
Kako živeti in delati z nevarnimi snovmi ali 
KEMIJSKA VARNOST 

Vse avtorske pravice so pridržane. 
Gradiva ni dovoljeno razmnoževati ali razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorice.

Mag. Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo





10 let POSVETOV KEMIJSKA VARNOST ZA VSE:

1. Kemijska varnost za vse, Ptuj, 2009

2. Kemijska varnost živil in predmetov splošne rabe, Izola, 2010

3. Pesticidi, okolje in mi , Murska  Sobota, 2011

4. Biomonitoring – spremljanje onesnažil v ljudeh, Novo mesto , 2012

5. Strupene kovine v okolju in v nas,  Celje, 2013

6. Toksikovigilanca – spremljanje in obvladovanje zastrupitev s kemikalijami, Ig, 2014
7.

7. Zdravila v odpadkih - nevarne kemikalije v okolju, Maribor, 2015

8. Nanovarnost – ali smo dovolj previdni z nano? Izola, 2016

9. Kemijska (ne)varnost okolja, Lukovica, 2017

10. Varno ravnanje z nevarnimi snovmi za zdrava 
delovna mesta in okolje,  Laško, 2018 



Če nas je bilo tedaj 30…

… nas je danes 300 in …



KAJ JE KEMIJSKA VARNOST? 

Vedno začnemo in končamo s vprašanjem:





Ali je slika po vašem 
mnenju povezana s 
kemijsko varnostjo?

DA        NE



Vir fotografij: Twining projekt Kemijska varnost 3













SE KEMIJSKA VARNOST TIČE SAMO KEMIKOV, KEMIJSKIH  LABORATORIJEV?



KAKŠEN JE VAŠ (NAŠ) ODNOS DO KEMIJE?

KEMIJA

poticaj.net



rsc-li/pac 2015
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https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsiYXSnJjeAhXI26QKHd6JD3cQjRx6BAgBEAU&url=https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/don-t-let-chemophobia-phobia-poison-our-communications/&psig=AOvVaw06byxscA9VAVADNUhJEjxr&ust=1540234942222985


„ZAPOVEDI“ KEMIJSKE VARNOSTI ZA VSE

1. Začelo se je s Paracelsus-om ali paradoks strupa… in danes vemo več !



“Vse snovi so strup  in 

nobene ni, ki ni strup. 

Le odmerek loči 

zdravilo od strupa.”

Paracelsus (1493 – 1541)

PARADOKS STRUPA!Danes vemo več…toksikologija…





„ZAPOVEDI“ KEMIJSKE VARNOSTI ZA VSE

1. Začelo se je s Paracelsus-om ali paradoks strupa… in danes vemo več !

2. Snovi/kemikalije: naravne ali nenaravne, vse so lahko nevarne !



POVSEM NARAVNO JABOLKO VSEBUJE:

tapatalc/com



SNOVI

NEVARNE 
SNOVI

KAJ JE SNOV? 

NARAVNE SNOVI

NENARAVNE SNOVI (ksenobiotiki)

Katere snovi so nevarne ?

Snovi vs. zmesi! 

Snovi vs. kemikalije

vs. ksenobiotiki!



Nevarna  snov ima take lastnosti, da predstavlja 
VEČJE tveganje za naše varnost in zdravje…

Nevarna snov je snov, 

ki ima vsaj eno od nevarnih lastnosti 

v skladu s kemijsko zakonodajo!

Katere so nevarne lastnosti snovi ?



„ZAPOVEDI“ KEMIJSKE VARNOSTI ZA VSE

1. Začelo se je s Paracelsus-om ali paradoks strupa… in danes vemo več !

2. Snovi/kemikalije: naravne ali nenaravne, vse so lahko nevarne !

3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki ! 



https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj67tHNmJjeAhURzaQKHRM1BfAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gellnerindustrial.com/all-you-need-to-know-about-the-ghs-system/&psig=AOvVaw0Xl6Z4DFTLYnvsuR1TCij9&ust=1540233814887153
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj67tHNmJjeAhURzaQKHRM1BfAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gellnerindustrial.com/all-you-need-to-know-about-the-ghs-system/&psig=AOvVaw0Xl6Z4DFTLYnvsuR1TCij9&ust=1540233814887153


Vir: visialy.ly



NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE NEVARNOSTI ZA OKOLJE

FIZIKALNE NEVARNOSTI

Nevarne (lastnosti) snovi so označene  s piktogrami 



Vir: URSK



PIKTOGRAMI SO PRVO OPOZORILO BOLJ PODROBNA OPOZORILA

in NAVODILA

stavki o NEVARNOSTI 

(H-stavki) in 

PREVIDNOSTNI stavki 

(P-stavki) 

Kako prepoznati nevarne (lastnosti) snovi?



