Datum: 13. 6. 2017
Za:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
E: gp.mddsz@gov.si
ZADEVA: Pobuda za dopolnitev Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja delavcev na delovnih mestih Uradni list RS 89-4280/1999, RS 39-1395/2005
Spoštovani!
Strokovna služba Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) daje pobudo za dopolnitev
Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (UL
RS 89/1999, 39/2005, 43/2011), da bo določal preventivne ukrepe pred škodljivimi učinki UV
sončnega sevanja in pred težavami zaradi dela pri visokih temperaturah za zaščito delavcev,
ki delajo na prostem. Pravilnik namreč zgolj v 93. členu določa, da je treba, če delavci delajo
na prostem, delovna mesta urediti tako, da so zavarovani pred neugodnimi vremenskimi
vplivi. Kaj točno to pomeni, pa ni določeno oziroma izvedba je prepuščena delodajalčevi
iznajdljivosti. Sončne žarke Pravilnik omenja zgolj v zvezi z zasenčenjem oken, da ne padajo
neposredno na delovna mesta v zaprtih delovnih prostorih. Zaščita pred visokimi
temperaturami je v pravilniku prav tako omenjena zgolj za delovna mesta v zaprtih prostorih.
Zunanjo temperaturo Pravilnik omenja zgolj v 94. členu, kjer določa, da mora delodajalec
delavcu, ki opravlja lažja fizična dela na stalnem delovnem mestu na prostem, med 1.
novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora v primeru, če
zunanja temperatura zraka pade pod +16 ˚C. Nevarnosti zaradi UV sevanja pa Pravilnik sploh
ne omenja.
V Sloveniji za kožnim rakom vsako leto zboli več kot 3000 ljudi, od tega 700 za melanomom
kot najnevarnejšo obliko. Vsako leto pri nas zaradi kožnega raka umre vsaj 150 bolnikov.
Poklicni kožni rak je na slovenskem seznamu poklicnih bolezni razvrščen pod številko 36
med boleznimi, ki jih povzročajo neionizirna sevanja (ultravioletno, infrardeče, lasersko,
mikrovalovno, električno in magnetno polje). Na prostem delo opravljajo številni poklici:
delavec v kamnolomu, fasader, tesar, gradbeni delavci, betonerji, krovci, zidarji, sadjarji,
vinogradniki, vozniki, električarji, vrtnarji, poštarji, ribiči, pristaniški in letališki delavci,
pomorščaki, kmetje, gozdarji, serviserji itd.
Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu se je pridružila nacionalni kampanji
»Varno delo na soncu«, ki je bila predstavljena na strokovnem srečanju »Varno delo na
soncu«. Na srečanju, ki ga je finančno podprlo Ministrstvo za zdravje, je sodeloval tudi
Inšpektorat RS za delo. Kampanja bo stalna.

Cilja kampanje sta:
1. Zaščita delavcev pred škodljivimi učinki ultravijoličnega (UV) sevanja za razvoj
kožnih bolezni (npr. poklicni kožni rak),
2. Preprečevanje težav zaradi dela na visoki temperaturi (npr. toplotni udar).
Srečno in varno!

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS

