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Vse avtorske pravice so pridržane. Gradiva ni 
dovoljeno razmnoževati ali razpošiljati v 

kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega 
dovoljenja avtorice.



Kemijska varnost

TEMELJNO NAČELO iz zakona o varnosti in zdravju pri 
delu je, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje 
delavcev pri delu. 

V ta namen mora izvajati:

 ukrepe

 vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in 
obvladovanjem nevarnosti pri delu

 obveščanjem in usposabljanjem delavcev

 z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi 
materialnimi sredstvi



Kemijska varnost

Glavni deležniki pri zagotavljanju varnega in zdravega 
dela so:

 zakonodajalec,

 delodajalec, 

 strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu, 

 izvajalec medicine dela,

 delavec, 

 inšpektor



Kemijska varnost

Delodajalec mora izvajati ukrepe – kot je to določeno v 
temeljnem načelu iz Zakona o varnosti in zdravju pri 
delu. 

Vprašanje je, kakšne ukrepe naj zagotavlja delodajalec in 
ali so ti ukrepi ustrezni, primerni in zadostni, da delavec 
ne bo zbolel zaradi nevarnosti, ki jim je pri delu 
izpostavljen.



Kemijska varnost

Laborant; delavec (delovno mesto lahko zasede tako 
moški, kot tudi ženska) izvaja različne analize npr: 

 določevanje pH vrednosti odpadne vode, 

 določevanje trdote vode, 

 določevanje KPK vrednosti v odpadni vodi 

 ….

Zanimajo nas ukrepi za varnost in zdravje delavca.



Kemijska varnost

Ocenjevanje tveganja, ki je osnova za določevanje 
ukrepov za varno delo, se izvaja po sledečih fazah:

 identifikacija nevarnosti

 ugotovitev kdo od delavcev bi lahko bil izpostavljen 
identificiranim nevarnostim

 ocena tveganja

 odločitev o tem ali je tveganje sprejemljivo

 odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje 
nesprejemljivega tveganja 



Kemijska varnost

IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI

 kaj delavec dela (določevanje pH vrednosti, določevanje KPK vrednosti),

 sredstva za delo (delovna oprema (pH meter), tehtnica, steklovina, 

gorilnik …, kemične snovi (določevanje KPK: K2Cr2O7, HgSO4, H2SO4 ….),

 pogoji dela, 

 kako izvaja delo, 

 čas izvajanja dela

 …

Aktivnosti in identifikacija nevarnosti za te aktivnosti 
naj bodo v oceni tveganja jasno zapisane!
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Med identifikacijo nevarnosti se prištevajo tudi izredni 
dogodki (do kakšnega dogodka bi lahko prišlo pri 
izvajanju dela; razlitje, razsutje, požar, eksplozija … in 
potrebni ukrepi v primeru takšnega dogodka), zato jih 
vključite v ocenjevanje tveganja.



Kemijska varnost

UGOTOVITEV KDO OD DELAVCEV BI LAHKO BIL 
IZPOSTAVLJEN IDENTIFICIRANIM NEVARNOSTIM

 Kdo izvaja analizo pH vrednosti? (laborant (ž/m), 
dijak na praksi,  starejši delavec, invalid). Ali lahko 
analizo izvajajo vsi navedeni ali so kakšne omejitve?

 Kdo izvaja analizo KPK vrednosti ? (laborant (ž/m), 
dijak na praksi,  starejši delavec, invalid).  Ali lahko 
analizo izvajajo vsi navedeni ali so kakšne omejitve?  
(Uporaba  K2Cr2O7 Carc. 1B, Muta 1B, Repr. 1B, nosečnica, doječa mati, 
dijak, invalid) – jasno opredeliti v izjavi o varnosti kdo ne sme opravljati 
analize KPK. 

 Vzdrževalci, naključni obiskovalci, učenci … 
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OCENA TVEGANJA

Metode za ocenjevanje tveganja so lahko različne.
Opozorilo: upoštevati pravilnike za nevarnosti

 kemične snovi pri delu 

 ročno premeščanje bremen 

 umetna optična sevanja 

 vibracije 

 eksplozije

 hrup 

 ….   

metoda ocenjevanja tveganja po metodi z izračunom R= R0𝜏+KON+KŠ+Ku

ni ustrezna za prej navedene nevarnosti.
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Primer 
neustrezne 

ocene 

tveganja

Za katero snov je ocena tveganja izdelana?

Ocena je izdelana za zmesi in ne za snovi, 

ki so v zmeseh.