Malce analogije : 

piktogrami 
so kot

H- in P- stavki pa kot 

https://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifoa3sotzZAhWNjqQKHetuCnEQjRwIBg&url=https://koristno.net/p/dobil-obvestilo-policije-ki-mu-je-polepsalo-dan-le-kaj-so-napisali&psig=AOvVaw3HVHEE2B1ishQoyCs-4ptj&ust=1520582894551192
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Vir: URSK



„ZAPOVEDI“ KEMIJSKE VARNOSTI ZA VSE

1. Začelo se je s Paracelsus-om ali paradoks strupa… in danes vemo več !

2. Snovi/kemikalije: naravne ali nenaravne, vse so lahko nevarne !

3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki ! 

4. Presojamo tveganje, ne samo in zgolj nevarne lastnosti snovi !



Nevarnost

Izpostavljenost

Tveganje

Nevarnost: 

Lastnost snovi, na 
katero ne moremo 
vplivati

Izpostavljenost:  

količina (odmerek)/ 
koncentracija, 
čas/pogostnost 
izpostavljenosti, 
vrsta/ način

Tveganje, ki ga predstavljajo nevarne snovi

Tveganje :

Verjetnost neželenega izida 
(neželenih učinkov na zdravje), 
če smo izpostavljeni oz. smo v stiku 
z nevarno snovjo 

Kaj je tveganje? 



„ZAPOVEDI“ KEMIJSKE VARNOSTI ZA VSE

1. Začelo se je s Paracelsus-om ali paradoks strupa… in danes vemo več !

2. Snovi/kemikalije: naravne ali nenaravne, vse so lahko nevarne !

3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki ! 

4. Presojamo tveganje, ne samo in zgolj nevarne lastnosti snovi !

5. Preventiva je boljša kot kurativa ali strup ni enak strupu !



Strupene snovi lahko povzročajo:

 AKUTNE  ZASTRUPITVE (takojšnje okvare zdravja), 

nastopijo, kadar smo naenkrat izpostavljeni vplivu “večje” količine  
ene ali več strupenih snovi…

 KRONIČNE ZASTRUPITVE (dolgoročno delovanje  in 
povzročanje okvar, ki niso takoj očitne)

nastopijo, kadar smo dalj časa izpostavljeni vplivu „manjših „
količin strupenih snovi…

Kaj je strup?
… snov, ki (kemijsko) škodljivo vpliva na organizem…



AKTUALNO in AKUTNO (Večer, 7.3.2018)



„ZAPOVEDI“ KEMIJSKE VARNOSTI ZA VSE

1. Začelo se je s Paracelsus-om ali paradoks strupa… in danes vemo več !

2. Snovi/kemikalije: naravne ali nenaravne, vse so lahko nevarne !

3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki ! 

4. Presojamo tveganje, ne samo in zgolj nevarne lastnosti snovi !

5. Preventiva je boljša kot kurativa ali strup ni enak strupu !

6. Poznamo poti vnosa nevarnih snovi … in osnove toksikologije !



skozi nos (inhalacija)

skozi usta (oralno)

skozi kožo (dermalno)

Absorpcija: sposobnost kemikalije, da vstopi v krvni obtok

Učinek odvisen od načina oz. poti vnosa!

način/pot 
vnosa

Itd.

Iz osnov toksikologije (vede o strupih  preučuje škodljiv vpliv snovi na org.):



Kemijska varnost v učnih načrtih - vertikala

VIO 1. (1.-3.r.) 2. (4.-6.r.) 3. (7.-9.r.)

