
  

1 

Igor Ivanovski, univ.dipl.inž. 
 IVD   Inštitut za varstvo pri  
 delu in varstvo okolja 
Valvasorjeva 73 
2000  MARIBOR 

 
 
 

PRAKTIČNI NASVETI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO Z NEVARNIMI 
KEMIKALIJAMI V MANJŠIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETJIH 

 
 

Uvod 
 
Napredek človeštva je tudi v našem času neizpodbitno povezan z razvojem kemije. Na tem 
področju smo priča vedno novim industrijskim proizvodom, brez katerih si ne moremo 
predstavljati našega življenja in našega življenskega standarda. Ta svetla stan uporabe 
najrazličnejših kemijskih spojin, pa skriva v sebi vrsto nevarnosti, zaradi katerih sta človek in 
okolje stalno ogrožena. 
Članice Združenih narodov so že na "Konferenci o okolju", ki je bila junija 1992, sprejele 
Deklaracijo o okolju in razvoju, v katerem je jasno določena človekova odgovornost za okolje 
ohranjujoč razvoj, obenem pa tudi pravica do zdravega in produktivnega življenja v skladu z 
naravo. Eden od najpomembnejših dokumentov konference je bila tudi tako imenovana Agenda 
21, v kateri so podrobneje opisani koncepti in poti takšnega razvoja človekove družbe, ki bo 
trajen in okolje ohranjujoč. V poglavju 19 omenjene Agende 21 so podane temeljne osnove za 
izboljšanje kemijske varnosti. Kemijska varnost predstavlja proizvodnjo, uporabo, transport in 
transportne manipulacije nevarnih snovi v najširšem smislu, ter zajema vse preventivne mere in 
ukrepe za poenoteno razvrščanje nevarnih snovi, zmanjšanje tveganja, odkrivanje nevarnosti in 
izmenjavo informacij. 
 
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 
(Ur.list RS; 100/2001) določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in varovanja zdravja 
delavcev pred tveganji zaradi vpliva kemičnih snovi, ki se nahajajo v delovnem okolju ali so 
rezultat katere koli dejavnosti, ki vključuje kemične snovi. V prispevku so opisane naloge in 
odgovornosti delavcev in delodajalcev pri izpolnjevanju določb citiranega pravilnika v povezavi 
z zakonodajo iz področij varnosti in zdravja pri delu, kemikalij in prevoza nevarnega blaga. 
 
 
1. Osnovna izhodišča 
 
Delovno mesto je prostor v zgradbah delodajalca, ki je namenjen izvajanju dela delavcev, kakor 
tudi vsak drug prostor v katerega ima delavec dostop v času dela, vključno z osebnimi prehodi, 
prometnimi in evakuacijskimi potmi. Zahteve v zvezi z delovnimi mesti so določene v Pravilniku 
o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS;89/99). 
Delodajalec upošteva določbe tega pravilnika pri načrtovanju, oblikovanju in vzdrženanju 
delovnih mest. 
Navodila za varno delo. 23. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS;56/99) govori 
o tem, da mora delodajalec obveščati delavce o varnem delu tako, da izdaja pisna obvestila in 
navodila ("NAVODILA ZA VARNO DELO"). 



  

2 

 
Vsak delavec je odgovoren, da sam v skladu s svojo usposobljenostjo in navodili, ki jih je dobil 
od delodajalca, skrbi za svojo varnost in zdravje, kakor tudi za varnost in zdravje drugih oseb, ki 
je pogojena z njegovim delom. 
 
2. Mejne vrednosti za izpostavljenost kemičnim snovem pri delu 
 
Mejna vrednost(MV) za poklicno izpostavljenost pomeni povprečno koncentracijo nevarne 
kemične snovi v zraku na delovnem mestu znotraj območja vdihavanja, ki na splošno ne škoduje 
zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem 
mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur na dan / 40 ur na teden 
polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. 
Mejna vrednost je podana za 8-urno izpostavljenost. 
 
 Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni dovoljeno odstopanje od mejne vrednosti nevarne snovi 
navzgor za krajša obdobja oziroma faktor, s katerim množimo mejno vrednost, da dobimo 
koncentracijo snovi, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko izpostavljen krajši čas. 
Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti snovi lahko traja največ 15 min in se ne sme ponoviti več 
kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora preteči 
najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraža v mg/m3 ali v ml/m 3 (ppm). 
 Biološka mejna vrednost (BAT) pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in njenih 
metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna 
kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo. 
 

Slika 1: Prikaz vnosa nevarne kemične snovi v organizem z 
vdihavanjem, zaužitjem ali pronicanjem skozi kožo 
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3. Določanje in ocenjevanje tveganja 
 
Delodajalec mora pred pričetkom izvajanja vsake dejavnosti ugotoviti, ali so na delovnem mestu 
prisotne nevarne kemične snovi. Če delodajalec ugotovi njihovo prisotnost, mora oceniti 
tveganje za varnost in zdravje delavcev, ki ga predstavlja prisotnost kemičnih snovi na delovnem 
mestu. 
 Delodajalec mora pri oceni tveganja upoštevati: 
- nevarne lastnosti kemičnih snovi, 
- podatke o varnosti in zdravju, ki jih posreduje dobavitelj (npr. varnostne liste po predpisih o 
kemikalijah), 
- raven, vrsto in trajanje izpostavljenosti, 
- količino kemičnih snovi, 
- druge okoliščine pri delu s kemičnimi snovmi, 
- 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. 
 
