje 

svinčenih 

akumulatorjev 

82 
226 

(23–397) 
87     

0,09 

(0,01–0,33) 

Delo s kovinskim 

svincem in 

njegovimi zmesmi 

12 
21 

(7–38) 
11 

59,4 

(24,0–

81,3) 

13,6 

0,45 

(0,24–

0,76) 

0,15 
0,02 

(0,01–0,04) 

Proizvodnja 

pigmentov in barv 
19 

32 

(6–110) 
22,6 

50,5 

(31,1–

74,1) 

12,0 

0,47 

(0,25–

1,16) 

0,21 
0,02 

(0,01–0,03) 

Ostala industrija 

(vključujoč cevi, 

svetila in kable) 

15 
56 

(9–205) 
45,9 

47,6 

(21,2–

55,2) 

12,0 

0,43 

(0,27–

0,69) 

0,11 

0,01 

(0,005–

0,015) 

Značke, dekoracija 

nakita in dekoracija 

steklovine 

4 
71 

(35–134) 
37,7 

48,2 

(36,2–

71,4) 

14,0 
0,49 

(0,3–0,6) 
0,11 0,005 

Skupaj 735   6–577       
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Če primerjamo dehidratazo δ-aminolevulinske kisline v litru eritrocitov med različnimi 

tehnološkimi postopki, ugotovimo, da je pri rezultatih razvidna njena zmanjšana aktivnost 

pri višjih vrednostih svinca v krvi, npr. če primerjamo proizvodnjo stekla, vidimo, da je 

vrednost dehidrataze δ-aminolevulinske kisline v litru eritrocitov povprečno 29,6 U/lE, pri 

proizvodnji pigmentov in barv pa 50,5 U/lE. Obratno je pri eritrocitnemu protoporfirinu v 

litru eritrocitov. 

5.2.3.9   Notranji nadzor pri delavcih, ki so izpostavljeni svincu ali njegovim 
spojinam 

Neuporaba osebne varovalne opreme ni samo stvar vsakega posameznika, temveč izraz 

ustreznega izvajanja notranjega nadzora. Neuporaba osebne varovalne opreme, veliko 

nihanje vrednosti biološkega monitoringa pri delavcih, ki so izpostavljeni svincu ali 

njegovim spojinam, v posameznem tehnološkem procesu, neustrezno usposabljanje, visoke 

vrednosti svinca in svinčevih spojin na delovnih mestih, kar je bilo ugotovljeno pri nadzorih, 

so odraz neustreznega notranjega nadzora. K izboljšanju razmer lahko prispevajo delavski 

zaupniki za varnost in zdravje pri delu, sveti delavcev in sindikati, saj je bilo pri nadzorih 

tudi ugotovljeno, da je njihova udeležba na področju varnosti in zdravja pri delu premajhna. 

5.2.4 Ukrepi za zmanjšanje tveganja 

Po identifikaciji nevarnih spojin in tveganj, ki jih predstavljajo za delavce, je treba načrtovati 

varnostne ukrepe za odpravo ali zmanjšanje izpostavljenosti po hierarhiji od tehničnih 

ukrepov preko organizacijskih in nazadnje do individualnih ukrepov. 

5.2.4.1 Tehnični varnostni ukrepi 

Svinčev kromat (CAS št. 7758-97-6), rdeči svinčev kromat molibdat sulfat (C.I.Pigment red 

104)(CAS št. 12656-85-8) in rumeni svinčev sulfokromat (C.I.Pigment Yellow 34) spadajo v 

kategorijo strupenosti 1A za razmnoževanje in kategorijo rakotvornosti 1B, zato izpolnjujejo 

kriterije za zaskrbljenost, kar pomeni, da se njihova nadaljnja uporaba dovoli s postopkom 

avtorizacije. Te snovi so že avtorizirane, kar pomeni, da čeprav zaradi svojih lastnosti 

negativno vplivajo na zdravje, ni bilo mogoče v postopku avtorizacije poiskati alternativnih 

snovi, ki bi bile manj tvegane. Zato se dovoljuje časovno omejena nadaljnja uporaba. Pri 

pripravi zmesi in črepinj pri proizvodnji svinčevega stekla se uvaja proizvodnja granulirane 

svinčeve zmesi, kar pomeni zamenjavo prašnate oblike z granulirano svinčevo zmesjo, ki 

povzroča manjše prašenje v delovno okolje. Delodajalec išče alternativne možne zamenjave 

svinčeve zmesi, vendar dokler alternativnih ustreznih zamenjav ni, je treba veliko pozornosti 

posvečati ustreznemu odsesovanju prahu z delovnih mest. To se kaže v dodatnih 

odsesovalnih sistemih in tudi v zamenjavi starejše delovne opreme z novejšo, ki zagotavlja 

višjo stopnjo varnosti glede zmanjšanja prahu na delovnih mestih. Prav tako je pri nekaterih 

delodajalcih treba posodobiti nekatere splošne prezračevalne sisteme, ki z odvajanjem 

onesnaženega zraka in dovodom zadostne količine svežega zraka v prostor zmanjšajo 

koncentracijo svinca v zraku. Načrtovanje tega sistema je odvisno od vrste delovnih 

postopkov, ki potekajo v prostoru, in od drugih posebnih zahtev. Splošno prezračevanje je le 

redko zadostno, še posebno, če je delovno mesto v bližini vira onesnaženja. Zelo redko se 

lahko uporabi za znižanje koncentracije aerosolov, pogosto pa je to uspešen način za 

zmanjšanja koncentracije plinov in par v delovnem okolju. Delovna mesta v prostoru naj 

bodo razporejena tako, da nanje prihaja svež zrak, onesnažen pa odteka v smeri od delovnih 

mest. Dobro načrtovan in izveden sistem prezračevanja zagotavlja, da se svinčev prah 

učinkovito odstranjuje iz zraka na delovnem mestu, rezultat pa je svež in čist zrak v območju 

vdihavanja delavca. V tej dejavnosti je v veliko primerih treba razmišljati tudi o dodatnih 
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namestitvah lokalnega odsesovanja. Ugotovljeno je bilo, da je novejša delovna oprema, 

označena z oznako CE, opremljena z izjavo o skladnosti in navodili za varno delo, ki 

pogosto niso bili v slovenskem jeziku. Navodila za varno delo so osnovna dokumentacija pri 

prvih, periodičnih in izrednih pregledih delovne opreme, ki se uporablja za poučevanje 

delavcev za njeno varno uporabo in omogoča ustrezen nadzor nad upoštevanjem varnostnih 

ukrepov za delovno opremo. 

5.2.4.2 Organizacijski varnostni ukrepi 

Izvajanje organizacijskih varnostnih ukrepov tudi pri uporabi svinca in svinčevih spojin ne 

zahteva velike investicije, vendar lahko bistveno prispeva k zmanjšanju tveganja. Najbolj 

tipični organizacijski ukrepi so naslednji: 

 Zmanjševanje števila delavcev, ki so izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni emisijam 

svinčevega prahu. Zato bodo nekateri delodajalci morali pregraditi tehnološke prostore s 

pregradnimi stenami, da se bodo izognili nepotrebnemu izpostavljanju delavcev.       

 Delodajalci bodo morali za zmanjševanje trajanja in intenzitete izpostavljenosti z 

notranjo organizacijo poskrbeti tudi za to, da bodo delavci nevarnim kemičnim snovem 

izpostavljeni čim krajši čas, intenziteta izpostavljenosti pa bo čim manjša. 

 Prav tako bodo morali vzpostaviti ustrezne higienske ukrepe, ki bodo zajemali čiščenje 

nastalega prahu. 

Zelo pomembno je redno nadziranje in preverjanje izvajanja organizacijskih ukrepov in 

dejavnosti, ki so usmerjene v zmanjševanje tveganja za delavce. Prav tako je treba preverjati 

usposobljenost delavcev in upoštevati navodila za varno delo. Ugotavlja se, da je uporaba 

osebne varovalne opreme neposredno povezana s seznanjenostjo o nevarnih lastnostih svinca 

in njegovih spojin. Če so delavci seznanjeni z nevarnimi lastnostni svinca, skrbneje 

uporabljajo osebno varovalno opremo. Zato je treba v bodoče delavce skrbneje usposabljati 

in seznanjati z nevarnimi lastnostmi svinca in svinčevih spojin. 