Predmeti Spoznavanje okolja Naravoslovje in 
tehnika

Naravoslovje

Kemija
IP: Poskusi v kemiji

Cilji / vsebine Učenke/-ci:

 vedo, da obstajajo 
nevarne snovi  (strupene, 

vnetljive, eksplozivne, jedke, 
okolju nevarne)

 spoznajo  osnovne 
„oznake“ za nevarne snovi  
in razumejo njihov pomen 

Učenke/-ci:

 prepoznajo,
razložijo pomen  
„simbolov“ za 
nevarne snovi in 
ustrezno ravnajo
s temi snovmi, 
ustrezna zaščita

Učenke/-ci:

 poglabljajo 
poznavanje nevarnih 
lastnosti snovi, 
označevanje in ravnanje 
z njimi

IP:
 osnove toksikologije

OŠ

SŠ  (kemija): Osnove toksikologije, kemijska varnost v lab. itd.



Intuitivna toksikologija

• ljudje so od nekdaj bili intuitivni toksikologi, zanašajoč se na svoja 
čutila za zaznavo škodljivih, nevarnih snovi…v hrani, vodi, zraku…

• a čutila niso (bila) zadostna  razvoj toksikologije in znanosti 
ocenjevanja tveganja

• temeljenje na posploševanju in sodbah pri pretvarjanju podatkov, 
ki veljajo za živali (predvidevanjih)  subjektivnost in intuitivnost 
ter razlike med toksikologi (iz različnh krogov) in uradniki –
zakonskih presojevalcev

• problemi komunikacije tveganja in kontroverznosti : omejitve 
ocenjevanja tveganj in nestrinjanje med strokovnjaki ter napačna 
razumevanja v javnosti…



„ZAPOVEDI“ KEMIJSKE VARNOSTI ZA VSE

1. Začelo se je s Paracelsus-om ali paradoks strupa… in danes vemo več !

2. Snovi/kemikalije: naravne ali nenaravne, vse so lahko nevarne !

3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki ! 

4. Presojamo tveganje, ne samo in zgolj nevarne lastnosti snovi !

5. Preventiva je boljša kot kurativa ali strup ni enak strupu !

6. Poznamo poti vnosa nevarnih snovi … in osnove toksikologije !

7. Usmerimo pozornost na problematična področja kemijske varnosti !



Kemijska varnost in
namenjanje posebne pozornosti:

 CMR (carcinogenic, mutagenic chemicals and chemicals
toxic for reproduction) snovem

 EDC (endocrine disrupting chemicals) snovem

 PBT (persistent, accumulative, toxic chemicals) snovem

 zaviralcem gorenja (flame retardants)

 NANOVARNOSTI… 



„ZAPOVEDI“ KEMIJSKE VARNOSTI ZA VSE

1. Začelo se je s Paracelsus-om ali paradoks strupa… in danes vemo več !

2. Snovi/kemikalije: naravne ali nenaravne, vse so lahko nevarne !

3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki ! 

4. Presojamo tveganje, ne samo in zgolj nevarne lastnosti snovi !

5. Preventiva je boljša kot kurativa ali strup ni enak strupu !

6. Poznamo poti vnosa nevarnih snovi … in osnove toksikologije !

7. Usmerimo pozornost na problematična področja kemijske varnosti !

8. Zvišajmo raven kemijske varnosti, doma in na delovnih mestih !



Uredba REACH (Registraciji, Evalvaciji, Avtorizaciji in omejevanju Kemikalij) 

v celoti v uporabi 1. junija 2008 - za vse nevarne in nekatere nenevarne snovi



Naš skupni cilj: VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI SNOVMI

KEMIJSKA VARNOST z NAPO-m!



Film: NAPO V … NEVARNOST: KEMIKALIJE!

Sekvence:

 Kemijska tveganja na delovnem mestu - Eksplozivno
 Škodljivo  
 Dražilno 
 Vnetljivo
 Jedko
 Strupeno, CMR
 Nevarno za okolje
 Konec – plini pod tlakom

Izdelana tudi vsebinsko-didaktična gradiva!



