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1 UVOD 

 

Izpostavljanje soncu in opekline v otroštvu so dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka (še 

zlasti malignega melanoma kože) v kasnejših letih. V otroštvu dosežemo kar 80 odstotkov 

celotne življenjske izpostavljenosti soncu. Večji del izpostavljenosti soncu se zgodi med 

številnimi kratkotrajnimi nenamenskimi izpostavitvami. S pravilnim samozaščitnim ravnanjem 

lahko škodljive učinke ultravijoličnih (UV) žarkov omilimo oz. preprečimo.  

To so bila temeljna izhodišča za nastanek preventivnega programa Varno s soncem, ki smo ga 

prvič izvedli v celjskem vrtcu Tončke Čečeve leta 2007.  

Program poteka od leta 2008 v vseh regijah po Sloveniji, v vrtcih smo ga letos izvajali enajstič, 

v osnovnih šolah pa devetič. Osnovni namen programa je predšolske otroke in učence ter 

njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki in jih spodbuditi k 

pravilnemu samozaščitnemu ravnanju ter s tem prispevati k zmanjšanju pojavljanja kožnega 

raka v Sloveniji.  

Nosilci programa Varno s soncem smo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Združenje 

slovenskih dermatovenerologov ter Društvo za boj proti raku regije Celje.  
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2 IZVEDBA PROGRAMA VARNO S SONCEM V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

 

Program VARNO S SONCEM je usmerjen k seznanjanju ciljne populacije  o škodljivih posledicah 

delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito 

preprečimo oz. zmanjšamo.  

 

Vizija programa je doseči spremembo v odnosu populacije do sonca. 

 

Na programu Varno s soncem delamo “sezonsko”. Zimski čas je namenjen delu na razvijanju 

vsebin, pripravi gradiv, zbiranju prijav za sodelovanje. V zgodnjem spomladanskem času se 

intenzivno izvaja t.i. edukativni del – usposabljanje izvajalcev programa. Izobraževanji za 

vzgojitelje, učitelje in strokovne delavce sodelujočih vrtcev in osnovnih šol smo konec marca 

oziroma v začetku aprila izvedli v Mariboru in v Ljubljani.  Poleg napotkov za izvedbo programa 

in osnovnih sporočil v zvezi z zaščito pred UV sevanjem je bila slušateljem predstavljena tudi 

dermatološka tema - o delovanju UV sevanja na kožo, posledicah in učinkovitem ukrepanju. 

Dermatološki del je, tako kot prejšnja leta, predstavila predstavnica Združenja slovenskih 

dermatovenerologov (ZSD). ZSD je, poleg NIJZ in Društva za boj proti raku regije Celje, že vsa 

leta nosilec izvajanja programa Varno s soncem. 

Sam program v smislu aktivnega dela s ciljno populacijo zaživi v maju in juniju. Vzgojitelji, 

učitelji in strokovni delavci sodelujočih vrtcev in osnovnih šol predajo informacije o zaščiti pred 

UV sevanjem otrokom in učencem, še zlasti pa skrbijo, da le-ti zaščitne ukrepe tudi dosledno 

izvajajo v praksi. Program predvideva, da ciljna populacija pridobljena spoznanja o 

samozaščitnem ravnanju v zvezi z zaščito pred sončnimi žarki v praksi udejanja čez celo poletje 

- cel julij, avgust in tudi september. 

Časovna opredelitev: januar 2019 - november 2019 

Odgovorna oseba za 

izvedbo naloge: 
prim. mag. Simona Uršič, dr. med., spec. hig., spec. jav. zdrav. 

Izvajalci naloge (NIJZ): 

Center za zdravstveno ekologijo: 

prim. mag. Simona Uršič, dr. med., spec. hig., spec. jav. zdrav. 

An Galičič, mag. san. inž. 

Vladimira Lampič, dipl. san. inž. 

Katja Božič, dipl. san. inž. (UN) 

Špela Strnad, dipl. san. inž. (UN) 
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Pri distribuciji gradiv so sodelovali sodelavci NIJZ z območnih 

enot (OE): 

Anja Petrič, dipl.org. in mendž. soc.dej. (OE Ljubljana) 

Marija Hanzelj, dipl. san. inž. (OE Maribor) 

Urška Hajdinjak, dipl. san. inž. (OE Celje) 

Marija Jese, dipl. san. inž. (OE Kranj) 

Nevenka Ražman, dipl. san. Inž. (OE Koper) 

Tea Kordiš, dipl. san. inž.  (OE Novo mesto) 

Cecilija Sušec, dipl. san. inž. (OE Murska Sobota) 

Ivana Mis (OE Nova Gorica) 

Jure Ploder, dipl. san. inž. (OE Ravne na Koroškem) 

Zunanji sodelavci: 
Združenje slovenskih dermatovenerologov, prim. mag. Ana 

Benedičič, dr. med., spec. dermatovenerologije 
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3 PROGRAM VARNO S SONCEM V VRTCIH V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

 

3.1 Sodelujoči v programu – pokritost vrtcev s programom Varno s soncem 

 

V preteklem šolskem letu smo program Varno s soncem v vrtcih izvajali dvanajsto leto 

zapored.  

 

V šolskem letu 2018/19 je bilo v program vključenih 285 vrtcev (samostojni vrtci oz. 

samostojni vrtci z več enotami, vrtci pri osnovnih šolah, zasebni vrtci), oziroma 433 različnih 

enot vrtcev po Sloveniji. Program se je izvajal v 2.437 oddelkih (skupinah), v katere je bilo 

glede na prijave vključenih 40.732 otrok. 

 

Poleg otrok so z vsebinami programa seznanjeni tudi njihovi starši oziroma skrbniki. Še zlasti 

pa vsebine programa poznajo izvajalci programa v vrtcih, ki načela zaščite pred soncem že vsa 

leta uspešno predstavljajo otrokom, njihovi starosti primerno. Letos je v programu Varno s 

soncem sodelovalo 4.876 strokovnih delavcev iz vrtcev (vzgojitelji-ce in pomočniki-ce 

vzgojitelja ter ostalo strokovno osebje). 

Program Varno s soncem poteka po vsej državi, v obdobju od 2008 do 2019 je bilo vanj skupaj 

vključenih 385.524 predšolskih otrok. Število predšolskih otrok, ki so bili v program Varno s 

soncem po posameznih letih vključeni v obdobju 2008 - 2019, je prikazano na Slika 1. 

 

Slika 1:  Število predšolskih otrok vključenih v program Varno s soncem v obdobju od leta 
2008 do leta 2019. 
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Možnost za sodelovanje v programu je enaka po vseh regijah. Pričakovali bi, da je tudi z 

odzivom vrtcev tako.  