5.2.4.3 Individulani varnostni ukrepi 

Kjer tveganja za varnost in zdravje delavcev zaradi izpostavljenosti svincu in svinčevim 

spojinam ni mogoče zmanjšati s tehničnimi in organizacijski ukrepi, je treba uporabiti še 

tretjo in zadnjo vrsto ukrepov po prednostnem vrstnem redu, to so individualni varnostni 

ukrepi (European Council Directive 98/24/EC). To pomeni, da je treba delavcem zagotoviti 

primerno osebno varovalno opremo, in to tako za zaščito dihal, rok kakor tudi za zaščito 

telesa. Delodajalci morajo zagotoviti, da se bo osebna varovalna oprema za zaščito dihal in 

telesa tudi uporabljala. Prav tako morajo delavci obvezno uporabljati dolge rokave za zaščito 

telesa.  

Pri izpostavljenosti svincu in svinčevim spojinam je treba dati izjemen pomen čistoči z 

ukrepi, kot so: principi belo-črno na območju garderobe, jedilnice in prostorov za počitek 

(pred odhodom v jedilnico si delavec sleče zgornji del delovne obleke, umije roke in usta in 

nadene bel plašč), dnevna menjava osebne varovalne opreme, zagotavljanje pranja osebne 

varovalne opreme (delovne obleke in zaščitne maske) pri delodajalcu, pranje delovnih 

površin in transportnih poti, vključno z zunanjimi, s čistilnim strojem, zagotavljanje rednega 

notranjega nadzora glede izvajanja individualnih varnostnih ukrepov.  

Ugotovljeno je bilo, da delavci za zaščito dihal uporabljajo tesno prilegajočo se masko 

(celoobrazno masko FFP3, polobrazno masko ali respirator glede na zahteve delodajalca in 

vrsto dela, ki ga delavec opravlja), vendar delodajalci niso zagotovili, da bi bila pred 

uporabo izvedena kvalitativni in kvantitativni test prileganja. Če se izbere osebna varovalna 

oprema za zaščito dihal s tesno prilegajočo se masko, je treba ustreznost tesnjenja in 
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prileganja mask izvesti s t. i. testom prileganja (EN 529:2006 [197], Standard 29 CFR 

1910.134 [198], HSG 53 [180].  

5.3 Izpostavljenost nanodelcem 
V disertaciji smo izvedli preliminarne raziskave o izpostavljenosti delavcev nanodelcem. Za 

natančno oceno izpostavljenosti bo treba izvesti še dodatne raziskave, da bi ugotovili, v 

katerih dejavnostih, na katerih delovnih mestih in kolikšno delavcev v Republiki Sloveniji je 

izpostavljenih nanodelcem, pred tem pa bo treba razrešiti še marsikatero dilemo.     

5.3.1 Pridobivanje informacij o izpostavljenosti delavcev nanodelcem 

S prihodom nanotehnologije se inženirski nanomateriali velikosti > 100 nm uporabljajo pri 

industrijskih aplikacijah, medicinskih slikanjih, diagnosticiranju bolezni, doziranju zdravil, 

zdravljenju raka, genski terapiji in na drugih področjih. Potencial uporabe nanodelcev na teh 

področjih je neskončen, saj se to področje z novimi raziskavami nenehno širi. Vendar so 

informacije o izpostavljenosti delavcev nanodelcem zaradi pomanjkanja relevantnih 

raziskav, ki so posledica tudi nedefiniranih mejnih vrednosti nanodelcev nevarnih kemičnih 

snovi, zelo negotove. Prav tako so se v strokovnih krogih dolgo časa spraševali, ali se bo na 

področju nanodelcev pripravila nova zakonodaja. Prav zato je treba pregledati, ali obstoječa 

zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu vključuje tudi nanomateriale oz. ali se na 

tem področju pričakuje nova zakonodaja. Odgovor je dala Evropska komisija, ki je v 

delovnem dokumentu SWD (2017) 10 final z dne 10. januarja 2017 [313] pojasnila, da so 

tveganja, povezana z izpostavljenostjo nanodelcem, že zajeta v obstoječih direktivah s 

področja varnosti in zdravja pri delu. Priporočilo Komisije iz leta 2011 [314] opredeljuje 

»nanomaterial« kot »naravno, mešano ali umetno snov, ki vsebuje delce v nevezanem stanju 

ali v obliki agregatov ali aglomeratov in pri kateri je ena ali več zunanjih dimenzij za 50 % 

ali več delcev pri razporeditvi snovi po velikosti glede na število v razponu velikosti od 1 nm 

do 100 nm. V posebnih primerih in če je to upravičeno zaradi pomislekov glede okolja, 

zdravja, varnosti ali konkurenčnosti, se lahko mejna vrednost za razporeditev snovi po 

velikosti glede na število nadomesti z mejno vrednostjo med 1 % in 50 %.« 

Daleč največji delež nanomaterialov na trgu predstavljajo industrijske saje in amorfni 

silicijev dioksid, saj industrijske saje po tonaži predstavljajo približno 85 % vseh 

nanomaterialov na trgu, sintetični amorfni silicijev dioksid pa 12 %. Skupaj z nekaterimi 

drugimi nanomateriali so na trgu že desetletja in se uporabljajo za najrazličnejše namene. V 

skupini materialov, ki je trenutno deležna največje pozornosti, so nano titanov dioksid, nano 

cinkov oksid, fulereni, ogljikove nanocevke in nanosrebro. Ti materiali se tržijo v precej 

manjših količinah kot tradicionalni nanomateriali, vendar uporaba nekaterih izmed njih hitro 

narašča [315]. 

Debia s sodelavci [316] je sistematično zbral znanstvene članke, ki so bili objavljeni v 

obdobju od januarja 2000 do januarja 2015 in celovito obravnavajo izpostavljenost delavcev 

nanodelcem. Študije so bile razdeljene v 3 skupine nanomaterialov, in sicer v skupino 

ogljika, kovin in nanodelcev ilovice. Od 6403 začetnih sklicevanj je bilo 220 izbranih za 

pregledovanje celotnega besedila. Od teh je bilo 50 študij primernih za pregled. Te študije 

vključujejo 27 industrijskih in 45 raziskovalnih ali pilotskih projektov in opisujejo 306 

primerov izpostavljenosti na 72 delovnih mestih. Potencialna izpostavljenost inženirskim 

nanomaterialom je bila v 233 primerih, od tega v 107 pri nanomaterialih, ki sodijo v skupino 

ogljika, v 120 primerih izpostavljenost kovinam (aluminijevemu oksidu, titanovemu 

dioksidu, srebru in železovim nanodelcem) in v 6 primerih nonodelcem ilovice. Velikost 

nanodelcev imajo tudi virusi, azbest, atmosferski prah, vodne raztopine soli, smog, sintetična 
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barva, emulzija lateksa in že prej omenjeni kovinski ioni, cinkov oksid, C (saje), silicijev 

dioksid, glina, kar je razvidno s slike 5-6 [317]. Glede na te informacije in ker niso bile 

opravljene meritve nanodelcev na delovnih mestih, se predvideva, da so delavci v Republiki 

Sloveniji lahko izpostavljeni nanodelcem v naslednjih dejavnostih: 

– Pridobivanje premoga, 

– Pridobivanje rudnin in kamnin, 

– Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva, 

– Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja, 

– Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 

– Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 

– Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, 

– Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, 

– Proizvodnja kovin, 

– Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, 

– Proizvodnja drugih vozil in plovil, 

– Proizvodnja pohištva, 

– Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin, 

– Gradnja stavb, 

– Gradnja inženirskih objektov, 

– Kopenski promet; cevovodni transport, 

– Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, 

– Veterinarstvo, 

– Zdravstvo, 

– Socialno varstvo z nastanitvijo, 

– Socialno varstvo brez nastanitve, 

– Dejavnost oskrbe stavb in okolice. 