Kemijska varnost

Primer
ustrezne

ocene 

tveganja

Metodologija ocenjevanja naj bo razvidna iz dokumentacije.
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 Naloga ocene tveganja je, da se zahteve opredeljene z 
ZVZD-1 oz. podzakonskimi akti  jasno prepoznajo, 
ukrepi se morajo ravno tako jasno zapisati, eventualne 
opustitve predpisanih aktivnosti (meritve KS na delovnem 

mestu (žveplova kislina, dvovalentne anorganske živosrebrove spojine, 

Cr6+), biološki monitoring (Hg (anorganske spojine, Cr6+) se morajo 
argumentirati in  zapisati v Izjavi o varnosti. 

 V kolikor pa se bodo meritve in biološki monitoring
izvajali, je potrebno izdelati program izvajanja, 
realizacija  mora slediti programu (služi analizi podatkov). 
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ODLOČITEV O TEM ALI JE TVEGANJE SPREJEMLJIVO

določevanje  pH vrednosti določevanje KPK vrednosti 

Primer odločitve

Pri koncentraciji Cr6+na delovnem mestu, ki je 

višja od 20 % MV je potrebno uporabljati OVO.

Pri vrednosti kroma v urinu,  ki je višja od 30% 

BAT vrednosti mora nadrejeni izvajati redni 

nadzor ali delavec uporablja predpisano  OVO. 

Pri vrednosti kroma v urinu,  ki je višja od 40% 

BAT vrednosti se delavca razporedi na drugo 

delo.  
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ODLOČITEV O UVEDBI UKREPOV ZA ZMANJAŠNJE 
NESPREJEMLJIVEGA TVEGANJA 

Ukrepi v zvezi s 

 prezračevanjem 

 osebno varovalno opremo

so v izjavah o varnosti zelo splošni in nenatančni.
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Podatki glede prezračevanja; odsesovanja niso 
konkretno navedeni; 

določiti je potrebno število izmenjav zraka v časovni 
enoti (npr. 4 izmenjave zraka / 1 uro)  ali pa zapisati 
režim prezračevanja; nastavitev prezračevanja na 
določeno stopnjo npr. 3 od 5 
(Cilj: zagotoviti varno delovno okolje, v poročilo o meritvah KS naj izvajalec 
meritev zapiše režim prezračevanja med meritvami).



Kemijska varnost

Potreba po uporabi osebne varovalne opreme v Izjavah o 
varnosti ni jasno določena. V večini primerov je navedeno, da naj se 

osebna varovalna oprema uporablja po potrebi, če se praši, če so koncentracije 
povečane (kaj oz. kdaj so povečane koncentracije, kdo se odloča kdaj je potreba po 

uporabi osebne varovalne opreme?).

Razmere, čas in pogoji, v katerem mora delavec 
uporabljati osebno varovalno opremo v Izjavah o 
varnosti niso določene (7. člen  Pravilnika o osebni varovalni 

opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. l. RS št. 89/99 in 39/05)).
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Ocena tveganja za izbrano osebno varovalno opremo ni 
razvidna iz ocene tveganja.

Zanima nas ali mora delavec pri delu s kemičnimi 
snovmi za zaščito dihal uporabljati polobrazno masko ali 
celoobrazno masko (v oceni tveganja morajo biti  razvidni podatki na 

osnovi katerih je bil izveden izbor maske - razmere na delovnem mestu 
(koncentracija kemičnih snovi).

(5. člen Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri 
delu (Ur. l. RS, št. 89/99 in 39/05))

(Uredba o izvajanju Uredbe (EU ((EU) 2016/425)) o osebni varovalni 
opremi (Ur. l. RS št. 18/33)).
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Zanima nas, kdaj mora delavec zamenjati  filter oz. kdaj 
pride do preboja filtra

Za ostale pline je potrebno izračunati čas zamenjave filtra glede na 
uporabljen razred filtra, koncentracijo kemične snovi in časa 
izpostavljenosti ter glede na lastnosti nevarnih kemičnih snovi.

