
  

 

 

 

 

 

 

 

Predpisi: 

Uredba 1272/2008/EC  o razvrščanju, 

označevanju in pakiranju nevarnih snovi 

ter zmesi  

1. sprememba - Uredba 790/2009/EC  

2. sprememba - Uredba 286/2011/EC  

3. sprememba - Uredba 618/2012/EC   

4. sprememba- Uredba 487/2013/EC 

5. sprememba - Uredba 944/2013/EC  

6. sprememba - Uredba 605/2014/EC  

                           popravek 2015/491/EC  

Uredba 1297/2014/EC 

7. sprememba  

 

 

Označevanje  nevarnih odpadkov:  
Uredba1357/2014/EC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHTEVAJTE PONUDBO! 

Breda Kosi, samozaložba 

Jenkova 32 

3000 Celje 

041 372 568 

breda.kosi@gmail.com                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Snovi bi morale  biti brez izjeme 

razvrščene v skladu s CLP že od 1.12. 

2014.   

»V skladu z Uredbo 1272/2008/EU  

(CLP) se morajo   zmesi, ki se dajejo v 

promet s 1.6.2015 razvrščati, označevati 

in pakirati v skladu s to Uredbo. 

Zmesi, ki so bile dane v promet (v 

Sloveniji ali kakšni drugi  članici EU)  

pred 1.6.2015, so lahko razvrščene in 

označene v skladu s staro zakonodajo 

t.j. v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, 

pakiranju in označevanju nevarnih 

pripravkov (Uradni list RS št. 67/05, 

137/07, 88/08, 81/09 in 06/14),  še do 

1.6.2017.«   

 (Sporočilo Urada za kemikalije 29.1.2015) 



  

 

 
 
 
Plakat  NEVARNE SNOVI IN ZMESI je nastal v 
sodelovanju z Ministrstvom za zdravje/Uradom za 
kemikalije in GZS/Združenjem kemijske 
industrije. Je v skladu z Uredbo 1272/2008 in 
vsemi dosedanjimi spremembami,  zaradi novih 
spoznanj in tehničnega napredka. Poleg 
piktogramov vsebuje tudi predpisano opozorilno 
besedo in H stavek za vsako kategorijo 
nevarnosti, ter izpisane sezname  H, P in EUH 
stavkov.     
 
 
Plakat je tudi dober  pripomoček za kategorizacijo  
in označevanje odpadkov  po Uredbi komisije 
1357/2014/EC od  18.decembra 2014,  o 
nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/EC  ki 
vsebuje seznam lastnosti, zaradi katerih so 
odpadki nevarni. 

Sistem označevanja CLP pregledno predstavlja 
plakat OZNAČEVANJE NEVARNIH SNOVI IN 
ZMESI. Kaže, kako so kemikalije razvrščene v 
skupine nevarnosti, razrede nevarnosti in 
posamezne kategorije nevarnosti. Prikazuje, kako 
z dvigovanjem  kategorije  nevarnost pada. 
Nekatere manj nevarne snovi niti niso označene 
s piktogrami ali celo nimajo označitve s H stavki o 
nevarnosti. Na plakatu najdemo za posamezno 
kategorijo poleg piktograma tudi ustrezno 
opozorilno besedo, št. H in št. P stavkov. Plakat 
je primeren za izobraževanje zaposlenih in za 
pripravo etiket in varnostnih listov. 

Plakata NEVARNE SNOVI IN ZMESI in 
OZNAČEVANJE NEVARNIH SNOVI IN ZMESI 
se dopolnjujeta. 
 
 

 

Za prostore, kjer   uporabljajo  nevarne snovi 
in  zmesi ali  rokujejo z njimi,  pa to ni glavna 
dejavnost, je oblikovan plakat GHS-CLP 
OZNAČEVANJE NEVARNIH SNOVI. Plakat  
kaže piktograme, ki označujejo fizikalne 
nevarnosti, nevarnosti za zdravje in nevarnosti za 
okolje ter opisuje nevarne lastnosti v skladu s 
priporočili ECHA. Pregledno prikazuje elemente 
etikete proizvodov, ki vsebujejo nevarne snovi in 
na primeru ACETONA razliko med starim  
označevanjem EU in označevanjem po CLP.  
Daje informacijo o označevanju nevarnih snovi in 
podaja  vsebino varnostnih listov.   

 
Plakat je  v  pomoč tudi trgovcem, ki prodajajo 
nevarne snovi in zmesi in sledijo Pravilniku o 
obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in 
posebnih pogojih za promet z nevarnimi 
kemikalijami (Ur. list RS 48/2012).   