 

Slika 5-6. Velikostna porazdelitev delcev; povzeto po Water Proccessing [317] 
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5.3.2 Opredelitev nevarnosti pri izpostavljenosti nanodelcem 

Ne glede na široko uporabnost nanodelcev so njihovi morebitni toksični učinki, predvsem pa 

mehanizmi njihovega delovanja, še večinoma nejasni. Nejasno tudi ostaja, ali nanodelci 

naredijo škodo neposredno ali posredno, npr. v presnovnih procesih ali vnetnih reakcijah. Za 

številne drobne delce na splošno velja, da imajo edinstvene površinske lastnosti, pri 

nanovelikostih pa lahko imajo strupene biološke učinke. Prah se lahko transportira na 

različna mesta v telesu in lahko povzroči škodljive učinke na zdravje [318]. Poleg koristne 

uporabe nanodelcev pri doziranju zdravil, zdravljenju raka in genskih terapijah lahko 

nenačrtovano povzročijo škodo izpostavljenim ljudem. Raziskave so pokazale, da 

izpostavljenost ultrafinim delcem in nanodelcem pripomore k pljučnemu vnetju, del 

ultrafinih delcev pa se preko sistemske cirkulacije prenese še v druge telesne organe: jetra, 

srce, vranico in možgane [319], [320]. Pope s sodelavci je že leta 1999 v študiji pokazal, da 

imajo delci negativen vpliv na srčno-žilni sistem [321]. V študiji [322] je bilo ugotovljeno, 

da se pri izpostavljenosti nekaterim nanodelcem zaradi sproščanja kateholamina iz 

adrenergičnega živčnega sistema povečata srčni utrip in srčni ritem. Nanodelci so lahko v 

interakciji s proteini in encimi, spremenijo izražanje genov, vplivajo na biološko obnašanje 

na ravni organov, tkiv, celic in beljakovin [323]. Zaradi svoje majhnosti imajo tudi možnost, 

da prodrejo skozi krvno-možgansko pregrado. Raziskave so pokazale patofiziološke 

spremembe ob izpostavljenosti nanodelcem, povezane s kardiovaskularnimi boleznimi, kot 

so povišan krvni tlak [324]), aritmije in sprožitev miokardnega infarkta [325], pojavijo pa se 

tudi pljučne in sistemske infekcije, pospešena ateroskleroze in spremenjene avtonomne 

srčne funkcije [326].  

5.3.3 Ocenitev tveganja in ukrepi za zmanjšanje tveganja izpostavljenosti 
nanodelcem 

Ker mejne vrednosti in metode za določitev koncentracij še niso znane, se zastavi vprašanje, 

kako oceniti tveganje pred izpostavljenostjo nanodelcev, da bo ocena ustrezna. Na lastnosti 

ter obnašanje nanodelcev v delovnem okolju vplivajo različni faktorji, npr. masa, 

koncentracija, kemična sestava (čistost in nečistoče), topnost, specifična površina, število 

delcev, velikost in porazdelitev delcev, površinske lastnosti (naboj/zeta potencial), 

reaktivnost, kemična sestava, funkcionalne skupine, redoks potencial, potencial za 

ustvarjanje prostih radikalov, prisotnost kovin, površina pokrivanja, oblika, poroznost, 

stopnja aglomeracije/združevanja, biološka obstojnost, kristalna struktura, 

hidrofilnosti/hidrofobnost, mesto pljučnega odlaganja, starost delcev, proizvajalec, proces 

uporabe nanodelcev … Glede na to, da je število različnih nanodelcev ogromno in da se iz 

dneva v dan še povečuje ter da na lastnosti in obnašanje nanodelcev v delovnem okolju 

vpliva ogromno faktorjev, je nemogoče predvideti vpliv posameznega nanodelca na zdravje 

človeka. Zato je pri izvajanju ukrepov, ki jih mora delodajalec zagotavljati, treba upoštevati 

previdnostno pravilo in se obnašati tako, kot da je vsak delec zelo nevaren.  

Pri izvajanju ukrepov je treba v prvi vrsti upoštevati tehnične ukrepe, nato organizacijske in 

nazadnje uporabo osebne varovalne opreme. Vendar se ravno na tem področju zastavlja 

veliko vprašanj … Osnovno je, ali pri zaščiti pred nanodelci zadostuje konvencionalna 

osebna varovalna oprema. S temi vprašanji so se ukvarjali tudi v različnih delovnih 

skupinah. O zaščiti dihal pred nanodelci je bil leta 2009 objavljen pregledni članek [327]. 

Avtorja navajata, da je bilo za pripravo tega članka pregledane več kot 500 naslovov 

referenčne literature in na stotine spletnih strani. Zaključki raziskave so v tem, da je treba 

oceniti tveganja za zaščito dihal. Čeprav filtrni medij ne vpliva na zaščitni faktor maske, več 

organizacij svetuje uporabo P100 ali evropski filtrni medij FFP3. V študiji Rengasamy s 
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sodelavci [328] svetuje, da se za zaščito dihal pri izpostavljenosti nanodelcem uporabi maska 

z višjim zaščitnim faktorjem ali filtrirno sredstvo višje stopnje učinkovitosti.  

Delovna skupina za nanotehnologijo [329], ki je obravnavala osebno varovalno opremo za 

inženirske nanodelce, predlaga previdnostni pristop za rokavice. Svetujejo, da se izberejo 

debelejše oz. dvojne rokavice.  

Glede osebne varovalne opreme za zaščito telesa je treba oceniti tveganja in določiti 

ustrezno osebno varovalno opremo. Za zaščito oči je treba uporabljati tesno oprijeta zaščitna 

očala s stranskimi ščitniki.  

Poleg pravilne izbire osebne varovalne opreme (ne samo pri nanodelcih) je treba zagotavljati 

tudi njeno uporabo, kar je, kot je bilo prikazno na primerih stirena in svinca, pogosto slabo 

nadzorovano. Ravno nadzor in ustrezna usposobljenost delavca, ki se mora zavedati, da 

uporaba osebne varovalne opreme varuje njegovo zdravje, sta pri zagotavljanju varnega dela 

najpomembnejša.  
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6 Zaključek 

Učinkovito obvladovanje in nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem sta pomembna tako za 

posameznika kot tudi za podjetja, države in globalno skupnost. Varnost in zdravje pri delu 

morata biti del varnostne kulture vsakega posameznika in interes vsake države oz. družbe kot 

celote. Glavni problemi pri doseganju tega cilja so: pomanjkljivo poznavanje problematike, 

obsežna zakonodaja in kompleksnost področja, ki do sedaj ni bilo obravnavano na celovit 

način. Doktorska disertacija prikazuje razvoj metodologije za celovit nadzor izpostavljenosti 

nevarnim snovem na delovnih mestih za obvladovanje izpostavljenosti nevarnim snovem na 

delovnih mestih s povezavo splošne kemije, analitske kemije, kemijske procesne tehnike, 

medicine in prava. Metodologija za celovit nadzor zajema pet korakov. V prvem koraku, 

»Zbiranje podatkov«, so podani napotki za učinkovito zbiranje podatkov o nevarnih snoveh 

oz. zmeseh na delovnih mestih, zbrane so organizacije po svetu in baze podatkov, ki te 

podatke zbirajo in obdelujejo. V drugem koraku, »Opredelitev nevarnosti«, so navedeni 

načini za prepoznavanje nevarnosti, ki izhajajo iz lastnosti nevarnih snovi oz. zmesi. Na 

lastnosti nevarnih snovi ne moremo vplivati, lahko pa z različnimi obveznostmi delodajalca 

ter z različnimi ukrepi zakonodajalca vplivamo na verjetnost, da do nezgode, bolezni v zvezi 

z delom ali poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem ne pride. Zato so v 

tretjem koraku, »Ocenitev tveganja«, v disertaciji predstavljene nekatere obveznosti 

delodajalca, ki morajo biti med seboj neločljivo povezane in usklajene. K temu sodita izbira 

in uporaba ustrezne delovne opreme ter ustrezno usposabljanje vseh delavcev, ki so v 

delovnem okolju, pri čemer se ne sme pozabiti na ranljive skupine delavcev. Pomembno je 

dobro sodelovanje in zaupanje delodajalca z izvajalci medicine dela, njihova prisotnost na 

