
Andreja Bačnik,  

Zavod RS za šolstvo 

Uvajanje varnosti in zdravja pri delu  
v pouk kemije  

skozi kemijske vsebine   
 



KAJ JE ZA VAS KEMIJA? 

..., če se kaj pokvari je fizika,  

če kaj smrdi pa je kemija. 

   Murphyevi zakoni  
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KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO KEMIJE? 
 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU + KEMIJA = 
 
 

KEMIJSKA VARNOST 
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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 



Premislite, ali je 
slika povezana s 

kemijsko varnostjo? 
DA        NE 

Kaj je kemijska varnost? 



Vir fotografij: Projekt Kemijska varnost 3 













  SE KEMIJSKA     VARNOST TIČE SAMO KEMIKOV, KEMIJSKIH   LABORATORIJEV? 





POVSEM NARAVNA BANANA VSEBUJE: 

SNOV = KEMIKALIJA  !? 



Večna problematika snovi: 
 

    NARAVNO                  “NENARAVNO” 

 snovi, katerih kemijska struktura je tuja danemu organizmu 

…večinoma se pojem uporablja za snovi človeškega izvora 

 katerih zgradba in biološke lastnosti so drugačne od tistih naravnega izvora.  

NARAVI TUJE 

gr. ksenos – tuj  

KSENOBIOTIKI 

Ksenofobijo poznamo, poznamo pa tudi … 

 



“KEMOFOBIJA” 

Velik mit kemofobije: 
 

“Vse kar je naravno 

 je dobro, vse kar 

 ustvari človek je  

slabo!” 

 

ChemEd 2005 Vancouver, B.C. (Vir: P. Le Couteur, Chemofobia) 

 



“TOP” SEDEM NAJBOLJ STRUPENIH  
KEMIJSKIH SPOJIN 

LD50 mg/kg 

Botulin toxin A (bakterije Clostridium botulinum) 

 

3 x 10-8 

Tetanus toxin A 5 x 10-6 

Diphtheria toxin 3 x 10-4 

Dioxin   * 3 x 10-2 

Muscarine 2 x 10-1 

Bufotoxin 4 x 10-1 

Sarin   * 4 x 10-1 

 

ChemEd 2005 Vancouver, B.C. (Vir: P. Le Couteur, Chemofobia) 

 

-po drugih virih ricin 



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

ČE SE SNOV (KEMIKALIJA) POJAVLJA NARAVNO ALI JE SINTETIČNA, NAM TO ŠE NIČ  
NE POVE O NJENI TOKSIČNOSTI (STUPENOSTI). LESTVICA NI ČRNO BELA. 



      ODMEREK (DOZA) VPLIVA NA TO KAJ JE STRUP 

VSA PREDSTAVLJENA ŽIVILA VSEBUJEJO NARAVNE KEMIKALIJE, KI SO TOKSIČNE ZA 
LJUDI, VENDAR SO PONAVADI PRISOTNE V ZELO MAJHNIH KOLIČINAH, MNOGO  
POD DOZO ŠKODLJIVOSTI (TVEGANJA). 

ČE JE KEMIKALIJA PRISOTNA, ŠE NE POMENI DA JE ŠKODLJIVA  
V PRISOTNI KOLIČINI.             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? 



 

    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: 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 



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 



Didaktični pristopi 
 

Primer: 
 





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


Npr. 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… 



Pomen vertikalnega povezovanja,  
zaradi 

postopno ozaveščanja  prepoznavanja in ustreznega 
ravnanja s snovmi, ki so potencialno nevarne za nas  
in okolje  

razvijanje odgovornega  ravnanja ter ustreznega 
ukrepanja s … 

razvojnih razlik in zmožnostjo razumevanja učencev … 

                                                          
 



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! 



 

“Tako si je zelo natančno 

zapomnila tudi tole: če veliko 

popiješ iz steklenice, na kateri piše 

’strup’, se kar lahko zaneseš na to, 

da bo prej ali slej kaj narobe.“ 

 
L.Caroll: Alica v čudežni deželi   

 
   

Hvala za pozornost! 