Film: NAPO DOGODIVŠČINE

 Opozorilne napise je treba prebrati  
 Vsak izdelek ima svojo embalažo 

Film: NAPO … PRI TVEGANIH OPRAVILIH

 Oceni tveganje!
 Opredeli neznano!
 Ukrepaj!

http://media.osha.europa.eu/napo2/N2-07-each_product_has_its_own_packaging.wmv
http://media.osha.europa.eu/napo2/N2-07-each_product_has_its_own_packaging.wmv
http://media.osha.europa.eu/napo2/N2-03-labels_should_be_read.wmv
http://media.osha.europa.eu/napo2/N2-03-labels_should_be_read.wmv
http://media.osha.europa.eu/napo9/N9-03-act_on_risks_en.wmv
http://media.osha.europa.eu/napo9/N9-03-act_on_risks_en.wmv
http://media.osha.europa.eu/napo9/N9-00-intro_en.wmv
http://media.osha.europa.eu/napo9/N9-00-intro_en.wmv
http://media.osha.europa.eu/napo9/N9-02-identify_the_unknown_en.wmv
http://media.osha.europa.eu/napo9/N9-02-identify_the_unknown_en.wmv


„ZAPOVEDI“ KEMIJSKE VARNOSTI ZA VSE

1. Začelo se je s Paracelsus-om ali paradoks strupa… in danes vemo več !

2. Snovi/kemikalije: naravne ali nenaravne, vse so lahko nevarne !

3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki ! 

4. Presojamo tveganje, ne samo in zgolj nevarne lastnosti snovi !

5. Preventiva je boljša kot kurativa ali strup ni enak strupu !

6. Poznamo poti vnosa nevarnih snovi … in osnove toksikologije !

7. Usmerimo pozornost na problematična področja kemijske varnosti !

8. Zvišajmo raven kemijske varnosti, doma in na delovnih mestih !

9. Nenamerne in namerne zastrupitve ali poskrbimo za kemijsko varnost otrok 



Zakaj so otroci potrebni večje pozornosti KV?

Nenamerne (naključne) „zastrupitve“ z nevarnimi snovmi:

 mlajši otroci (starost 1 – 5 let)  v upadu

 > zastrupitev v domačem okolju (kuhinja, kopalnica)

Namerne zastrupitve (zlorabe):

 najstniki (starost 15 – 19 let)  v porastu

 vzroki: etanol itd. in vedno nova presenečenja…



Poznate: Tide pods challange?

https://www.youtube.com/watch?v=5mcTJFmeC6A

https://www.youtube.com/watch?v=5mcTJFmeC6A
https://www.youtube.com/watch?v=5mcTJFmeC6A


„ZAPOVEDI“ KEMIJSKE VARNOSTI ZA VSE

1. Začelo se je s Paracelsus-om ali paradoks strupa… in danes vemo več !

2. Snovi/kemikalije: naravne ali nenaravne, vse so lahko nevarne !

3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki ! 

4. Presojamo tveganje, ne samo in zgolj nevarne lastnosti snovi !

5. Preventiva je boljša kot kurativa ali strup ni enak strupu !

6. Poznamo poti vnosa nevarnih snovi … in osnove toksikologije !

7. Usmerimo pozornost na problematična področja kemijske varnosti !

8. Zvišajmo raven kemijske varnosti, doma in na delovnih mestih !

9. Nenamerne in namerne zastrupitve ali poskrbimo za kemijsko varnost otrok 

10.Kemijska varnost (ne kemofobija) kot del naravoslovne pismenosti !



Kemofobija in miti!?



KAJ JE KEMIJSKA VARNOST?

Kemijska varnost je ustrezno ravnanje s snovmi, 

ki so lahko potencialno nevarne, da bi bilo 

tveganje za naše zdravje in okolje čim manjše.

TVEGANJE
KORIST



Kemijska varnost je to, da veš katero so stvari, 

ki škodijo in se jih izogibaš. Če se ne moreš izogniti, 

ti morajo straši povedat…    

(Bor, 7 let)

Pomen najširšega razumevanje termina kemijska varnost…za vse

ali kako živeti in delati z nevarnimi snovmi.



KEMIJSKA VARNOST kot sestavina NARAVOSLOVNE PISMENOSTI 

ODNOS

SPRETNOSTI

ZNANJE

Naš skupni cilj:

… doseči čim VIŠJO RAVEN KEMIJSKE VARNOSTI za vsakdan … za vse



Primer za kemijsko varnost?



Kje se začne kemijska varnost?

Hvala za pozornost! 