delovnih mestih, ki je nepogrešljiva za ustrezno opravljanje zdravniških pregledov in 

ustreznih napotkov delavcem pri postopkih izvajanja biološkega monitoringa. Izvajanje 

ustreznih meritev koncentracij nevarnih snovi na delovnih mestih z izvedbo biološkega 

monitoringa je indikator varnih delovnih razmer. Oboje je odraz upoštevanja varnostnih 

ukrepov, ki brez ustreznega notranjega nadzora zagotovo ne prinese uspeha. Področja, ki so 

pri večini delodajalcev neustrezno obravnavana zaradi njihove kompleksnosti, nepoznavanja 

zakonodaje ali premalo dorečene zakonodaje, so v disertaciji na enostaven in uporaben način 

predstavljena v obliki tabel, grafov, napotkov, priporočil in sugestij. Ta področja zajemajo 

postopke pri izpostavljenosti delavcev eksplozivnim atmosferam; proučitev pogojev dela in 

nevarnosti za noseče delavke; izvajanje meritev kemijskih škodljivosti na delovnih mestih, ki 

je v slovenski pravni red prineslo veliko spremembo z izvajanjem analiz v akreditiranih 

laboratorijih in postopno uvajanje akreditiranih metod za vzorčenje nevarnih snovi na 

delovnih mestih. Sledljivost postopkov in njihova transparentnost tako pri izvajanju meritev 

koncentracij nevarnih kemičnih snovi kot pri izvajanju biološkega monitoringa je 

nepogrešljiva pri nadaljnji analizi ukrepov, tako pri prvih kot pri periodičnih meritvah in 

njihovem primerjanju, zato so priporočila postopkov izvedbe in obravnave rezultatov 

predstavljena v disertaciji v obliki organogramov z obrazložitvijo. Zamenjava nevarnih snovi 

z manj nevarnimi oz. uvedba tehničnih in organizacijskih ukrepov ni vedno mogoča, zato je 

treba zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo. Vendar se ta ne izbira strokovno, 

predvsem ko se izbira osebna varovalna oprema za zaščito telesa in dihal, čeprav je ravno 

navedena zaščita ključnega pomena pri izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih 

mestih. Zato je prikazan postopek izbire kemijske zaščitne obleke s pripadajočimi standardi, 

zbirom testnih metod za preizkušanje materialov in šivov, z napotki za ugotavljanje udobja 

in določitvijo ukrepov v primeru fiziološkega in psihološkega stresa. Izbor osebne varovalne 

opreme za zaščito dihal je odvisen od koncentracije kisika v zraku, časa izpostavljenosti 

nevarni snovi in zaščitnih faktorjev posameznih vrst mask. Predstavljeno je vse navedeno z 
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navedbo standardov različnih vrst zaščit dihal, testi preverjanja tesnosti mask in priporočil 

menjave filtrov. V četrtem koraku, »Ukrepi za zmanjšanje tveganja«, so opredeljeni 

varnostni ukrepi od tistih z najvišjo prednostjo, tj. nadomestitev nevarne kemične snovi in/ali 

procesa z manj nevarno ali nenevarno snovjo in/ali procesom, če je to tehnično možno, do 

organizacijskih in individualnih ukrepov. V petem koraku, »Revizija ocene tveganja«, so 

podani napotki za redno obnavljanje ocene tveganja in evalvacijo napredka. 

Sistemski pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem vključuje različna 

delovna mesta, različne kategorije delavcev (mladi delavci, nosečnice, doječe matere, 

invalidi, starejši delavci, tuji delavci, posredovani delavci), različne psihosocialne dejavnike, 

ki vpivajo na delovni proces, zdravstveno stanje delavcev, delovni proces in opremo, 

delovno okolje, ustrezne zaščitne ukrepe, zakonodajne predpise ipd. Zato je mogoče 

predvidevati, da bodo rezultati disertacije širše uporabni za različne ciljne skupine, kot so 

delavci, ki so izpostavljeni nevarnim snovem, strokovni delavci s področja varnosti, 

odgovorne osebe, organi nadzora, vladne strokovne službe itd. Prav tako menimo, da bodo 

rezultati disertacije predstavljali podlago za oblikovanje zakonodajnih predlogov tako v 

Republiki Sloveniji kot v Evropski uniji. Prispevali bodo k zmanjšanju tveganja za obolenja 

in poškodbe delavcev, verjetnosti požara in eksplozije ter k dvigu ravni kemijske varnosti. 

V disertaciji so po korakih izdelane metodologije za celovit nadzor izpostavljenosti 

nevarnim snovem na delovnih mestih, obravnavani primeri izpostavljenosti delavcev stirenu, 

svincu oz. njegovim spojinam in preliminarna ocena izpostavljenosti delavcev nanodelcem. 

Primer izpostavljenosti delavcev stirenu nadgrajuje magistrsko delo iz leta 2010. Nadgradnja 

je v tem, da se je v akciji nadzora delavcev, ki so izpostavljeni stirenu, med letoma 2013 in 

2015 poleg zahtev, ki so se preverjale v letih 2007 in 2008, preverjalo tudi, ali je delodajalec 

ocenil tveganja glede ototoksičnosti stirena in ali se je pri zdravniških pregledih ugotavljalo 

ravnotežje delavca, ker je dokazano, da stiren negativno vpliva na ravnotežje in sluh delavca. 

Glede na to, da se je v Republiki Sloveniji po letu 2008 razvila kontrolna metoda, s katero se 

lahko preverja tudi fenilglioksilna kislina v urinu, se je pri nadzorih ugotavljalo, ali so 

delodajalci izvajali biološki monitoring za oba metabolita stirena, na mandljevo kislino in 

fenilglioksilno kislino, in kakšni so rezultati. Prav tako se je ugotavljalo, kakšne so 

koncentracije stirena na delovnih mestih, koliko časa so se izvajale meritve in kako je s 

prahom na delovnih mestih. Pri izvajanju te akcije je bilo ugotovljeno tudi, da se je struktura 

delodajalcev od leta 2007 do leta 2014 spremenila, in sicer so delodajalci z velikim številom 

zaposlenih, ki so uporabljali majhne količine stirena, tega nehali uporabljati; delodajalec z 

velikim številom zaposlenih, ki se je pretežno ukvarjal z drugo dejavnostjo, ki ni bila 

sorodna dejavnosti, pri kateri so delavci izpostavljeni stirenu, je to dejavnost opustil in 

prostore prodal drugemu, manjšemu delodajalcu; nekaj delodajalcev je zamenjalo lastnike, 

nekateri so v teh letih prenehali z dejavnostjo (stečaj). Nastale so nove, manjše družbe z 

novimi lastniki. Nekateri so nadaljevali pot kot samozaposleni. Pri izvajanju akcije je bilo 

ugotovljeno, da je na zakonodajnem področju prišlo do sprememb. Zakon o varnosti in 

zdravju pri delu iz leta 1999 je leta 2011 prenehal veljati. Nadomestil ga je novi Zakon o 

varnosti in zdravja pri delu, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 43/2011. Bistvena novost 

tega zakona je v tem, da je razveljavil Pravilnik o izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja 

in nekatere vsebine iz navedenega Pravilnika prenesel v Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

[16]. Na področju označevanj in razvrščanj snovi in zmesi se spremembe nastale zaradi 

Uredbe CLP [5], ki je začela veljati januarja 2009. Zaradi Uredbe CLP, spremenjenega 

označevanja, razvrščanja in pakiranja snovi in zmesi se je leta 2015 spremenil Pravilnik o 

varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu [18]. 

Rezultati 67 nadzorov, pri katerih je bilo 1341 delavcev izpostavljenih stirenu, v primerjavi z 

nadzori v letih 2007 in 2008, ko je bilo pri 73 nadzorih izpostavljenih stirenu 1461 delavcev, 
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so pokazali, da noben delodajalec ni ocenil tveganja glede ototoksičnosti stirena, da se ne 

izvajajo ravnotežni testi delavcev, da se koncentracije pri ročni laminaciji glede na 

predhodno obdobje niso spremenile, prav tako tudi ne koncentracije prahu. Leta 2016 so se 

meritve izvajale v povprečju 2 uri, v predhodnih obdobjih pa so se opravljale le nekaj minut. 

Rezultati biološkega monitoringa pri ročni laminaciji, pri kateri so koncentracije tudi do 35-

krat višje od mejnih vrednosti, so pokazali, da so se vrednosti mandljeve kisline v povprečju 

zvišale za skoraj 30 % v primerjavi z obdobjem 2007–2008 in so znašale 312 mg/g 

kreatinina, kar je zaskrbljujoče, saj ta dela izvajajo pretežno ženske v rodni dobi. Najvišje 

vrednosti mandeljeve kisline so bile celo za 1,7-krat višje od predpisane BAT-vrednosti. 

Vrednosti fenilglioksilne kisline pri izvajanju ročne laminacije so v povprečju znašale 190 

mg/g kreatinina, 80 % BAT-vrednosti, maksimalne vrednosti pa so bile za več kot 3-krat 

presežene. Razlog za tako visoke biološke vrednosti je neuporaba osebne varovalne opreme, 

saj je bilo samo pri 14 % delodajalcev ugotovljeno, da delavci uporabljajo osebno varovalno 

opremo v primerjavi z letom 2007–2008, ko je bila uporaba osebne varovalne opreme 62-%. 

Ta negativni trend se bo ustavil samo s sistemskim pristopom vseh udeleženih, tako 

delodajalcev, izvajalcev medicine dela, strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu, 

delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu, laboratorijev za strokovno in hitro 

povratno informacijo pri rezultatih biološkega monitoringa kakor tudi delavcev samih, da se 

zavedajo, da gre za njihovo zdravje. K temu lahko pripomore tudi Inšpektorat RS za delo. S 

tem primerom se nedvoumno kaže, da svetovalna funkcija inšpektorata RS za delo vedno ne 

prinese želenih rezultatov. Zato je treba te delodajalce spremljati in čez določeno čas 

ponovno narediti analizo. Direktiva 2004/37/ES obravnava varovanje delavcev pred 

nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu in ni 

usklajena z novimi dognanji o lastnostih svinčevih spojin, od katerih so nekatere rakotvorne, 

saj teh snovi ne obravnava. Obravnava jih Direktiva 98/24/EC, ki pa ne vključuje 

rakotvornih snovi. Glede na to, da se nenehno pojavljajo nova dognanja o lastnostih snovi ali 

zmesi, bi bilo zaradi lažjega uveljavljanja pravnega reda EU treba razmisliti, da bi uvedli 

enotno direktivo varovanja delavcev pred tveganji zaradi nevarnih snovi, ki bi vključevala 

tudi rakotvorne in mutagene snovi ter snovi, strupene za razmnoževanje.   

Ker v Republiki Sloveniji ni bila izdelana ocena o številu delavcev, ki so izpostavljeni 

svincu oz. njegovim spojinam, prav tako ni bilo znano, pri katerih delovnih postopkih in 

kakšnim koncentracijam so delavci izpostavljeni, je bil cilj te raziskave, da opredeli tiste 

sektorje, v katerih so delavci izpostavljeni svincu oz. njegovim spojinam, določi odstotek 

izpostavljenih delavcev, da se izvede merjenje koncentracij svinca oz. njegovih spojin na 

delovnih mestih ter izvede biološki monitoring značilnih pokazateljev v bioloških vzorcih 

(krvi), da bi proučili vplive izpostavljenosti svincu oz. njegovim spojinam na tveganje za 

zdravje delavcev. V raziskavo, ki je potekala v letih od 2012 do 2016, je bilo vključenih 29 

delodajalcev s skupaj 6788 zaposlenimi in 1078 izpostavljenimi svincu in svinčevim 

spojinam. Skoraj 16 % tistih, ki so bili vključeni v raziskavo, je bilo izpostavljenih 

koncentraciji svinca od 0,01 do 0,9 mg/m
3
, kar je za 9-krat presežena mejna vrednost. 

Najvišjim koncentracijam so izpostavljeni delavci v proizvodnji svinčevih akumulatorjev, 

vendar izvajajo rekonstrukcije za zniževanje koncentracij, uspešno so jih znižali tudi v 

steklarstvu pri brušenju kristalnega stekla, kjer se je koncentracija svinca znižala za 90 %. V 

povprečju imajo najvišje vrednosti Pb v krvi s 226 µg/l pri recikliranju Pb akumulatorjev, 

sledita proizvodnja svinčevih akumulatorjev in proizvodnja stekla s 165 µg/l. Te vrednosti 

niso presežene, vendar imajo v teh dejavnostih nekateri posamezniki, predvsem kadilci, 

presežene mejne vrednosti nad 400 µg/l. Pri raziskavi je bilo ugotovljeno, da so delavci 

izpostavljeni tudi svinčevim spojinam, ki so avtorizirane. Vpliv ototoksičnosti svinca je bil v 

vseh dejavnostih pri zdravniških pregledih spregledan. Ugotovljenih je bilo še več 
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nepravilnosti, ki bodo odpravljene samo s sistemskim pristopom in povezovanjem 

najrazličnejših strok. Metodološki pristop lahko razširimo tudi na druge nevarne kemične 

snovi in s tem pripomoremo k zmanjšanju tveganja za zdravje in življenje zaposlenih.  

Glede izpostavljenosti delavcev nanomaterialom so bile podane usmeritve glede izbire 

ustrezne osebne varovalne opreme ter zakonodajni vidik tega področja. 

Rezultati doktorske disertacije nakazujejo na potrebo po dopolnitvi oz. uskladitvi tako 

slovenske kot evropske zakonodaje. V Sloveniji ni predpisa, ki bi določal odmore pri 

dolgotrajni uporabi osebne varovalne opreme za zaščito dihal, ni določenega faktorja 

učinkovitosti za posamezno vrsto mask in časovnih rokov za zamenjavo filtrov. Prav tako ni 

predpisanega postopka izbire osebne varovalne opreme za zaščito telesa. 

Direktiva 2004/37/ES obravnava varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi 

izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu in ni usklajena z novimi 

dognanji o lastnostih svinčevih spojin, od katerih so nekatere rakotvorne, saj teh snovi ne 

obravnava. Obravnava jih Direktiva 98/24/EC, ki pa ne vključuje rakotvornih snovi. Glede 

na to, da se nenehno pojavljajo nova dognanja o lastnosti snovi ali zmesi, bi bilo zaradi 

lažjega uveljavljanja pravnega reda EU treba začeti z iniciativo, da bi imeli enotno direktivo 

varovanja delavcev pred tveganji zaradi nevarnih snovi, ki bi vključevala tudi rakotvorne in 

mutagene snovi ter snovi, strupene za razmnoževanje.  

Zaželeno bi bilo, da se mejne vrednosti določijo za čim več snovi, da bi bile enake vrednosti 

v celotni EU in tako enaka konkurenčnost podjetij.  

Zelo bi bilo primerno, da ECHA pripravi smernice, kako natančno je treba v varnostnem 

listu oz. scenariju izpostavljenosti definirati osebno varovalno opremo, ne samo za zaščito 

dihal, temveč tudi za drugo osebno varovalno opremo, ki jo je treba pri delu uporabljati, da 

se varuje zdravje delavcev, saj ugotovitve kažejo, da so varnostni listi neustrezno in 

pomanjkljivo izdelani v točki, v kateri se določa osebna varovalna oprema.  
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8 Priloge 