Največ predšolskih otrok (glede na število otrok, starih od 1 do 5 let, v posamezni zdravstveni 

regiji na dan 1. 1. 2019) je bilo v program vključenih v zdravstvenih regijah Celje (58,74 %), 

Koper (57,3 %) in Novo mesto (55,06 %), najmanj pa v zdravstvenih regijah Ravne na Koroškem 

(17,16 %) in Kranj (20,14 %). Če gledamo Slovenijo kot celoto, je bilo v program vključenih 

39,18 % vseh predšolskih otrok (Slika 2). 

 

Slika 2:  Primerjava zdravstvenih regij med seboj – število udeleženih predšolskih otrok v 
programu Varno s soncem 2019 glede na število otrok, starih od 1 do 5 let, v  
posamezni zdravstveni regiji na dan 1. 1. 2019. 
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3.2 Evalvacija programa Varno s soncem v vrtcih 

 

V vrtcih smo evalvacijo programa Varno s soncem 2019 opravili na osnovi izpolnjenih spletnih 

vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali vzgojitelji oz. ostali strokovni delavci, ki so vrtcu izvajali 

program Varno s soncem in starši otrok, vključenih v program. 

 

3.2.1 Metoda dela 

 

Evalvacijo smo, tako kot prejšnja leta, izvedli z elektronsko anketo. Anketirali smo izvajalce 

programa – vzgojitelje in uporabnike programa – namesto otrok so vprašalnik izpolnjevali 

njihovi starši. 

Anketi smo pripravili s pomočjo orodja za pripravo spletnih anket 1ka. Zbiranje podatkov je 

potekalo po metodi Web CSAQ, to je način računalniško podprtega spletnega anketiranja. 

Anketi sta bili dosegljivi na spletnem portalu 1ka od 22. 05. 2019 do 22. 08. 2019: 

 za vzgojitelje: na spletnem mestu https://www.1ka.si/a/220221; 

 za starše otrok: na spletnem mestu https://www.1ka.si/a/220223. 

Anketa za evalvacijo programa Varno s soncem za vzgojitelje in ostale strokovne sodelavce 

(Priloga 1) je bila sestavljena iz 2 delov: 

 1. del: vpliv programa Varno s soncem na izvajanje zaščite pred soncem v vrtcu (11 

vprašanj); 

 2. del: odnos vzgojiteljev in ostalih strokovnih delavcev do izpostavljanja soncu (5 

vprašanj). 

Ravno tako je bila anketa za evalvacijo programa Varno s soncem za starše (Priloga 2) 

sestavljena iz 2 delov: 

 1. del: odnos in izpostavljenost otroka soncu (5 vprašanj); 

 2. del: odnos in izpostavljenost staršev soncu (2 vprašanja). 

Povezava do spletnih anket je bila posredovana vsem koordinatorjem programa Varno s 

soncem v prijavljenih vrtcih in enotah. Koordinatorje smo prosili, da povezavo in prošnjo za 

sodelovanje posredujejo vsem vzgojiteljem in drugim strokovnim sodelavcem, ki so bili v 

šolskem letu 2018/19 vključeni v program Varno s soncem. Tako predpostavljamo, da je 

prošnjo za sodelovanje v spletni anketi »Varno s soncem 2019 - evalvacija vprašalnika za 

izvajalce programa v vrtcih« prejelo 4.876 vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev vrtcev v 

celi Sloveniji. 

Hkrati smo jih prosili, da povezavo in prošnjo za sodelovanje v anketi posredujejo tudi staršem 

otrok. Predpostavljamo, da so prošnjo za sodelovanje v spletni anketi »Varno s soncem 2019 

https://www.1ka.si/a/220221
https://www.1ka.si/a/220223
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- evalvacija vprašalnika za starše otrok« prejeli starši vseh 40.732 otrok, ki so bili vključeni v 

program Varno s soncem. 

 

3.2.2 Rezultati evalvacije izvedbe programa Varno s soncem s strani 
vzgojiteljev 

 

Število ustrezno izpolnjenih in za evalvacijo ustreznih vprašalnikov v okviru anketiranja 

vzgojiteljev je bilo 619, kar predstavlja 12,7 % odzivnost. Pri analizi odgovorov na posamezna 

vprašanja smo upoštevali veljavne odgovore. 

Rezultati evalvacije programa Varno s soncem za šolsko leto 2018/19 s strani vzgojiteljev so 

prikazani po posameznih vprašanjih v vprašalniku. 

 

Vprašanje 1: Ali ste v vašem vrtcu v preteklih letih že sodelovali v programu Varno s 

soncem? 

Rezultati kažejo, da je bila v program Varno s soncem v preteklih letih vključena že velika 

večina (97 %; 559) vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev letos sodelujočih vrtcev. Preostali 

3 % (18) vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev je bilo letos v program vključenih prvič.  

 

Vprašanje 2: Koliko je bilo vseh otrok, ki so bili vključeni v oddelek/skupino-e, kjer ste vi 

letos izvedli program Varno s soncem? 

67 % (389) anketiranih vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev je program izvajalo v skupini 

z 11 do 20 otroki, 24 % (141) v skupini z 21-30 otroki, 7 % (40) v skupini z več kot 31 otroki in 

2 % (9) v skupini z do vključno 10 otrok. 

 

Vprašanje 3:  Kolikšna je bila povprečna starost otrok v skupinah, kjer ste vi izvajali 

program Varno s soncem? 

Rezultati kažejo, da je bil delež v program vključenih otrok, ki so mlajši od štirih let, nekoliko 

višji. V šolskem letu 2018/19 je v programu sodelovalo 52 % (300) skupin s predšolskimi otroki, 

mlajšimi od 4 let ter 38 % (218) skupin s predšolskimi otroki, starejšimi od 4 let, našteto so bile 

skupine z enako starimi vrstniki. 10 % (60) skupin je bilo starostno kombiniranih. 

 

Vprašanje 4:  Prosimo, da ocenite uporabnost gradiv, ki so namenjena podpori pri 

predstavitvi teme o zaščiti pred škodljivostmi sončnega sevanja in katera ste 

uporabljali?  
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Glede na rezultate so bili najbolj uporabljani naslednji materiali (Slika 3): 

 Knjižica UV sevanje – Kako poskrbi za svoje zdravje?; 

 delovno gradivo za izvedbo programa Varno s soncem za vzgojitelje v e-obliki; 

 prezentacija s predstavitvijo ikon programa, ki ponazarjajo zaščitne ukrepe; 

 gradiva iz prejšnjih let – igrača Pokrivanka Varno s soncem; 

 gradiva iz prejšnjih let – knjižica oz. zgoščenka (CD) Senčna ura. 

 

Slika 3:  Vrednotenje materialov, s katerimi je bilo podprto izvajanje teme o zaščiti pred 
škodljivostmi sončnega sevanja, in uporabnost le-teh. 