 
4.  Splošna načela za preprečevanje tveganj 
 
  Delodajalec mora tveganje za varnost in zdravje delavcev pri delu, ki vključuje nevarne 
kemične snovi, odpraviti ali zmanjšati na najmanjšo možno mero na naslednje načine: 
 
- z načrtovanjem in organizacijo sistemov dela na delovnem mestu, 
- z zagotavljanjem primerne delovne opreme in uvedbo vzdrževalnih postopkov, ki zagotavljajo 
varnost in zdravje delavcev pri delu, 
- z zmanjševanjem števila delavcev, ki so izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni nevarnim 
kemičnim snovem, 
- z zmanjševanjem trajanja in intenzitete izpostavljenosti, 
- s primernimi higienskimi ukrepi, 
- z znižanjem količine kemičnih snovi, ki so prisotne na delovnem mestu na najmanjšo možno 
mero, ki se zahteva za določeno vrsto dela, 
- z ustreznimi postopki na delovnem mestu, vključno s postopki za varno ravnanje, skladiščenje 
in prevoz nevarnih kemičnih snovi in odpadkov, ki vsebujejo take kemične snovi, znotraj 
delovnega mesta. 

 
5. Varnostni in preventivni ukrepi 
 
  Delodajalec mora nadomestiti nevarno kemično snov ali proces s kemično snovjo ali procesom, 
ki ni nevaren-a ali je manj nevaren-a za varnost in zdravje delavcev, če je to tehnično možno. 
Kadar zaradi vrste dejavnosti tveganja ni možno odpraviti z nadomestitvijo nevarne kemične 
snovi ali procesa s kemično snovjo ali procesom, ki ni nevaren-a ali je manj nevaren-a za varnost 
in zdravje delavcev, mora delodajalec zagotoviti, da se tveganje zmanjša na najmanjšo možno 
mero z uporabo varnostnih in preventivnih ukrepov, ki ustrezajo oceni tveganja. Ti ukrepi 
morajo vključevati po prednostnem vrstnem redu: 
a) načrtovanje ustreznih delovnih procesov in tehničnih regulacijskih naprav 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; 
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b) uporaba kolektivnih varnostnih ukrepov pri izvoru tveganja, kot npr. primerno prezračevanje 
in primerni organizacijski ukrepi; 
c) uporaba individualnih varnostnih ukrepov, vključno z uporabo osebne varovalne opreme. 
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. 
 
 6. Ravnanje ob nezgodah in nevarnih pojavih 
 
Z namenom, da bi zagotovili varnost in zdravje delavcev pred nezgodo ali nevarnim pojavom 
zaradi prisotnosti nevarnih kemičnih snovi na delovnem mestu, mora delodajalec določiti 
postopek ukrepanja (akcijski načrt), za primer da pride do takšnega dogodka. Delodajalec mora 
zagotoviti, da ti ukrepi obsegajo tudi praktične varnostne vaje, ki se redno izvajajo in ustrezna 
sredstva za prvo pomoč. 
 Delodajalec mora zagotoviti, da so informacije o nujnih ukrepanjih v zvezi z nevarnimi 
kemičnimi snovmi dostopne notranjim in zunanjim službam za ukrepanje pri nezgodah in 
nevarnih pojavih. 
Te informacije morajo vsebovati: 
- vnaprejšnje obvestilo o nevarnosti pri delu, ukrepe za ugotavljanje nevarnosti, varnostne ukrepe 
in postopke, tako da službe za nujno ukrepanje lahko pripravijo svoje lastne postopke za odziv in 
varnostne ukrepe, 
- podatke o specifičnih nevarnostih, ki se pojavijo, ali se lahko pojavijo ob času nezgode ali 
nevarnega pojava, vključno s podatki o postopkih, pripravljenih v skladu s tem členom. 
 
 7. Seznanjanje, obveščanje in usposabljanje 
 
 Delodajalec mora zagotoviti, da so delavci in/ali njihovi predstavniki: 
 
- seznanjeni z oceno tveganja in spremembami na delovnem mestu, ki narekujejo spremembe v 
oceni tveganja, 
- obveščeni o nevarnih kemičnih snoveh, ki se pojavljajo na delovnem mestu, o vrsti teh snovi, 
tveganju za varnost in zdravje, ustreznih mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost ipd., 
- usposobljeni in obveščeni o ustreznih varnostnih ukrepih za preprečevanje tveganja ter o 
njihovih obveznostih za zagotavljanje njihove lastne varnosti in varnosti drugih delavcev na 
delovnem mestu, 
- obveščeni o načinu dostopa do varnostnih listov dobavitelja kemične snovi. 
 
 Delodajalec mora listine in podatke iz prejšnjega odstavka sproti dopolnjevati, ob upoštevanju 
okoliščin, ki se spreminjajo in jih posredovati delavcem ustno, z individualnim poukom ali 
usposabljanjem, podprto s pisnimi podatki, odvisno od vrste in stopnje tveganja, na delavcem 
razumljiv način. 
 Kadar posode in cevi, ki se uporabljajo za nevarne kemične snovi pri delu, niso označene v 
skladu s predpisi o označevanju kemičnih snovi in varnostnih znakih na delovnem mestu mora 
delodajalec zagotoviti, da bodo vsebine posod in cevi, kot tudi vrste vsebine in s tem povezane 
nevarnosti poznane. 
Na sliki 2 prikazujemo primer izdelanega "Navodila za varno delo" pri uporabi nevarnih snovi. 
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Slika 2: Primer "Navodila za varno delo" 
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Viri: 
Nevarne snovi in pripravki - seminarsko gradivo IVD Maribor, marec 2003, 
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 
(Ur.list RS; 100/2001), 
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list 
RS;89/99). 