8.1 Priloga 1  
Priloga 1, Tabela 1. Primeri analitov, ki se adsorbirajo z različnimi vrstami oglja, približno območje hlapnosti analitov, navedba metode 

vzorčenja oz. drugega vira, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta topila za desorpcijo in vrsta analizne metode 
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Priloga 1, Tabela 2. Primeri analitov, ki se adsorbirajo z različnimi vrstami aktivnega oglja, približno območje hlapnosti analitov, navedba 

metode vzorčenja oz. drugega vira, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta topila za desorpcijo in vrsta analizne metode 
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Priloga 1, Tabela 3. Primeri analitov, ki se adsorbirajo z različnimi vrstami grafitnih saj, približno območje hlapnosti analitov, navedba metode 

vzorčenja oz. drugega vira, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta topila za desorpcijo in vrsta analizne metode 
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Priloga 1, Tabela 4. Primeri analitov, ki se adsorbirajo z različnimi vrstami ogljikovih molekurarnih sit, približno območje hlapnosti analitov, 

navedba metode vzorčenja oz. drugega vira, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta topila za desorpcijo in vrsta analizne metode 
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Priloga 1, Tabela 5. Primeri analitov, ki se adsorbirajo s sferičnim grafitnim polimernim C, zeolitnimi molekularnimi siti in silikagelom, 

približno območje hlapnosti analitov, navedba metode vzorčenja oz. drugega vira, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta topila za 

desorpcijo in vrsta analizne metode 
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Priloga 1, Tabela 6. Primeri analitov, ki se adsorbirajo s florisilom, hopcalitom, TENAX-om, približno območje hlapnosti analitov, navedba 

metode vzorčenja oz. drugega vira, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta topila za desorpcijo in vrsta analizne metode 
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Priloga 1, Tabela 7. Primeri analitov, ki se adsorbirajo z različnimi vrstami XAD-a, OVS-2, približno območje hlapnosti analitov, navedba 

metode vzorčenja oz. drugega vira, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta topila za desorpcijo in vrsta analizne metode 
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Priloga 1, Tabela 8. Primeri analitov, ki se adsorbirajo z različnimi vrstami XAD-7, OVS-7, XAD-200, XAD-1180, XAD-2010, XAD-4, XAD-

16, približno območje hlapnosti analitov, navedba metode vzorčenja oz. drugega vira, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta topila za 

desorpcijo in vrsta analizne metode 
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Priloga 1, Tabela 9. Primeri analitov, ki se adsorbirajo z različnimi vrstami CHROMOSORB-ov, približno območje hlapnosti analitov, navedba 

metode vzorčenja oz. drugega vira, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta topila za desorpcijo in vrsta analizne metode 
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Priloga 1, Tabela 10. Primeri analitov, ki se adsorbirajo z različnimi vrstami PORAPAKOV-ov, približno območje hlapnosti analitov, navedba 

metode vzorčenja oz. drugega vira, pretok pri vzorčenju, volumen vzorčenja, vrsta topila za desorpcijo in vrsta analizne metode 
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Legenda: 

Informacijski list SA : https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Sigma/Product_Information_Sheet/1/xad7pis.pdf 

Tabela: http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Supelco/General_Information/1/carbon_physical_characteristics.pdf 

* – lahko sorazmerno manj ali več 

M – molekulska masa 

 

Opomba 

V tabelah od 1 do 10 so navedene posamezne vzorčevalne in analitske metode OSHA ali NIOSH. Pri teh metodah ni naveden posamezni vir, saj 

bi bila posamezna navedba vira preobsežna. Do posameznega vira je mogoče dostopati s skupne spletne strani, ki je pri metodah NIOSH 

navedena pod zaporedno številko [67], pri metodah OSHA pa pod zaporedno številko  [88].   
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Priloga 1, Tabela11. Odvisnost analize od adsorbentov – aktivno oglje, oglje, grafitne saje, ogljikova molekularna sita, silikagel, florisil, 

hopcalite 
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Priloga 1, Tabela 12. Odvisnost analize od vrste adsorbentov različnih poroznih polimerov 
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Priloga 1, Tabela 13: Legenda za vrstvo analiz, ki so navedene v prilogi 1, tabele od 1 do 12    

 

GC-FID Gas chromatography- flame ionization detector  plinska kromatografija - plamenski ionizacijski detektor 

GC - 
63

Ni ECD Gas chromatography- electron capture detector (
63

Ni) plinska kromatografija - 
63

Ni detektor z zajetjem elektronov 

GC-ECD Gas chromatography- electron capture (conductivity) detector plinska kromatografija - detektor z zajetjem (prevodnost) elektronov 

GC-MS Gas chromatography- mass spectrometry   plinska kromatografija z masno spektrometrijo 

GC-CLD Gas chromatography - chemiluminescence detector  plinska kromatografija - kemiluminiscenčni detektor  

GC-PID Gas chromatography - photoionization detektor plinska kromatografija - fotoionizacijski detektor 

GC-FPD Gas chromatography - flame photometric detector plinska kromatografija- plamenski fotometričen detektor 

GC-NPD Gas chromatography - nitrogen-phosphorous detector   plinska kromatografija – detektor dušika in fosforja 

GC- SCLD Gas chromatography - sulphur chemiluminescence detector  plinska kromatografija - kemiluminiscenčni detektor za žveplo 

GC-NSD Gas chromatography - nitrogen selective detector   plinska kromatografija – selektiven detektor za dušik 

LC-TEA Liquid chromatography with a Thermal Energy Analyzer tekočinska kromatografija s termičnim analizatorjem 

HPLC-UV detection High-performance liquid chromatography - ultraviolet (UV) detector visokotlačna kromatografija ali tekočinska kromatografija visoke 

ločljivosti – UV detektor 

HPLC-F/UV detection High-performance liquid chromatography fluorescence/UV detection visokotlačna kromatografija ali tekočinska kromatografija visoke 

ločljivosti – fluorescenčni/UV detektor 

HPLC-F/VIS  High-performance liquid chromatography fluorescence/VIS detection visokotlačna kromatografija ali tekočinska kromatografija visoke 

ločljivosti – fluorescenčni/VIS detektor 

AAS Atomic absorption spectrophotometer atomski absorpcijski spektrofotometer 

PES Plasma emission spectrometry plazemsko emisijska spektrometrija 

VAS Spectrophotometry visible absorption vidna absorpcijska spektrofotometrija 

UV-VIS spektrometer Ultraviolet - visible spektrometer UV-vidni spektrometer 

IC-CD Ion chromatography- conductivity detector ionska kromatografija z detektorjem prevodnosti 
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8.2 Priloga 2 
Priloga 2, Tabela 1: Zaščita dihal, odvisna od delovnega okolja, s pripadajočimi zaščitnimi faktorji, dopustnim časom izpostavljenosti in 

zahtevami za test prilagajanja 
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Priloga 2, Tabela 2: Zaščita dihal, neodvisna od delovnega okolja, s pripadajočimi zaščitnimi faktorji, dopustnim časom izpostavljenosti in 

zahtevami za test prilagajanja 
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Priimek / Ime KORAT Lidija 

Naslov Polene 5b, 3210 Slovenske Konjice 

Telefon 00 386 3 425 27 00   

Telefaks 00 386 3 425 27 07 

E-pošta lidija.korat@gov.si 
  

Državljanstvo slovensko 
  

Datum rojstva 2. 4. 1965 
  

Spol Ženski 
  

Delovne izkušnje  
  

Obdobje OD 1. 10. 2000 DALJE             

Zaposlitev ali delovno mesto Inšpektorica in vodja območne enote Celje - Velenje 

Glavne naloge in pristojnosti – vodenje območne enote, 

– izvajanje inšpekcijskega nadzora,  

– izvajanje raziskav nezgod pri delu, 

– prekrškovni organ, 

– izdajanje aktov v skladu s Zakonom o inšpekciji dela, 

– sodelovanje v delovni skupini za področje kemijske varnosti, 

– sodelovanje v delovnih skupinah na nivoju EU v zvezi s kemijsko 

varnostjo, 

– sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov v zvezi s 

kemijsko varnostjo, 

– priprava usmerjenih akcij s področja varnosti in zdravja pri delu v zvezi 

s kemijsko varnostjo in izdelava poročil, 

– sodelovanje na različnih konferencah, simpozijih, okroglih mizah s 

področja varnosti in zdravja pri delu v zvezi s kemijsko dejavnostjo, 

– sodelovanje pri pripravi letnega poročila Inšpektorata RS za delo. 