 

Iz ocen vzgojiteljev je razvidno, da sta bili najbolj uporabljani Delovno gradivo za izvedbo 

programa Varno s soncem za vzgojitelje v e-obliki in, kot vsa leta doslej,  tiskano gradivo 

(tokrat knjižica UV sevanje-Kako poskrbim za svoje zdravje?), ki ga lahko otrok odnese 

domov in tam večkrat pogleda skupaj s starši. 
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Vprašanje 5:  Mnenje o pridobitvi predšolskih otrok glede varovanja pred škodljivimi vplivi 

sonca z vključitvijo v program Varno s soncem 

Rezultati kažejo, da vzgojitelji oz. strokovni delavci v najvišjem odstotku navajajo, da po 

zaključku programa skoraj vsi otroci ob sončnih poletnih dneh prihajajo v vrtec z ustreznim 

pokrivalom za zaščito pred soncem, v nekoliko nižjem odstotku pa poznajo pravilo sence in so 

oblečeni v ustrezna oblačila. Ob sončnih poletnih dneh prihajajo v vrtec posamezni otroci s 

sončnimi očali (Slika 4). 

 

Slika 4:  Mnenje o pridobitvi predšolskih otrok glede varovanja pred škodljivimi vplivi sonca 

z vključitvijo v program Varno s soncem. 

 

Vprašanje 6:  Prosimo, navedite dejavnosti, ki ste jih izvajali v zvezi z obravnavano temo o 

zaščiti pred škodljivostmi sončnega sevanja   

Rezultati kažejo, da so skoraj vsi vzgojitelji oz. strokovni delavci otroke seznanjali s tematiko 

prek spoznavanja pesmic, branja in razgovora ob različni literaturi na temo sonca, kože, 

poletja, itd. (Slika 5). 
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Slika 5:  Dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z obravnavo teme o zaščiti pred škodljivostmi 

sončnega sevanja. 

 

Alinejo drugo so pojasnili z naslednjimi dejavnostmi: 

 lutkovna predstava; 

 igranje v gozdu; 

 modna revija poletnih oblačil in dodatkov; 

 ustvarjanje umetne sence s šotori, igranje družabnih iger sonček ne jezi me, slikanje s 

sončno barvo, igre s senčnimi lutkami…; 

 izdelava risanke o soncu; 

 izdelava vremenskega koledarja; 

 postavitev šotorov na igrišču vrtca; 

 branje v senci, igre v senci; 

 plakati in spomin na obravnavano tematiko; 

 spoznavanje poletnih oblačil s pomočjo aplikatov; 

 vsakodnevno samostojno mazanje otrok s kremo za sončenje, natikanje pokrival in 

sončnih očal. Izdelava didaktične igre spomin s simboli zaščite pred soncem in igra 

iskanje parov; 
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 igre z vodo, branje knjig v senci; 

 izdelovanje plakata, priprava lutkovne predstave, ogled video posnetkov o soncu in 

pridelavi električne energije, igranje didaktičnih/družabnih iger (spomin, sestavljanke, 

vremenski domino…); 

 izdelava namiznih iger človek zaščiti se; 

 merjenje sence in primerjava ob določeni uri; 

 merjenje temperature zraka zjutraj/opoldne, naredili preizkus z lupo, opazovanje 

izhlapevanja vode, opazovanje lomljenja žarkov v vodi; 

 obrisovanje senc otrok itd. 

 

Vprašanje 7: Kako ste starše otrok pritegnili v program Varno s soncem in jih obveščali o 

poteku programa? 

Rezultati kažejo, da so skoraj vsi anketirani vzgojitelji oz. strokovni delavci o izvajanju 

programa starše obvestili. Tega ni storilo le 1 % (5) vzgojiteljev oz. strokovnih delavcev. 

Vzgojitelji oz. strokovni delavci so starše o izvajanju programa obveščali na različne načine 

(možnih je bilo več odgovorov): 

 O namenu izvajanja programa so starše obvestili s sporočilom na oglasni deski oz. z 

gradivom, ki ga je prejel otrok (488; 85 %); 

 Med izvajanjem programa so o aktivnostih starše sproti seznanjali s sporočili na oglasni 

deski (376; 65 %); 

 Program so staršem na začetku šolskega leta in/ali pred začetkom izvajanja programa 

predstavili v okviru roditeljskega sestanka (397; 69 %); 

 Na koncu izobraževalnega dela programa so pripravili predstavitev osvojenih znanj za 

starše (43; 7 %); 

 Drugo (18; 3 %). 

 

 Vprašanje 8: Ali ste si pred izvajanjem programa Varno s soncem na spletni strani NIJZ 

(www.nijz.si) prebrali informacije za izvedbo programa? 

72 % (415) anketiranih vzgojiteljev oz. strokovnih delavcev je pred izvajanjem programa Varno 

s soncem prebrala informacije za izvedbo programa na spletni strani NIJZ, 17 % (95) jih je 

navodila prebralo delno, 11 % (64) pa navodil ni prebrala. 
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Vprašanje 9: Kako ste zadovoljni z informacijami o izvajanju programa Varno s soncem na 

spletni strani NIJZ? 

94 % (475)* vzgojiteljev oz. strokovnih delavcev je na spletni strani Varno s soncem dobilo vse 

potrebne informacije, 5 % (25)* je informacije prejelo pri kontaktni osebi za program Varno s 

soncem v svojem vrtcu ali preko e-naslova varnossoncem@nijz.si. 1 % (5)* anketiranih 

vzgojiteljev oz. strokovnih delavcev je informacije pridobilo drugje (sodelavke), večina teh pa 

je program poznala iz preteklih let. 

Pojasnilo: * - Vprašanje je bilo zastavljeno le tistim vzgojiteljem  oz. strokovnim delavcem, ki 

so na predhodno vprašanje odgovorili z Da in Delno. 

 

Vprašanje 10:  Ali ste se udeležili letošnjega izobraževanja v sklopu programa Varno s 

soncem? 

Med anketiranimi vzgojitelji oz. strokovnimi delavci jih je 12 % (70) navedlo, da so se pred 

pričetkom izvedbe udeležili izobraževanja v sklopu programa Varno s soncem.  

 

Vprašanje 11:  Ali se prihodnje leto nameravate udeležiti izobraževanja v sklopu programa 

Varno s soncem? 

