
 

 

Zaščitimo mlade v rodni dobi pred reprotoksini  

Spoštovani! 

Na posvetu ZSSS z naslovom »VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI«, ki je bil 6. 
11. 2018 v Ljubljani, smo opozorili tudi, da v številnih slovenskih podjetjih mladi delavci v rodni dobi 
niso ustrezno zaščiteni pred reprotoksini, nevarnimi kemikalijami na njihovem delovnem mestu, ki 
škodujejo rodnosti. Zato je strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu na svojem 
novemberskem posvetu sklenila usmeriti pozornost delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu 
tudi nanje. 

Reprotoksini so snovi, strupene za razmnoževanje (rojevanje otrok). Navadno so ljudje pozorni zgolj 
na učinek reprotoksinov na nosečo žensko oziroma na mater in njene potomce. V resnici pa učinkujejo 
tudi na spolno funkcijo in plodnost moških in zdravje njihovih potomcev. Posledice izpostavljenosti se 
res najpogosteje pokažejo, če je bila mati izpostavljena reprotoksinu med nosečnostjo, toda posledice 
na plodu se lahko kažejo tudi, če sta bila starša reprotoksinu izpostavljena kadarkoli v njunem 
življenju. Pri ženskah v rodni dobi lahko povzročijo neplodnost in spontane splave ter menstrualne 
motnje. Pri moških v rodni dobi pa lahko povzročajo padec števila semenčic in prizadetost testisov. Pri 
njunih potomcih pa lahko povzročajo smrt ali zmanjšano telesno težo zarodka, predčasne porode ter 
nevrološke in vedenjske motnje potomcev. Jasno je, da je torej pred reprotoksini potrebno zaščititi 
predvsem mlade ženske in moške, ki so v rodni dobi in šele načrtujejo družino. 

Kako prepoznamo reprotoksine na svojem delovnem mestu? 

To nam omogoča evropska Uredba št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter 
zmesi, ki določa, katere informacije mora proizvajalec kemikalije posredovati uporabniku in mu tako 
omogočiti njeno zavestnejšo, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo. Uredba določa, da mora etiketa 
na embalaži kemikalije opozoriti na njene nevarne lastnosti s pomočjo piktogramov za nevarnost, 
stavki o nevarnosti, previdnostnimi stavki in opozorilnimi besedami. Na reprotoksine opozarja 
predvsem stavek s šifro H360. Zapomnimo pa si stavke, ki opozarjajo na reprotoksine: 

H360: Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku. 
H361: Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. 
H362: Lahko škoduje dojenim otrokom. 
P263: Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem. 

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in ZSSS zahtevata, da naj se evropska in slovenska 
zakonodaja dopolnita tako, da bo delavcem na delovnih mestih pred reprotoksini zagotovljena enaka 
zaščita kot v primeru karcinogenov. To pomeni med drugim, da je treba določiti mejne vrednosti 
poklicne izpostavljenosti za vse reprotoksine, ki so v uredbi 1272/2008 označeni s kategorijo 1A in 1B. 
Zakonodaja naj poskrbi, da delavci, ki delajo z reprotoksini, imajo informacijo o tveganju, kateremu so 
izpostavljeni ter o preventivnih ukrepih. 

Kaj svetujemo delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri 
delu? 

Od delodajalca naj zahtevajo poročilo, ali se pri njem na kateremkoli delovnem mestu uporabljajo 
reprotoksini, označeni s stavkom H360 in ali je za ta delovna mesta v oceni tveganja določeno, da tam 
ne smejo delati mladi delavci obeh spolov v rodni dobi. Delodajalca naj opozorijo, da ne zadošča 
umakniti nosečo delavko, saj ta navadno šele v 10. tednu nosečnosti opozori na svojo nosečnost. 
Takrat je namreč lahko že prepozno, saj so reprotoksini za razvoj ploda najbolj nevarni od 3. do 8. 
tedna nosečnosti. Delodajalec naj delo z reprotoksini uredi v zaprtem sistemu, da vsi delavci ne glede 
na svojo starost z njimi sploh ne prihajajo v stik. Nosečnost namreč marsikoga preseneti tudi v 
srednjih letih. 

  



Več o tem, kako se zaščititi pred reprotoksini na usposabljanjih Sindikalne akademije ZSSS, v 
publikacijah ZSSS in na spletni strani https://zssszaupnikvzd.si/! Vabljeni k obisku! 

Srečno in varno! 

NOVICE  

 

SKEI Slovenije vodi pogajanja za 3 kolektivne 

pogodbe  

10.10.2018 - Jesen je čas za pogajanja...  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Delavska enotnost št. 21; 8.11.2018  

09.11.2018 - Kovinarji se upiramo...  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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