Naziv in naslov delodajalca Inšpektorat RS za delo 

Verovškova 64a 

1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Državna uprava 
  

Obdobje 16. 1. 1996 – 1. 10. 2000               

Zaposlitev ali delovno mesto Inšpektorica  

Glavne naloge in pristojnosti – izvajanje inšpekcijskega nadzora,  

– izvajanje raziskav nezgod pri delu, 

– izdajanje aktov v skladu s Zakonom o inšpekciji dela. 
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Naziv in naslov delodajalca Inšpektorat RS za delo 

Parmova 33 

1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Državna uprava 

  

Obdobje 1. 9. 1993 – 10. 10. 1995 

Zaposlitev ali delovno mesto Vodja oddelka dodelavnih materialov 

Glavne naloge in pristojnosti – vodenje oddelka dodelavnih materialov, ki se uporabljajo za galanterijo 

in modne dodatke,  

– raziskava tržišča,  

– izdelava kalkulacij, 

– sodelovanje z dobavitelji in kupci.  

Naziv in naslov delodajalca KONUS, kemijska in usnjarska industrija, d. d. 

Mestni trg 18 

3210 Slovenske Konjice 

Vrsta dejavnosti ali sektor Kemijsko-usnjarska industrija 

  

Obdobje 5. 11. 1985 – 1. 9. 1993 

Zaposlitev ali delovno mesto Razvojni tehnolog za celulozne materiale za notranjke; vodja oddelka 

filtrnih slojnic 

Glavne naloge in pristojnosti – testiranje novih vhodnih materialov za izdelavo celuloznih materialov 

za notranjke, 

– sodelovanje pri uvajanju obratovanja čistilne naprave za čiščenje vod 

– proučitev možnosti izdelave celuloznih materialov za mokro filtracijo 

(filtrnih slojnic) na novi proizvodnji liniji, ki se uporabljajo za filtracijo 

vina, sadnih sokov, kreme, vode in smole, 

– uvajanje nove proizvodnje linije,  

– samostojna določitev vhodnih materialov, njihove recepture, določitev 

tehnoloških parametrov za izdelavo filtrnih slojnic, izdelava filtrnih 

slojnic različnih tipov, raziskava tržišča uporabe filtrnih slojnic, njihovo 

testiranje pri uporabnikih, proučitev vrste testiranj na živilsko 

neoporečnost materiala ter določitev stroškov za izdelavo filtrnih 

slojnic, 

– vodenje oddelka filtrnih slojnic, 

– sodelovanje z dobavitelji in kupci. 

Naziv in naslov delodajalca KONUS, kemijska in usnjarska industrija, d.d. 

Mestni trg 18 

3210 Slovenske Konjice 

Vrsta dejavnosti ali sektor Kemijsko-usnjarska industrija 
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Izobraževanje in 

usposabljanje 

                                                 
Obdobje  

 Naziv izobrazbe in/ali 

nacionalne poklicne 

kvalifikacije 

    Naziv in status ustanove, ki 

je podelila diplomo, 

spričevalo ali certifikat 

        Stopnja izobrazbe po 

nacionalni ali mednarodni 

klasifikacijski lestvici 

 
 

 

  1. 10. 2002 – 29. 3. 2010 

  magistrica znanosti s področja kemijske tehnike 

 

  

  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Smetanova 17 

2000 Maribor 
 

   8/1 

  
 

Obdobje 1. 10. 1986 – 24. 7. 1990                          

Naziv izobrazbe in / ali 

nacionalne poklicne 

kvalifikacije 

univ. dipl. inž. kem. tehn. 

Naziv in status ustanove, ki 

je podelila diplomo, 

spričevalo ali certifikat 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Smetanova 17 

2000 Maribor 

Stopnja izobrazbe po 

nacionalni ali mednarodni 

klasifikacijski lestvici 

7 

ISCED 5A 

 

Obdobje 1. 10. 1983 – 31. 10. 1985   

Naziv izobrazbe in / ali 

nacionalne poklicne 

kvalifikacije 

inž. kem. tehn. 

Naziv in status ustanove, ki 

je podelila diplomo, 

spričevalo ali certifikat 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Smetanova 17 

2000 Maribor 

Stopnja izobrazbe po 

nacionalni ali mednarodni 

klasifikacijski lestvici 

6/2 

ISCED 5 

  

Znanja in kompetence  
  

Materni jezik(i) slovenščina 
  

Drug(i) jezik(i)  

 

 

Samovrednotenje  Razumevanje Govorjenje Pisanje 

Evropska raven (*)  Slušno 

razumevanje 

Bralno 

razumevanje 

Govorno 

sporazumevanje 

Govorno 

sporočanje 

 

Angleščina  
B1 

Samostojni 

uporabnik 
B2 

Samostojni 

uporabnik 
B1 

Samostojni 

uporabnik 
B1 

Samostojni 

uporabnik  
B1 

Samostojni 

uporabnik 

Hrvaščina  
C2 

Usposobljen 

uporabnik 
C2 

Usposobljen 

uporabnik 
B2 

Samostojni 

uporabnik 
B2 

Samostojni 

uporabnik  
B1 

Samostojni 

uporabnik  

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 
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Socialna znanja in 

kompetence 

– komunikacijske veščine (posledica zahtev dosedanjih delovnih mest), 

– zmožnost delovanja v timu. 

 
 

Organizacijska znanja in 

kompetence 

– sposobnost vodenja in pogajanja (uspešno vodenje oddelkov oz. enote), 

– znanje projektnega vodenja (usposabljanje na delovnem mestu). 

 
 

Računalniška znanja in 

kompetence 

– poznavanje računalniškega paketa MS Office (Word, Power Point, 

Excel). 

 
 

Druga znanja in kompetence – izpit iz zakona o splošnem upravnem postopku, 

– izpit za inšpektorja, 

– izpit za prekrškovni organ, 

– sodelovanje pri pripravi Praktičnega priročnika o najboljši praksi za  

preprečevanje ali zmanjševanje tveganj v zvezi z azbestom pri delu, ki 

je povezano (ali je lahko povezano) z azbestom: za delodajalce, delavce 

in inšpektorje za delo, ki se je pripravljal v delovni skupini SLICA, 

– sodelovanje v delovni skupini SLICA (odbora glavnih inšpektorjev EU 

za delo) za pripravo protiazbestne kampanje 2006, 

– sodelovanje v delovni skupini SLICA, kot članica te skupine in 

koordinatorka v RS za Evropsko informacijsko in inšpekcijsko 

kampanjo 2009–2011 glede ocenjevanja tveganj pri uporabi nevarnih 

kemičnih snovi, 

– sodelovanje pri pripravi Letnega poročila Inšpektorata RS za delo za 

leta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015,  

– pri MDDSZ članica komisije za izdajo, obnovitev ali odvzem dovoljenja 

za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu, 

– na Upravni akademiji članica izpitne komisije za strokovni izpit iz 

varnosti in zdravja pri delu, 

– strokovni ekspert pri twinning projektu MN/09/ IB/ SO/ 01- 

Harmonizacija in implementacija zakonodaje na področju inšpekcije dela 

in varnosti pri delu v Črni gori. 

 
  

Vozniško dovoljenje B kategorija 
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UNIVERZA V MARIBORU 

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 
 

 

 

 

 

Izjava doktorskega kandidata 

 

 

 

Podpisani-a Lidija Korat, vpisna številka K3000205, 

 

 

 

izjavljam, 

 

 

 

da je doktorska disertacija z naslovom Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim 
snovem na delovnih mestih 

rezultat lastnega raziskovalnega dela,  

da predložena disertacija v celoti ali v delih ni bila predložena za pridobitev kakršnekoli 
izobrazbe po študijskih programih drugih fakultet ali univerz, 

da so rezultati korektno navedeni in  

da nisem kršil-a avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih.  

 

 

 

 

 

Podpis doktorskega kandidata 
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Bibliografija kandidata 
v neposredni zvezi z doktorsko disertacijo 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. KORAT, Lidija, NOVAK-PINTARIČ, Zorka, KNEZ, Željko. Safety and health analysis 

of workplaces exposed to styrene. Environmental engineering and management journal, 

ISSN 1582-9596. [Print ed.], June 2014, vol. 13, no. 5, str. 1509-1516. 

http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/. [COBISS.SI-ID 18347798], [JCR, SNIP, WoS do 7. 1. 