Več kot dve tretjini anketiranih vzgojiteljev je navedlo, da bi se v naslednjem letu želeli 

udeležiti izobraževanja v sklopu programa Varno s soncem. Največji odstotek anketiranih 

vzgojiteljev oz. strokovnih delavcev (34 %) se v prihodnjem letu izobraževanja namerava 

udeležiti, a le v primeru, da bo izvedeno v njihovi regiji. 22 % anketiranih vzgojiteljev oz. 

strokovnih delavcev se namerava izobraževanja udeležiti v vsakem primeru (Slika 6). 
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Slika 6: Namen vzgojiteljev oz. strokovnih sodelavcev glede udeležbe na izobraževanju v 

sklopu programa Varno s soncem v naslednjem letu (2020). 

 

Vprašanje 12: Kakšen je vaš odnos do izpostavljenosti UV sevanju? Ali oz. zakaj se vi 

izpostavljate soncu poleti med 10. in 17. uro? 

Ker je vzgojitelj oz. vodja skupine najbolj prepričljiv s svojim vzgledom, smo med vprašanja 

uvrstili tudi vprašanje o njihovem odnosu do izpostavljanja soncu in vzrokih zanj. Rezultati 

kažejo, da sta najpogostejša razloga za pogosto* izpostavljanje soncu, zagorela polt v 

preteklosti (275; 49 %) in obveznosti, ki se jim ni moč izogniti (265; 48 %).  

Da se soncu pogosto* namensko izpostavljajo zaradi zagorele polti se je opredelilo 7 % 

anketiranih, 1 % jih je izbrala odgovor »vedno« in 6 % odgovor »pogosto«.  

Največ, malo manj kot polovica anketiranih (258; 45 %), se jih soncu zaradi pridobivanja 

zagorele polti izpostavlja »redko«, nekoliko več anketiranih (274; 48 %) pa je navedlo, da se 

sončnim žarkom ne izpostavlja »nikoli« (Slika 7). 

Glede na rezultate so anketirani vzgojitelji v zvezi s pogostim* namenskim pridobivanjem 

zagorele polti precej spremenili svoje navade; saj so se za odgovor, da so se v preteklosti 

pogosto*namensko izpostavljali soncu zato, da bi porjaveli, opredelili v 49 %* (275). 

Pojasnilo:  Za pogosto* izpostavljanje smo upoštevali kategoriji odgovorov Vedno in Pogosto. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Da, v vsakem
primeru.

Da, vendar le, če
bo udeležba

obvezna.

Da, vendar le, če
bo predavanje

organizirano v naši
regiji.

Ne, nikakor. Ne, na
izobraževanju v
sklopu Varno s

soncem sem bil-a
že večkrat. Menim,
da ni potrebno, da

bi se ga spet
udeležil-a.



 IZVEDBA IN EVALVACIJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA VARNO S SONCEM 2019 

14 

 

Slika 7:  Odnos anketiranih vzgojiteljev in strokovnih delavcev vrtcev do sonca. 

 

Vprašanje 13: Ali menite, da se pri poudarjanju škodljivosti UV sevanja pretirava? 

Večina anketiranih vzgojiteljev in strokovnih delavcev vrtcev, 86 % (493), meni da ne.  

Kar 6 % (35) izmed anketiranih vzgojiteljev in strokovnih delavcev vrtcev pa je mnenja, da se 

pri poudarjanju škodljivosti UV sevanja pretirava. 

8 % anketiranih (44 oseb) med izvajalci programa Varno s soncem v vrtcih do tega ni razvilo 

nobenega stališča. 

 

Vprašanje 14:   Ali zagovarjate stališče, da se pred soncem ni treba ščititi? 

Kar 9 % (50) anketiranih se je opredelilo, da zagovarjajo stališče, da se pred soncem ni treba 

ščititi.  

Večina anketiranih, 90 % (514), se je opredelila, da zgoraj navedenega stališča ne zagovarja.  

 

Vprašanje 15: Kako se vi poleti med 10. in 17. uro zaščitite pred soncem? 

Anketirani so se glede izvajanja zaščite pred soncem največkrat opredelili za umik v senco, 

uporabo sončnih zaščitnih očal in uporabo sončne zaščitne kreme. Da tak način zaščite izvajajo 

»vedno« in »pogosto« so se pri umiku v senco odločili v 98 % (555), pri uporabi sončnih 

zaščitnih očal v 86 % (471) in pri uporabi sončne zaščitne kreme v 83 % (451).  
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Za namen rednega izvajanja zaščite (kategoriji »vedno« in »pogosto«) najmankrat posežejo po 

neprosojnih oblačilih z rokavi čez komolce (32 %), oziroma z izbiro hlač/kril, ki segajo čez 

kolena (59 %). Za zaščitna pokrivala se »vedno« in »pogosto« odločijo v 51 % (276). 
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3.2.3 Rezultati evalvacije izvedbe programa Varno s soncem s strani staršev 
otrok 

 

Število ustrezno izpolnjenih in za evalvacijo ustreznih vprašalnikov v okviru anketiranja staršev 

otrok je bilo 1.676, kar v primeru, da so vzgojitelji z možnostjo dostopa do spletne ankete 

seznanili prav vse starše, predstavlja 4,1 % odzivnost. Pri analizi odgovorov na posamezna 

vprašanja smo upoštevali veljavne odgovore. 

Rezultati evalvacije programa Varno s soncem za šolsko leto 2018/19 s strani staršev oz. 

skrbnikov otrok so prikazani po posameznih vprašanjih iz vprašalnika. 

 

Vprašanje 1: Koliko je star vaš otrok? 

Največji delež anketiranih staršev predstavljajo starši otrok starih nad 5 let do vključno 6 let 

(402; 24 %). Delež staršev, ki so izpolnili anketo, glede na starost otrok je prikazan na Slika 8. 

 

Slika 8: Delež staršev, ki so izpolnili anketo, glede na starost otrok. 

 

Vprašanje 2: Kakšne sončne opekline je že imel vaš otrok in kolikokrat do sedaj? 

63 % (1017) otrok zaradi izpostavljenosti soncu še nikoli ni imelo rdečine brez bolečine, 93 % 

(1423) otrok še nikoli ni imelo rdečine z bolečinami in 98 % (1488) otrok še nikoli ni imelo 

rdečine z bolečinami in mehurji (Slika 9). 
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Slika 9: Pogostost opeklin pri otrocih zaradi izpostavljenosti soncu. 

 

Vprašanje 3: Kako pogosto je v poletnem času (kjerkoli; pri igri na dvorišču, na vrtu, na 

sprehodu, ob bazenu, na morju itd.) vaš otrok naštete zaščitne ukrepe izvajal 

prejšnja leta in kako jih izvaja letos? 

Napredek pri izvajanju zaščitnih ukrepov je viden pri poznavanju in upoštevanju »pravila 

sence« za 7 % ter nošenju sončnih očal za 5 %. Glede na pretekla leta je bil v letošnjem letu 

zaznan največji upad pri upoštevanju preventivnega ukrepa zaščite s pokrivalom (6 %) (Slika 

10). 
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Slika 10:  Zaščitni ukrepi za zaščito pred soncem prejšnja leta in letos. 

