OPIS KRITERIJEV OTEŽENIH VPLIVOV DELOVNEGA OKOLJA
Vplivi delovnega okolja in fizične obremenitve pri delu se ločijo na normalne in
povečane.
Normalni vplivi okolja so tudi tisti vplivi, ki se jih s preventivnimi oziroma zaščitnimi
ukrepi odpravi ali omeji na dovoljeno stopnjo.
Vplivi, ki jih ni mogoče odpraviti ali omejiti na dovoljeno stopnjo, se opredeljujejo
kot povečani oziroma močni.
1. MIKROKLIMA
Mikroklima je kot vpliv delovnega okolja součinkovanje močno povečane ali zelo
zmanjšane temperature, povečane vlage in prepiha.
Povečan vpliv:
Temperatura zraka zaradi virov toplote v delovnem prostoru in vrste dela bistveno
odstopa (nad ali pod) od normalne temperature.
Relativna vlažnost zraka je nad normalo.
Delo na prepihu, gibanje zraka je nad 0,5 m/s.
2. OSVETLITEV IN BLEŠČANJE
Na delovnem mestu nastopajo drobna (fina) opravila, ki se opravljajo pri slabem
kontrastu. Takšno delo zahteva ustrezno osvetlitev delovnega prostora. Upošteva se
osvetljenost, kontrasti in sence, barva svetlobe kot tudi bleščanje, ki je odvisno od delovnih
ploskev in materiala za delo.
Povečan vpliv:
Osvetlitev, ki predstavlja motnjo pri delu. Najfinejša opravila ob slabem kontrastu
ali občutno bleščanje.
Močan vpliv:
Osvetlitev, ki predstavlja hudo motnjo pri delu. Najfinejša opravila ob zelo slabem
kontrastu in močnem bleščanju.
3. ROPOT IN VIBRACIJE
Prekomerni ropot ali vibracije delujejo moteče in ovirajo sporazumevanje. V
določenih primerih lahko povzročita tudi okvare na lokomotornem in slušnem sistemu. Pri
zelo močnem ropotu mora delavec uporabljati zaščitna sredstva – naušnike, kar prav tako
deluje moteče, vendar je vpliv manj intenziven.
Povečan vpliv:
Ropot med 71 in 85 dB. Ovira sporazumevanje, toda ne učinkuje hudo neprijetno.
Intenziven zvok ki izzove neugodnosti.
Vibracije so občutne, delo zaradi njih je neprijetno.

Močan vpliv:
Ropot nad 85 dB. Močno ovira sporazumevanje (zaščitna sredstva) in učinkuje
hudo neprijetno.
Vibracije so zelo občutne in komaj znosne.
4. AEROSOLI, PLINI, PARE, ŠKODLJIVE KEMIJSKE SNOVI
V delovnih okoljih lahko nastopajo škodljive kemijske snovi, ki izhlapevajo, dražijo
dihala ali pa neugodno delujejo na kožo.
Prekoračitev teh vplivov iznad 100% maksimalne dovoljene koncentracije ni
dopustno.
Povečan vpliv:
Pojavi nastopajo v mejah od 70 do 100% MDK (maksimalna dovoljena
koncentracija) – okvare zdravja so redke ter praviloma lažje oblike.
5. VODA
Ta vpliv se pojavlja na delovnih mestih, kjer je potrebno uporabljati vodo ali pa
delati v okolju, ki je nasičeno z vlago. Pri obravnavanju tega elementa se izključuje delo pod
neugodnimi razmerami zaradi mikroklime.
Povečan vpliv:
Delo, pri katerem je voda huda obremenitev, in je delavec v stalnem stiku z vodo
kljub osebnim zaščitnim sredstvom.
6. FIZIČNE OBREMENITVE
Fizični napor pogojujejo različne telesne aktivnosti na delovnem mestu, ki se
izražajo v povečanem fizičnem naporu telesa. Sem se lahko šteje nošenje različno težkih
bremen, določen – predpisan položaj telesa, nenaravna ali prisilna drža telesa sede oziroma
stoje, delo s predpisanim (prisiljenim) delovnim ritmom itd. Za nenaravno držo telesa velja
tista drža, ki jo zahteva delo, ki se opravlja v za telo neugodnem položaju; kleče, leže, s
prepogibanjem in podobno.
Povečan vpliv:
Dvigovanje, nošenje in natovarjanje bremen nad 15 do 25 kg.
Toga (prisiljena) drža telesa sede ali stoje.
Prisilen (določen) ritem dela sede.
Močan vpliv:
Dviganje, nošenje in natovarjanje bremen nad 25 kg.
Prisilen (določen) ritem dela stoje.
Toga (prisiljena) drža telesa s prisilnim ritmom dela.

