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Zavod RS za šolstvo 

Uvajanje varnosti in zdravja pri delu  
skozi kemijske vsebine   

 

VIR SLIKE: http://www.barbour-ehs.com/chemical-safety/ 



KAJ JE ZA VAS KEMIJA? 

KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO KEMIJE? 
 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU + KEMIJA = 

 

..., če se kaj pokvari je fizika,  

če kaj smrdi pa je kemija. 

   Murphyevi zakoni  
VIR SLIKE: http://www.barbour-ehs.com/chemical-safety/ 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy_9Tf9t_PAhVkGZoKHdUaC98QjRwIBw&url=http://www.barbour-ehs.com/chemical-safety/&psig=AFQjCNHGePKKNAwANSnMBzYef8YxJq7SKQ&ust=1476728024592275


Namen predstavitve: 

Širša opredelitev/osvežitev pojma kemijska varnost 

Pregled vključenosti kemijske varnost v UN OŠ (SŠ)  
in rezultati > 10 let dela 

Didaktični pristopi k kemijski varnosti in uporaba 
filmov Napo  

Kemijska varnost kot element  
naravoslovne pismenosti in izobraževalni lističi 



  SE KEMIJSKA     VARNOST TIČE SAMO KEMIKOV, KEMIJSKIH   LABORATORIJEV? 

Kaj je kemijska varnost? 



POVSEM NARAVNA BANANA VSEBUJE: 

SNOV = KEMIKALIJA ? 

VIR SLIKE: CompoundChem 



“Vse snovi so strup in nobene ni, ki ni strup. Le odmerek loči zdravilo od strupa.“ 
Paracelsus (1493 – 1541) 

 



      ODMEREK (DOZA) VPLIVA NA TO KAJ JE STRUP 

           OD ČESA JE ODVISNO TVEGANJE? 
 



Nevarnost 

Izpostavljenost 

Tveganje 

Nevarnost:  
 

Strupenost oz. lastnost 
kemikalije/snovi, na  
katero ne moremo 
vplivati 
 

Izpostavljenost:   

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

Osebna dovzetnost in razlike! 

Tveganje, ki ga predstavljajo nevarne snovi 



Kako prepoznati nevarne snovi / kemikalije? 

VIR SLIKE: https://blog.safetysmart.com/tag/chemical-safety/ 



 

    Nevarna  kemikalija ima take  

fizikalno – kemijske in toksikološke   

lastnosti, da predstavlja VEČJE  

tveganje za varnost in zdravje… 

 

Kdaj je snov / kemikalija nevarna?  



Katera snov / kemikalija je nevarna?  

  

  Nevarna kemikalija je kemikalija,  

 ki ima vsaj eno od nevarnih lastnosti  

   v skladu s kemijsko zakonodajo! 

In kdo / kaj še pomaga pri tem… 



V ZDA pomaga Simpson, v EU pa …. 

VIR SLIK: http://nanofab.sites.olt.ubc.ca/files/2014/04/Know_For_Sure_Before_You_Pour_Simpsons_Chemical_Safety_Poster.jpg 



https://www.napofilm.net/sl 

 

Kdo je NAPO?  
 





NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE 

 

 

 

 

NEVARNOSTI ZA OKOLJE 

 

 

 

 

FIZIKALNE NEVARNOSTI 

 

 

 

 

R in S stavki   H in P “stavki” 

Označevanje nevarnih snovi: novi GHS piktogrami  





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. 
 



KEMIJSKA VARNOST  
 

kot sestavina NARAVOSLOVNE KOMPETENCE (zmožnosti) oz. NARAVOSLOVNE PISMENOSTI 

ODNOS 

SPRETNOSTI 

ZNANJE 



Predstavitev… 



Primer IL: 



Prva stran IL:  
 

 osnovne informacije o skupnosti za naravoslovno izobraževanje Scientix 
 opredelitev sklopa, v katerega spada IL ter  
 kratka predstavitev (teoretskih) izhodišč, aktivnosti, prikazanih na drugi strani IL 

 

Druga stran IL:  
 

 neposredno namenjena aktivnosti otrok/učencev/dijakov pri pouku in širše 
 

Predvidena uporaba:  
 

 vsak IL samostojno, za cel razred  
 lahko pa tudi kot zbirka IL (mapa) za učitelje več naravoslovnih predmetov, naravoslovja itd.  
 
Vsi IL, dodatni didaktčni napotki in informacije bodo objavljeni v sodelov@lnici NA-MA na 
http://url.sio.si/nN7 
 

Predstavitev IL: Piktogrami nevarnih snovi za boljšo kemijsko varnost  
 

http://url.sio.si/nN7
http://url.sio.si/nN7
http://url.sio.si/nN7




Kemijska varnost v učnih načrtih po vertikali 

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

Predmeti Spoznavanje okolja 
 

Naravoslovje in 
tehnika 
Naravoslovje 

Kemija 
IP: Poskusi v kemiji 

Cilji / vsebine  Učenci: 
-vedo, da obstajajo 
nevarne snovi  …  
-spoznajo  osnovne 
„oznake“ za nevarne 
snovi  in razumejo 
njihov pomen  

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

-poglabljajo 
poznavanje nevarnih 
lastnosti snovi, 
označevanje in 
ravnanje  
z njimi 
-osnove toksikologije 

 
Standardi 

 
Vsebinsko vezani na cilje! 

SŠ  

OŠ 

VIR: A. Bačnik, S. Mršnik: Življenje z nevarnimi snovmi ali kemijska varnost kot povezovalni element po vertikali,; 3. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov, Laško, 2015:  



Didaktični pristopi 
 

Primer nadgradnje vsebine kemijske varnosti po vertikali 
na primeru filma Napo: Nevarnost kemikalije… Strupeno 

http://www.napofilm.net/sl/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-
view?filmid=napo-012-danger-chemicals 

http://www.napofilm.net/sl/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-012-danger-chemicals


3. VIO 

problematika dela s strupenimi snovmi brez predhodnega upoštevanja navodil,  
torej brez uporabe ustrezne zaščitne opreme   

prvi znaki tovrstnih zastrupitev: slabost, omotica … in nujnost obiska pri zdravniku 

3 načine zastrupitve:  
skozi kožo (dermalno), zaužitjem (oralno) strupenih snovi, z vdihavanjem 
(inhalacijo)…  

prenos strupenih snovi po krvi, (ne)presnova v jetrih, mutacije celic, rakotvornost, 
vpliv na reproduktivne sposobnosti… 

Ugotovitve:  … zaključek!? 

 

 



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 na kemičen način škodljivo vpliva na organizem… 



NAPO V … NEVARNOST: KEMIKALIJE! 
 

Sekvence: 
 
   Kemična tveganja na delovnem mestu - eksplozivno 
   Škodljivo   
   Dražilno  
   Vnetljivo 
   Jedko 
   Strupeno 
   Nevarno za okolje 
   Konec – plini pod tlakom 
 

Izdelana tudi vsebinsko-didaktična gradiva! 

Napo in kemijska varnost še v: 



NAPO DOGODIVŠČINE 
 
 Opozorilne napise je treba prebrati   
 Vsak izdelek ima svojo embalažo  
 
 
NAPO … PRI TVEGANIH OPRAVILIH 
 
 Oceni tveganje! 
 Opredeli neznano! 
 Ukrepaj! 
 

itd. 

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/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/N9-02-identify_the_unknown_en.wmv


KEMIJSKA VARNOST  
in medresorsko sodelovanje 

ODNOS 

SPRETNOSTI 

ZNANJE 

Naš skupni cilj: 

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