 

Vprašanje 4: Ali ima vaš otrok po izvedenem programu Varno s soncem več informacij  in 

znanj o zaščiti pred škodljivim delovanjem sončnega sevanja? 

Iz rezultatov je razvidno, da je prbližno dve tretjini anketiranih staršev mnenja, da je njihov 

otrok osvojil veliko oziroma precej informacij o zaščiti pred delovanjem sončnega sevanja 

(Slika 11). Delež staršev, ki menijo, da je njihov otrok osvojil zelo veliko oziroma precej 

informacij je večji pri otrocih s starostjo nad 4 leta, kar povezujemo z dejstvom, da so mlajšim 

otrokom obravnavane vsebine težje razumljive. 
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Slika 11:  Pridobljene informacije o zaščiti pred soncem. 

 

Vprašanje 5: Ali ste se o pomenu zaščite pred škodljivim delovanjem sončnega sevanja 

pred in v času izvajanja programa Varno s soncem pogovorili tudi doma? 

Rezultati kažejo, da se tretjina staršev o zaščiti pred sončnim sevanjem z otroci pogovarja 

neodvisno od izvajanja programa Varno s soncem v vrtcih, tretjina staršev pa se pogovarja o 

tej tematiki le, ko je potrebno uporabiti sredstva za zaščito pred sončnim UV sevanjem (Slika 

12). 

 

Slika 12: Pogovor v krogu družine o zaščiti pred delovanjem sončnega UV sevanja. 
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Vprašanje 6: Kakšen je vaš odnos do izpostavljanja UV sevanju? Ali oziroma zakaj se vi 

izpostavljate soncu poleti med 10. in 17. uro? 

Ker so starši najbolj prepričljivi ravno s svojim vzgledom, smo med vprašanja uvrstili tudi 

vprašanje o odnosu do izpostavljanja soncu in vzrokih zanj. Rezultati kažejo, da se zaradi 

obveznosti, ki se jim ni moč izogniti pogosto* izpostavlja sončnemu sevanju dobra polovica 

anketiranih staršev (922; 58 %). 

30 % (470) anketiranih staršev se pogosto* izpostavlja sončnemu sevanju zaradi boljšega 

počutja. Da bi imeli zagorelo polt, se sončnemu sevanju še zmeraj pogosto* izpostavlja 22 % 

(347), »redko« pa 40 % (645) staršev. 622 (39 %) staršev je odgovorilo, da se zaradi zagorele 

polti »nikoli« ne izpostavljajo soncu. 

Tako kot pri vzgojiteljih pa tudi pri starših ugotavljamo, da so glede na rezultate v zvezi z 

namenskim pridobivanjem zagorele polti precej spremenili svoje navade; da so se nekoč 

pogosto* izpostavljali soncu zato da bi porjaveli, se je namreč opredelilo več kot 833 (53%) 

staršev (Slika 13). 

Pojasnilo:  Za pogosto* izpostavljanje smo upoštevali kategoriji odgovorov Vedno in Pogosto. 

 

 

Slika 13: Odnos staršev do izpostavljanja UV sevanju. 
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Vprašanje 7: Ali boste upoštevanje pravil naravne zaščite pred soncem v bodoče 

spoštovali tudi v krogu vaše družine 

Rezultati kažejo, da namerava dobre štiri petine anketiranih staršev upoštevati pravila naravne 

zaščite pred soncem in jih v bodoče spoštovati v krogu družine. Rezultati tudi kažejo, da so pri 

73 % družin anketiranih staršev, vsi člani družine zaščitne ukrepe izvajali že do sedaj. 9 % (138) 

anketiranih staršev navaja, da bodo upoštevali naravne zaščitne ukrepe pred soncem od 

letošnjega leta naprej. 17 % (269) anketiranih staršev pa meni, da bodo doma malo popustili, 

vendar bodo zaščitne ukrepe upoštevali na dopustu in ob prostih dnevih (Slika 14).  

 

 

Slika 14: Upoštevanje pravil zaščite pred soncem v krogu družine. 
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Vprašanje 9: Ali zagovarjate stališče, da se pred soncem ni treba ščititi? 

8 % (122) anketiranih se je opredelilo, da zagovarjajo stališče, da se pred soncem ni treba 

ščititi. Delež odgovorov je podoben deležu odgovorov »da se pri poudarjanju škodljivosti UV 

sevanja pretirava« v predhodnem vprašanju. 

Večina anketiranih, 89 % (1410), tega stališča ne zagovarja. Neopredeljenih je 3 % (55) 

anketiranih. 

 

Vprašanje 10: Kako se vi poleti med 10. in 17. uro zaščitite pred soncem? 

Anketirani so se glede izvajanja zaščite pred soncem največkrat opredelili za umik v senco, 

uporabo sončne zaščitne kreme in uporabo sončnih zaščitnih očal. Da tak način zaščite izvajajo 

»vedno« in »pogosto« so se pri umiku v senco odločili v 95 % (1504 oseb), pri uporabi sončne 

zaščitne kreme v 79 % (1226 oseb) in pri uporabi sončnih zaščitnih očal v 77 % (1206 oseb).   

Za namen rednega izvajanja zaščite (kategoriji »vedno« in »pogosto«) najmankrat posežejo po 

neprosojnih oblačilih z rokavi čez komolce (26 %), oziroma z izbiro hlač/kril, ki segajo čez 

kolena (35 %). 

Za zaščitna pokrivala se »vedno« in »pogosto« odločijo v 38 % (589 oseb). 
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3.3 Ocena izvedbe programa Varno s soncem v šolskem letu 2018/19 v vrtcih 

 

Z izvedbo programa Varno s soncem v šolskem letu 2018/19 v vrtcih smo zadovoljni: 

 Število vključenih vrtcev in otrok po zadnjih dveh rekornih udeležbah ni pomembno 

upadlo. Letošnja udeležba je tretja najvišja do sedaj. Z udeležbo smo zadovoljni tudi 

zaradi rezultatov ankete, ki smo jo opravili med vrtci, ki so prejšnja leta sodelovali, v 

tem šolskem letu pa se niso prijavili. Velika večina jih je namreč odgovorila, da so 

ukrepe za zaščito pred soncem vključili med svoje redne aktivnosti v vrtcu in tako ne 

čutijo potrebe po formalni vključenosti v program. 

 Sodelujoči vzgojitelji oz. strokovni delavci so ocenili, da predšolski otroci s programom 

osvojijo informacije glede varovanja pred škodljivimi vplivi sončnega sevanja. 

 Večina staršev meni, da je njihov otrok s vključitvijo v program osvojil veliko oziroma 

precej informacij ter, da bodo pravila zaščite pred soncem spoštovali tudi v krogu svoje 

družine. 