2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]  

1.04 Strokovni članek 

2. KORAT, Lidija. Biološki monitoring z vidika inšpektorja za delo. Delo + varnost, ISSN 

0011-7943, 2015, letn. 60, št. 4, str. 20-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 20807733]  

3. KORAT, Lidija. Evropska kampanja 2009-2011 v zvezi z ocenjevanjem tveganj pri 

uporabi nevarnih kemičnih snovi. Vzdrževalec, ISSN 1318-2625, avg. 2010, št. 136, str. 41-

47, ilustr. [COBISS.SI-ID 15315253]  

4. RUŽIČ, Boris, KORAT, Lidija. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v zvezi z 

azbestom ter inšpekcijski nadzor. Delo + varnost, ISSN 0011-7943, 2006, letn. 51, št. 5, str. 

46-52. [COBISS.SI-ID 9742875]  

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

5. KORAT, Lidija, NOVAK-PINTARIČ, Zorka, KNEZ, Željko. Celovita analiza varnosti in 

zdravja pri delu glede izpostavljenosti delavcev stirenu = Safety and health analysis of 

workplaces exposed to stryrene. V: Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, 23. in 24. 

september 2010. [Maribor]: FKKT, [2010], 13 str. [COBISS.SI-ID 14421782]  

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 

6. KORAT, Lidija. Biološki monitoring = Biological monitoring z vidika inšpektorja za 

delo. V: RATKAJEC, Tihomir (ur.). Kemične snovi na delovnem mestu - biološki 

monitoring, III. Sušnikovi dnevi, Radenci, 12. in 13. junij 2015. 1. natis. Ljubljana: 

Slovensko zdravniško društvo, Združenje medicine dela, prometa in športa, 2015, str. 68-75. 

[COBISS.SI-ID 20687157]  

7. KORAT, Lidija. Obveznosti delodajalca na področju varovanja delavcev pred kronično 

izpostavljenostjo nevarnim kemikalijam. V: ŠARC, Lucija (ur.). Nevarne kemikalije : 

izbrana poglavja 2014 : zbornik. Ljubljana: Društvo za širjenje toksikološkega in 

medicinskega znanja: Zavod za toksikologijo in zastrupitve, 2014, str. 20-32. [COBISS.SI-

ID 20687413]  

8. KORAT, Lidija. Problematika stirena v proizvodnih procesih. V: Varstvo pri delu, varstvo 

pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2013, 

21.-22. 5. 2013. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško 

varnost, 2013, str. 1-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 20687669]  

9. KORAT, Lidija. Rezultati vprašalnika in zadnje informacije o evropski kampanji 2009-

2011 v zvezi z ocenjevanjem tveganj pri uporabi kemičnih snovi. V: Mednarodni simpozij 

Zdravo delovno okolje : varnost pri vzdrževalnih delih, 21. in 22. oktober 2010, Grand Hotel 

Toplice, Bled. [Ljubljana]: Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije, 2010, 13 str. 

[COBISS.SI-ID 15316277]  
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10. KORAT, Lidija. Ocenjevanje tveganj pri uporabi nevarnih kemičnih snovi : evropska 

kampanja. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z 

mednarodno udeležbo, Portorož 2010, 11.-12. 5. 2010. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2010, str. [1-17]. [COBISS.SI-ID 

20687925]  

11. KORAT, Lidija. Problematika biološkega monitoringa. V: Zdravo delovno okolje : 

[zbornik referatov]. [Ljubljana]: Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije, 2009, 8 str. 

[COBISS.SI-ID 15315509]  

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid 

12. KORAT, Lidija. Praktični priročnik o najboljši praksi za preprečevanje ali zmanjševanje 

tveganj v zvezi azbestom pri delu, ki je povezano (ali je lahko povezano) z azbestom : za 

delodajalce, delavce in inšpektorje za delo. [S. l.: Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC), 

2006. 145 f., [33] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 15318581]  

2.09 Magistrsko delo 

13. KORAT, Lidija. Tehnologija polimerov s posebnim poudarkom varstva pred stirenom : 

magistrsko delo. Maribor: [L. Korat], 2010. XXII, 236 f., ilustr. http://dkum.uni-

mb.si/Dokument.php?id=13688. [COBISS.SI-ID 13992214]  

2.11 Diplomsko delo 

14. KORAT, Lidija. Študija možnosti za izdelavo filternih slojnic, (Tehniška fakulteta, VTO 

kemijska tehnologija). Maribor: [s.n.]. 123 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 746518]  

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI) 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 

15. KORAT, Lidija. Ekološke preiskave v luči IRSD. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 

20686389]  

16. KORAT, Lidija. Predstavitev dela IRSD in akcije nadzora v letu 2015 v zvezi z 

odstranjevanjem azbesta. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 20686901]  

17. KORAT, Lidija. Zagotavljanje varnostnih ukrepov pri odstranjevanju azbesta. Celje, 

2015. [COBISS.SI-ID 20686645]  

18. KORAT, Lidija. Bistvene spremembe, ki jih prinaša uredba CLP - varnostni listi po 

novem. Maribor, 2014. [COBISS.SI-ID 20685365]  

19. KORAT, Lidija. Inšpekcijski nadzor nad upoštevanjem zakonodaje pri rokovanju z 

nevarnimi snovmi. Maribor, 2014. [COBISS.SI-ID 20685109]  

20. KORAT, Lidija. Uporaba kemikalij in plinov na gradbiščih. Celje, 2014. [COBISS.SI-

ID 20684597]  

21. KORAT, Lidija. Varnost in zdravje pri delu z nevarnimi kemikalijami. Ljubljana, 2014. 

[COBISS.SI-ID 20684853]  

22. KORAT, Lidija. Varnost in zdravje pri delu z ototoksičnimi snovmi. Kranj, 2014. 

[COBISS.SI-ID 20685877]  

23. KORAT, Lidija. Vloga in izkušnje inšpektorata za delo za varnost in zdravje pri delu 

glede varnih delovnih mestih. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 20685621]  

24. KORAT, Lidija. Vloga inšpekcijske službe v kemijskih nesrečah. Pekre; Ig pri Ljubljjani, 

2014. [COBISS.SI-ID 20686133]  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20687925
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=15315509
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=15318581
http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13688
http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13688
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=13992214
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=746518
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20686389
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20686901
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20686645
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20685365
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20685109
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20684597
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20684853
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20685877
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20685621
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20686133


Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih  

194 

 

25. KORAT, Lidija. Europska kampanja na području uklanjanja materiala, koji sadrže 

azbest. Podgorica, 2013. [COBISS.SI-ID 20683573]  

26. KORAT, Lidija. Kriteriji za določanje periodike : (mikroklima, pregledi delovne 

opreme, usposabljanje, zdravniški pregledi). Rogaška Slatina, 2013. [COBISS.SI-ID 

20683829]  

27. KORAT, Lidija. Regulativa s področja varnega dela z nevarnimi kemičnimi snovmi. 

Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 20684085]  

28. KORAT, Lidija. Vloga in priporočila inšpektorata za delo pri kemijski varnosti. 

Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 20684341]  

29. KORAT, Lidija. Kemijske nezgode na delovnem mestu v Sloveniji. Ljubljana, 2012. 

[COBISS.SI-ID 20683317]  

30. KORAT, Lidija. Rezultati EU kampanje 2009 - 2011 nadzora nad izpostavljenostjo 

delavcev nevarnim kemijskim snovem pri popravilu motornih vozil. Portorož, 2011. 

[COBISS.SI-ID 20682805]  

31. KORAT, Lidija. Urejanje varnosti in zdravja pri delu pri samozaposlenih osebah. Bled, 

2011. [COBISS.SI-ID 20682549]  

32. KORAT, Lidija. Vpliv novosti v zvezi z razvrščanjem, označevanjem in pakiranjem snovi 

ter zmesi na področju varnosti in zdravja pri delu. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 

20683061]  

3.25 Druga izvedena dela 

33. KORAT, Lidija. [Kemijske nezgode v Sloveniji : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

kemijo in kemijsko tehnologijo, 28. januar 2013]. [2013]. [COBISS.SI-ID 36477957]  

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO 

Urednik 

34. Poročilo o delu. Korat, Lidija (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Inšpektorat za 

delo Republike Slovenije, 2002-. ISSN 1854-1356. [COBISS.SI-ID 128235776]  
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http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20684341
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20683317
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20682805
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20682549
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20683061
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=36477957
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=128235776