Zaščita pred: Tip filtra Uporaba 

organski plini in hlapi, ki imajo vrelišče manjše ali enako 650C AX za enkratno uporabo

hlapi živega srebra + P3 filter HgP3 max do 50 ur

dušikovim plinom, vključno z dušikovim oksidom + P3 filtrom NOP3 za enkratno uporabo
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V oceni tveganja naj bodo zapisani podatki na osnovi 
katerih je bila izbrana zaščita za dihala, rok zamenjave 
filtra in zahteva po vodenju zapisov o zamenjavi filtrov. 

 www.hse.gov.uk/respiratory-protective-equipment/resourses.htm

 https://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/change_shedule_mathmodel.html

http://www.hse.gov.uk/respiratory-protective-equipment/resourses.htm
https://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/change_shedule_mathmodel.html
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Vloga izvajalca medicine dela in sodelovanje z izvajalcem medicine dela

 Izvajalec medicine dela naj izdela poročilo o ugotovitvah in analizah 
zdravstvenega stanja delavcev, ugotovitve naj bodo v povezavi s tveganji, ki jim 
je delavec izpostavljen pri delu (npr. izpostavljenost  K2Cr2O7 Carc. 1B, Muta 1B, 
Repr. 1B).  

 Pri analizi in oceni zdravstvenega stanja delavcev mora izvajalec medicine dela 
veliko pozornost posvetiti delovnim pogojem (seznanite jih s poročili), 
lastnostim nevarnih kemičnih snovi (toksokinetika nevarnih kemičnih snovi) 
in ostalimi morebitnimi vplivnimi faktorji. 

 Poročilo mora vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom 
dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu. V primeru 
preseženih bioloških mejnih vrednostih mora izvajalec medicine dela v 
poročilu opredeliti tudi ukrepe v zvezi z varovanjem zdravja.

 Revizija ocene tveganja se obvezno izvede v primeru ugotovljenih preseženih 
bioloških mejnih vrednosti kemičnih snovi pri izpostavljenem delavcu. 
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Ocena tveganja za nov analizni postopek (raziskovalne 
naloge) se obvezno izvede pred začetkom dela, po 
opisanih korakih. Ukrepe za varno delo je potrebno 
zagotoviti pred izvedbo dela (odgovorite si na vsa 
vprašanja in dvome glede varnosti; ali sem delavca 
ustrezno zavaroval pred tveganji?). 
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VARNOSTNI LISTI

Ugotavljanje ustreznosti varnostnega lista

IRSD pristojen za točko 8 (nadzor izpostavljenosti in 
osebna varovalna oprema).

Kje so največje težave? 
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Primer
neustreznega VL
-določevanje ukrepov 
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Komentar:
 Biološki monitoring  za metanol, toluen, aceton v varnostnem

listu ni opredeljen (manjkajo podatki o karakterističnem 
pokazatelju, biološkem vzorcu, času vzorčenja, biološki mejni
vrednosti).

 V zvezi z ukrepom za varno delo je med drugim navedeno, da je 
potrebno poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno
odsesovanje na mestih s povečano koncentracijo. Kaj je dobro 
prezračevanje in kaj je povečana koncentracija? 

 Zaščita dihal: zaščitna maska s filtrom AX  (glej EN 141); 
standard EN 141 ne velja več (kakšno masko naj uporablja delavec 
ni določeno), za filter AX pa ni naveden CEN standard.  

 Zaščita rok: zaščitne rokavice odporne na kemikalije (EN 374); 
manjka navedba materiala za rokavice, debeline rokavic, časa 
prodiranja kemične snovi skozi rokavico. 
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Osebna varovalna oprema je določena v točki 8.2.2.2 
priloge II Uredbe KOMISIJE (EU) 2015/830, kjer je med 
drugim navedeno, da v kolikor so potrebni osebni 
varnostni ukrepi, je potrebna podrobna navedba, katera 
oprema bo zagotovila ustrezno in primerno zaščito, pri 
čemer je potrebno upoštevati Direktivo Sveta 
89/686/EGS z dne 21. decembra 1989 o približevanju 
zakonodaj držav članic v zvezi z osebno zaščitno opremo 
in se sklicevati na ustrezen standard CEN. 
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Primer
neustreznega VL
- določevanje MV

Komentar:

 Metil-etilketon peroksid: CAS:1338-23-4; MV v Sloveniji ni določena.

 Metil etil keton: CAS: 78-93-3; MV = 200 ppm
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Primer  
pravilni VL



Kemijska varnost

EMBALAŽA NEVARNIH SNOVI

Primer  
neustrezno 
označene 
embalaže  

Etiketa na embalaži v kateri so kemične snovi, je prva informacija, ki jo delavec 
prejme. 
Kemične snovi so sredstva za delo, zato morajo biti skladno z določilom 37. člena Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu označene z znaki za obvestila in za nevarnosti. 



Kemijska varnost

Hvala za vašo pozornost.