 Sodelujoči vzgojitelji oz. strokovni delavci so zelo dobro ocenili razpoložljiva gradiva. 

Program bomo še naprej izpopolnjevali. Dopolnili in sproti posodabljali bomo vsebine na naši 

spletni strani, namenjeni vzgojiteljem oz. strokovnim delavcem vključenim v program. 

Vzgojitelji oz. strokovni delavci so tisti, ki vsebino programa v praksi približajo otrokom, zato 

smo še posebej hvaležni tistim, ki so posredovali primere inovativnih preizkušenih dobrih 

praks, ki jih po vključitvi med naša gradiva lahko uporabijo njihovi kolegi iz ostalih vrtcev.  

Prizadevali si bomo tudi, da bi  temo predstavnikom vrtcev čim bolj približali na izobraževanjih, 

ki jih želimo v naslednjem letu izvesti na več lokacijah v državi. Tako bodo aktualna priporočila 

lažje posredovali otrokom in v čim večjem številu pritegnili tudi starše. 
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4 PROGRAM VARNO S SONCEM V OSNOVNIH ŠOLAH V ŠOLSKEM LETU 
2018/19 

 

4.1 Sodelujoči v programu – pokritost osnovnih šol s programom Varno s 
soncem 

 

Po ugodnih ocenah in pozitivnih odzivih osnovnih šol, ki so v programu Varno s soncem že 

sodelovale, smo letos program v osnovnih šolah izvedli že desetič. Tudi v letu 2019 smo 

program zastavili tako, da so lahko v njem aktivno sodelovali učenci vseh razredov osnovnih 

šol in ne samo vključeni v šolo v naravi, kot je bil program zastavljen v prvih dveh letih. 

Menimo, da je tako skokovit porast sodelujočih šol tudi posledica, da smo jih aktivno vabili k 

sodelovanju. Udeležili smo se namreč spomladanskih regijskih srečanj koordinatorjev Mreže 

slovenskih zdravih šol. 

 

V šolskem letu 2018/2019 se je program izvajal na 177 osnovnih šolah. Vanj je bilo glede na 

prijave vključenih 36.368 učencev. 

 

Letos je bilo v program vključenih 8.960 učencev (619 razredov), ki so obiskali šolo v naravi in 

27.462 učencev, ki niso obiskali šole v naravi. V teh razredih so na šolah program izvedli v času 

bivanja v šoli. Med njimi je bilo 17.351 učencev iz nižjih razredov (1. - 4. razred) in 10.111 

učencev iz višjih razredov (5. - 9. razred).  

V obdobju od 2010 do 2019 je v programu Varno s soncem v osnovnih šolah sodelovalo 

166.942 učencev. Število udeleženih učencev po posameznih letih prikazuje Slika 15. 

 

Slika 15:  Sodelovanje osnovnih šol v programu Varno s soncem v obdobju od leta 2010 do 

leta 2019. 
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Možnost za sodelovanje v programu je enaka po vseh regijah. Seveda bi pričakovali, da je tudi 

z odzivom osnovnih šol tako.  

Največ učencev (glede na število otrok starih od 6 do 14 let v posamezni zdravstveni regiji na 

dan 1. 1. 2019) je bilo v program vključenih v zdravstvenih regijah Ljubljana (22,33 %), Murska 

Sobota (22,12 %) in Novo mesto (20,74 %), najmanj pa v zdravstvenih regijah Maribor (14,63 

%), Kranj (15,14 %) in Koper (15,86 %). Na nivoju Slovenije v celoti je bilo v program vključenih 

19,12 % vseh učencev iz osnovnih šol (Slika 16). 

 

Slika 16:  Primerjava zdravstvenih regij med seboj – število udeleženih učencev v programu 
Varno s soncem 2019 glede na število otrok starih od 6 do 14 let v posamezni 
zdravstveni regiji na dan 1. 1. 2019. 
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4.2 Evalvacija programa Varno s soncem v osnovnih šolah 

 

Evalvacijo programa Varno s soncem 2019 smo v osnovnih šolah opravili na osnovi izpolnjenih 

spletnih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali učitelji oz. ostali strokovni delavci, ki so izvajali 

program Varno s soncem in učenci. Vključeni so bili tako učitelji, ki so program izvajali v okviru 

šole v naravi kot tisti, ki so predstavitev izvedli v okviru rednega pouka. Med učenci smo za 

izvedbo ankete izbrali učence 6. do 9. razreda. 

 

4.2.1 Metoda dela 

 

Tudi evalvacijo programa s strani učiteljev in učencev smo izvedli z elektronskima anketama s 

pomočjo programa 1ka. Med učitelji oz. strokovnimi delavci smo v anketo vključili zgolj tiste, 

ki so v obravnavanem šolskem letu sodelovali v programu Varno s soncem, med učenci pa smo 

k izpolnitvi anketnih vprašalnikov poleg sodelujočih v programu povabili tudi njihove vrstnike, 

ki v program niso bili vključeni. V obeh skupinah učencev so sodelovali starejši učenci, od 

vključno šestega razreda naprej. 

Zbiranje podatkov je potekalo po metodi Web CSAQ, to je način računalniško podprtega 

spletnega anketiranja. Anketi sta bili dosegljivi na spletnem portalu 1ka od 22. 05. 2019 do 10. 

08. 2019 (za učitelje) oz. 22. 08. 2019 (za učence): 

 za učitelje: na spletnem mestu https://www.1ka.si/a/220224;  

 za učence: na spletnem mestu https://www.1ka.si/a/220225.  

Anketa za evalvacijo programa Varno s soncem za učitelje in ostale strokovne sodelavce 

(Priloga 3) je bila sestavljena iz 2 delov: 

 1. del: vpliv programa Varno s soncem na izvajanje zaščite pred soncem v šoli (11 

vprašanj); 

 2. del: odnos vzgojiteljev in ostalih strokovnih delavcev do izpostavljanja soncu (5 

vprašanj). 

Ravno tako je bila anketa za evalvacijo programa Varno s soncem za učence (Priloga 4) 

sestavljena iz 2 delov: 

 1. del: vpliv programa Varno s soncem na izvajanje zaščite pred soncem v šoli (4 

vprašanja); 

 2. del: odnos in izpostavljenost soncu (10 vprašanj). 

Povezava do spletne ankete je bila poslana vsem koordinatorjem programa Varno s soncem v 

sodelujočih OŠ. Koordinatorje smo prosili, da povezavo in prošnjo za sodelovanje posredujejo 

vsem učiteljem in drugim strokovnim sodelavcem, ki so bili v šolskem letu 2018/19 vključeni v 

https://www.1ka.si/a/220224
https://www.1ka.si/a/220225


 IZVEDBA IN EVALVACIJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA VARNO S SONCEM 2019 

27 

program Varno s soncem. Tako predpostavljamo, da je prošnjo za sodelovanje v spletni anketi 

»Varno s soncem 2019 - evalvacijski vprašalnik za izvajalce programa v OŠ« prejelo 1.850 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev OŠ v celi Sloveniji. 

