
Priprava načrta promocije 
zdravja za Varno delo na soncu

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.



Izhodišče

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



Sedanje razmere



Sedanje razmere



Kdo je še izpostavljen?



Kdo je še izpostavljen?



Splošni cilji programa
• Primarni cilj: zaščita delavcev pred škodljivimi učinki 

ultravijoličnega sevanja ter razvojem kožnih bolezni

• Sekundarni cilj: preprečevanje težav zaradi dela na 

visoki temperaturi



Podpora
• Knjižica, letak za delavce, plakat

• Spletna stran

• Izobraževalni film

• Promocijski predmeti



Načrt po korakih

���� Analiza izpostavljenosti in ocena 
tveganja

���� Določitev ciljev

���� Priprava načrta ukrepov (v sodelovanju 

za zaposlenimi!)

���� Spremljanje in evalvacija ukrepov



���� Analiza izpostavljenosti in ocena 
tveganja

�Pregled delovnih mest

�Ocena časa izpostavljenosti

�Pregled osebne varovalne opreme

�Ocena možnosti uvedbe različnih ukrepov

�DOPOLNITEV OCENE TVEGANJA 



Delavnica



���� Določitev ciljev

�Skrajšanje časa izpostavljenosti, postopna 

odprava izpostavljenosti

�Zmanjšanje števila izpostavljenih delovnih 

mest (s prilagoditvami delovnega okolja)

�Povečanje deleža uporabe osebne varovalne 

opreme



���� Priprava načrta ukrepov

�Prilagajanje 

delovnega okolja

�Izobraževanje in 

usposabljanje



����A 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



Oprema delovišča



Oprema delovišča



Oprema delovišča



Oprema delovišča



Prostor za počitek



Prostor za počitek



Delovni stroji in oprema



Delovna oprema in stroji



Zaščitna obleka



Zaščitna obleka



Zaščitne kreme

• Faktor 30 ali več

• Pred začetkom 

izpostavljenosti 

soncu

• Debel sloj

• Večkrat v delavniku!

• SAMO DOPOLNITEV 
DRUGIM UKREPOM!



Sporočila in opomniki



Ukrepi - organizacija

���� Analiza izpostavljenosti in ocena 
tveganja

���� Določitev ciljev

���� Prilagajanje delovnega okolja

A Prilagajanje delovnega okolja 

B Izobraževanje in usposabljanje

���� Spremljanje in evalvacija ukrepov



����B Izobraževanje



Ukrepi - posameznik



���� Spremljanje in evalvacija ukrepov

• Ali smo dosegli cilj(e)?

• Kateri ukrepi so bili uspešni in kateri ne?

• Kakšno je bilo sodelovanje zaposlenih?

• DOPOLNITEV IN PONOVNA IZVEDBA



Delavnica


