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Zakaj razmišljati o zaščiti?

Za delo na prostem ni 

posebnih predpisov, 

delodajalec mora 

delavca “zaščititi pred 

neugodnimi 

vremenskimi vplivi”.

• UV-sevanje najpogostejši povzročitelj kožnega raka.

• Delo pri visokih temperatura – tveganje za zdravje



Sonce – toplota, vidno in UV-sevanje 
• Sončni žarki, ki jih čutimo: 

– toplota/vročina (infra rdeče sevanje)

– bela svetloba, barve (vidna svetloba)

+
• Dobro počutje

• Tvorba vitamina D

• Pozitiven vpliv na 

duševno zdravje



Sonce – toplota, vidno in UV-sevanje 
• Ultravijolični (UV) sončni žarki (jih 

ne čutimo)

– UVA – starajo, ker spreminjajo vezivo; 

razvoj sive mrene: (prehajajo skozi 

vodo in običajno steklo)

– UVB – opečejo (rdečina v 24 urah, 

kasneje mehurji), povzročijo 

zagorelost, dražijo oči (prehajajo skozi 

vodo, ne pa skozi steklo)

– UVC – ubijajo celice (ne dosežejo 

površine Zemlje)

_

• Kožni rak

• Staranje kože

• Opekline

• Kožna znamenja



Staranje kože …



Učinki UV-sevanja na kožo in oči
KRATKOROČNI UČINKI DOLGOROČNI UČINKI

Koža

Sončne opekline Staranje (fotostaranje)

Zagorelost Predrakave spremembe

Poslabšanje kožnih bolezni Nemelanomski kožni rak

Melanom

Oči

Opekline Siva mrena

Kožni rak predelov ob očesu

Rak očesne veznice



Zagorelost in opekline

• Zagorelost:

– obramba

– zgodnja poškodba kože

– tudi že trajne poškodbe celic

– ob dolgoletnem sončenju –

staranje in pigmentna znamenja

• Opekline:

– najprej skeleča rdečina kože

– nato oteklina in mehurji

Foto: J. Hren, dr. med.



Posledice UV-sevanja

• 3.000 primerov kožnega raka v Sloveniji letno

• 700 primerov – samo melanom

• 150 bolnikov letno umre 

• Koliko primerov zaradi izpostavljenosti pri 

delu?

– Slovenija: 

– Avstralija: 8% vseh kožnih rakov, tveganje 3x večje



UV-sevanje

Odvisno od: 

• letni čas 

• debelina zaščitne 

ozonske plasti 

• geografska širina 

• nadmorska višina 

• oblačnost in 

prašnost ozračja

• odboj od površja



UV-indeks



Delo v vročini

• Dehidracija in pregretje 

telesa

• Slabost, glavoboli, 

omotičnost

• Vročinski krči, vročinska 

kap (zelo visoke 

temperature + velik 

napor)

• Tveganje za nezgode 

pri delu!



Delovna temperatura

• Idealna delovna temperatura 20–22°C

• > 24°C delovna zmožnost zmanjša za 4 % z 

vsako dodatno stopinjo

• >26°C – pade koncentracija, moč poide, 

pojavijo se napake, utrujenost in izčrpanost, 

kar posledično vodi do večjega števila nezgod

• (Avtor diapozitiva: Martin Kurent)



Sedanje razmere



Sedanje razmere



Kaj storiti?



Cilji

Skrajšanje časa oz. odprava izpostavljenosti 

delu na soncu

Zmanjšanje števila izpostavljenih delovnih mest

Povečanje uporabe osebne varovalne opreme



Analiza izpostavljenosti in ocena 
tveganja

Pregled delovnih mest

Ocena časa izpostavljenosti

Pregled osebne varovalne opreme

Ocena možnosti uvedbe različnih ukrepov

DOPOLNITEV OCENE TVEGANJA 



Priprava načrta ukrepov

Prilagajanje 

delovnega okolja in 

zagotovitev 

varovalne opreme

Izobraževanje in 

usposabljanje



Prilagajanje delovnega okolja

ORGANIZACIJA DELA

OPREMA DELOVIŠČA

 ZAGOTAVLJANJE ZAŠČITNIH OBLAČIL IN OPREME

OMOGOČANJE UPORABE ZAŠČITNIH KREM

 SPOROČILA IN OPOMNIKI NA VIDNIH MESTIH



Organizacija dela

Skrajšanje izpostavljenosti od 10. do 
16. ure

• Ukrepi: 

– zgodnejši začetek dela

– deljen delavnik

– opravljanje težjih del zgodaj zjutraj

– kombinacija dela na prostem in v zaprtih prostorih 

– omogočanje dela v senci

– pogostejši odmori v senci ali hlajenih prostorih



Oprema delovišča



Oprema delovišča



Prostor za počitek



Prostor za počitek



Delovna oprema in stroji



Zaščitna obleka

• Zagotavljanje ustrezne zaščitne 
obleke 

Oblačila naj bodo ohlapna in 

lahka, a dovolj gosto tkana:

– majice ali srajce z dolgimi
rokavi 

– dolge hlače



Zaščitna obleka

• Zagotavljanje ustreznih pokrival

 Pokrivalo naj omogoča tudi zaščito nosu, uhljev, 

vratu, zatilja in ramen

– pokrivala s širokimi krajci (7,5 do 10 centimetrov) 

– kape z dolgim ščitnikom in legionarskimi stranskimi dodatki 

– čelade z dodatki zaščito uhljev, vratu in zatilja



Zaščitna obleka

• Zagotavljanje ustreznih sončnih očal

 Kakovostna sončna očala:

– z deklarirano zaščito pred sevanjem UVA in UVB 

– morajo se tesno prilegati obliki obraza in biti oblikovana 

tako, da preprečijo sevanje v oči tudi od strani



Zaščitna obleka



Nadomeščanje tekočine

• Zagotavljanje sveže vode na 
delovišču

 Priporočilo:

– kozarec tekočine 

(najbolje sveže vode) na 

vsakih 15 do 20 minut 

oziroma od 6 decilitrov 

do enega litra /uro



Zaščita z zaščitnimi kremami

• SAMO DOPOLNITEV 
DRUGIM UKREPOM!

• Zagotavljanje 
zaščitnih krem

 Kakovostna zaščitna krema:

– zaščitni faktor 30 ali več

– pred začetkom dela na soncu

– debel sloj

– večkrat med delom



Sporočila in opomniki



Izobraževanje



V pomoč pri pripravi ukrepov
• Knjižica, letak za delavce, plakat

• Spletna stran: www.cilizadelo.si 

• Izobraževalni film

• Delavnice



Hvala za pozornost

http://www.cilizadelo.si

tel.: 01 522 26 92

e-pošta: tanja.urdihlazar@kclj.si