Hkrati smo koordinatorje programa Varno s soncem prosili, da povezavo in prošnjo za 

sodelovanje v anketi posredujejo tudi učencem (6. do 9. razred). Zaradi realnejše ocene 

učinkovitosti programa smo jih prosili, da k sodelovanju povabijo tudi učence iz razredov, ki 

niso bili vključeni v program. Svetovali smo vključitev učencev od vključno šestega razreda in 

starejše. Predpostavljamo, da so prošnjo za sodelovanje v spletni anketi »Varno s soncem 2019 

- evalvacija vprašalnika za učence« prejeli vsi sodelujoči učenci od šestega razreda naprej in 

še nekaj njihovih vrstnikov, ki niso bili vključeni v program - to je vsaj nekaj manj kot 10.000 

učencev. (Pojasnilo: Razpolagamo namreč samo s podatkom glede števila otrok od 1. – 4. 

razreda in od 5. - 9. razreda, ne pa tudi po posameznih razredih).  

Evalvacija programa s strani vključenih učencev je bila (opomba: razen preverjanja osvojenih 

znanj z izpolnjevanjem vprašalnika v okviru delovnega zvezka za učitelje) letos narejena drugič. 

Iz analize rezultatov ankete med učenci smo najbolj neposredno skušali ugotoviti, koliko ciljna 

skupina (predšolski otroci in učenci, v tem primeru slednji) pridobi z vključenostjo v  program.  

Zanimalo nas je ali so osvojili znanja in še zlasti ali priporočila uporabljajo v praksi. Zavedamo 

se, da je težko ločeno ocenjevati, kaj prinese izvedba programa, kaj pa ostali vplivi 

(osveščenost v družini, mediji, informacije na to temo iz rednega šolskega programa itd.). Zato 

smo nekatera vprašanja oblikovali tako, da se primerja izvajanje zaščite letos (pod vplivom 

programa) in v preteklih letih, rezultate odgovorov na nekatera vprašanja pa smo primerjali 

med skupino učencev, ki so sodelovali v programu in skupino učencev, ki v program Varno s 

soncem niso bili vključeni.  

 

4.2.2 Rezultati evalvacije izvedbe programa Varno s soncem s strani učiteljev 

 

Število ustrezno izpolnjenih in za evalvacijo ustreznih vprašalnikov v okviru anketiranja 

učiteljev je bilo 417, kar predstavlja 22,5 % odzivnost. Pri analizi odgvorov na posamezna 

vprašanja smo upoštevali veljavne odgovore. 

Rezultati evalvacije programa Varno s soncem za šolsko leto 2018/19 s strani učiteljev so 

prikazani po posameznih vprašanjih v vprašalniku. 

 

Vprašanje 1: Ali ste na vaši OŠ v preteklih letih že sodelovali v programu Varno s 

soncem? 
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Rezultati kažejo, da je bilo v program Varno s soncem v preteklih letih vključenih že 79 % (295) 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev letos sodelujočih osnovnih šol, preostalih 21 % (78) 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev pa je bilo letos v program vključenih prvič.  

 

Vprašanje 2: Kako ste v šolskem letu 2018/19 vi izvajali program varno s soncem? 

Iz rezultatov je razvidno, da je polovica anketiranih učiteljev oz. strokovnih delavcev program 

izvajala v razredih, ki niso bili vključeni v šolo v naravi (Slika 17). 

Med drugimi možnostmi, ki so jih izbrali za izvajanje programa Varno s soncem, so anketiranci 

navedli: 

 vključevanje vsebin v razredne ure; 

 vključevanje vsebin v naravoslovne, športne, kulturne dneve in strokovne ekskurzije; 

 predstavitev vsebin staršem na roditeljskem sestanku. 

 

Slika 17: Način izvajanja programa Varno s soncem (predstavitev problematike v šoli v 

naravi ali v razredu, nadaljnje spodbujanje preventivnega ravnanja). 
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Vprašanje 3: Koliko je bilo vseh učencev, ki so bili vključeni v razred-e oz. skupino-e, kjer 

ste vi izvedli program Varno s soncem? 

44 % (174) anketiranih učiteljev in drugih strokovnih delavcev je program izvajalo v skupini z 

21-40 učenci, 33 % (132) v skupini z do 20 učenci. 7 % (28) jih je program izvedlo med 41-60 

učenci, 5 % (18) med 61-80 učenci, 3 % (12) med 81-100 učenci ter 9 % (36) med več kot 100 

učenci. 

 

Vprašanje 4: V katerih razredih/interesnih skupinah ste izvajali program Varno s 

soncem? 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da so anketirani učitelji oz. strokovni delavci program 

največkrat izvajali med najmlajšimi učenci, saj jih je 46 % (353) navedlo, da so program izvajali 

v 1. do 3. razredu, 32 % (245) pa, da so ga izvajali med četrto- oz. petošolci. 20 % (151) jih je 

program izvajalo med učenci od 6. do 9. razreda, 1 % (12) pa se jih je opredelilo, da so program 

izvajali v drugačnih oblikah združevanja otrok (športni krožki ipd.). 

 

Vprašanje 5: S katerimi materiali ste podprli izvajanje teme o zaščiti pred škodljivostmi 

sončnega sevanja in katere ste najbolj uporabljali? 

Glede na rezultate  je bil najbolj uporabljani material knjižica Ultravijolično (UV) sevanje – Kako 

poskrbim za svoje zdravje? (Slika 18). 

 

Slika 18: Materiali uporabljani pri izvajanju programa Varno s soncem. 
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Vprašanje 6: V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami? (Mnenje o odnosu in o 

napredku učencev glede varovanja pred škodljivimi vplivi sonca z vključitvijo 

v program Varno s soncem) 

Anketirani učitelji in drugi strokovni delavci menijo, da (Slika 19): 

 je tema o škodljivosti sončnega UV sevanja in o ustrezni zaščiti pred njim učence 

pritegnila (353; 88 %*); 

 je bilo veliko učencev, že pred podajanjem teme zelo dobro seznanjenih z načini zaščite 

pred UV (261; 66 %); 

 da je večina učencev zatrdila, da bodo v bodoče upoštevala načela zaščite (347; 90 %*); 

 je 68 %* (263) anketiranih učiteljev in drugih strokovnih delavcev pri opazovanju 

učencev v toplih dneh po že izvedenem programu opazilo, da se je delež tistih, ki 

upoštevajo zaščito v primerjavi s preteklimi leti, zvišal. 

Žal pa se je 11 %* (43) učiteljev strinjalo s trditvijo, da del učencev tudi po predstavitvi 

tematike ni verjel pomenu izvajanja zaščite pred soncem.  

Pojasnilo: * - Upoštevani odgovori iz kategorij Zelo se strinjam in Se strinjam. 

 

Slika 19: Mnenje o napredku učencev glede varovanja pred škodljivimi vplivi sonca z 

vključitvijo v program Varno s soncem. 
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Vprašanje 7: Ali ste si pred izvajanjem programa Varno s soncem na spletni strani NIJZ 

prebrali informacije za izvedbo programa? 

66 % (266) anketiranih učiteljev oz. strokovnih delavcev je pred izvajanjem programa Varno s 

soncem prebrala informacije za izvedbo programa na spletni strani NIJZ, 15 % (59) jih je 

navodila prebralo delno, 19 % (77) pa navodil ni prebrala. 

 

Vprašanje 8: Kako ste bili zadovoljni z informacijami o izvajanju programa Varno s 

soncem na spletni strani NIJZ? 

93 % (302)* učiteljev oz. strokovnih delavcev je na spletni strani Varno s soncem dobilo vse 

potrebne informacije, 6 % (19)* je informacije prejelo pri kontaktni osebi za program Varno s 

soncem v naši osnovni šoli ali preko e-naslova varnossoncem@nijz.si. 1 % (2)* anketiranih 

učiteljev oz. strokovnih delavcev je informacije pridobilo drugje. 

Pojasnilo: * - Vprašanje je bilo zastavljeno le tistim učiteljem oz. strokovnim delavcem, ki so 

na predhodno vprašanje odgovorili z Da in Delno. 

 

Vprašanje 9: Ali ste se udeležili letošnjega izobraževanja v sklopu programa Varno s 

soncem? 

Letošnjega izobraževanja v sklopu Varno s soncem se je udeležilo 9 % (34) anketiranih 

učiteljev. 

 

Vprašanje 10: Ali se prihodnje leto nameravate udeležiti izobraževanja v sklopu programa 

Varno s soncem? 

Dve tretjini anketiranih učiteljev in ostalih strokovnih delavcev je navedlo, da bi se v 

naslednjem letu radi udeležili izobraževanja v sklopu programa Varno s soncem. Največji 

odstotek anketiranih učiteljev oz. strokovnih delavcev (160; 40 %) se v prihodnjem letu 

izobraževanja namerava udeležiti, a le v primeru, da bo izvedeno v njihovi regiji. 16 % (65) 

anketiranih učiteljev oz. strokovnih delavcev se namerava izobraževanja udeležiti v vsakem 

primeru (Slika 20). 
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Slika 20: Namen učiteljev oz. strokovnih sodelavcev glede udeležbe na izobraževanju v 

sklopu programa Varno s soncem v naslednjem letu (2020). 

 

Vprašanje 11: Kakšen je vaš odnos do izpostavljanja UV sevanju? Ali oz. kdaj se vi 

izpostavljate soncu poleti med 10. in 17. uro? 

Ker je učitelj oz. strokovni delavec, ki dela z učenci najbolj prepričljiv s svojim vzgledom, smo 

med vprašanja uvrstili tudi vprašanje o odnosu do izpostavljanja soncu in vzrokih zanj. 

Rezultati kažejo, da sta najpogostejša razloga za pogosto* izpostavljanje soncu obveznosti, ki 

se jim ni moč izogniti (203; 52 %) in želja po boljšem počutju (85; 22 %).  

Soncu se zaradi pridobivanja zagorele polti pogosto* izpostavlja 6 % (21 anketiranih). 

Delež tistih, ki so se soncu namensko izpostavljali zaradi pridobivanja zagorele polti je bil v 

preteklosti bistveno višji - da so se v preteklosti pogosto* izpostavljali soncu z namenom 

pridobivanja zagorele polti je navedlo kar 180 (46 %) anketiranih (Slika 21). 

Pojasnilo:  Za pogosto* izpostavljanje smo upoštevali kategoriji odgovorov Vedno in Pogosto. 
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Slika 21: Odnos anketiranih učiteljev in strokovnih delavcev osnovnih šol do sonca. 

 

Vprašanje 12: Ali menite, da se pri poudarjanju škodljivosti UV sevanja pretirava? 

Večina anketiranih, 91 % (364), meni, da ne.  

3 % (13) izmed anketiranih učiteljev oz. strokovnih delavcev, ki so v osnovnih šolah sodelovali 

pri izvajanju programa Varno s soncem je mnenja, da se pri poudarjanju škodljivosti UV 

sevanja pretirava, 6 % (24) anketiranih pa do tega ni razvilo nobenega stališča. 

 

Vprašanje 13: Ali zagovarjate stališče, da se pred soncem ni treba ščititi? 

8 % (33) anketiranih se je opredelilo, da zagovarjajo stališče, da se pred soncem ni treba ščititi.  

Večina anketiranih, 91 % (365), pa tega ne zagovarja.  

 

Vprašanje 14: Kako se vi poleti med 10. in 17. uro zaščitite pred soncem? 

Anketirani so se glede izvajanja zaščite pred soncem največkrat opredelili za umik v senco, 

uporabo sončnih zaščitnih očal in uporabo sončne zaščitne kreme. Da tak način zaščite izvajajo 

»vedno« in »pogosto« so se pri umiku v senco odločili v 98 % (377 oseb), pri uporabi sončnih 

zaščitnih očal v 90 % (348 oseb) in pri uporabi sončne zaščitne kreme v 87 % (333 oseb). 
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Za namen rednega izvajanja zaščite (kategoriji »vedno« in »pogosto«) najmankrat posežejo po 

neprosojnih oblačilih z rokavi čez komolce v 38 % (145 oseb), oziroma zaščitnih pokrivalih v 54 

% (209 oseb).  Za izbiro hlač/kril, ki segajo čez kolena se »vedno« in »pogosto« odločijo v 58 % 

(226 oseb).  
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4.2.3 Rezultati evalvacije izvedbe programa Varno s soncem s strani učencev 

 

Število ustrezno izpolnjenih in za evalvacijo ustreznih vprašalnikov v okviru anketiranja 

učencev od 6. do 9. razreda je bilo 581. Med njimi jih je 70 % (407 učencev) že sodelovalo v 

programu Varno s soncem. Ostalih 28 % (163) jih ni bilo vključenih v program ali pa se niso 

opredelili 1,9 % (11). Pri analizi odgvorov na posamezna vprašanja smo upoštevali veljavne 

odgovore. 

Tako kot rezultati ostalih anket so tudi rezultati evalvacije programa Varno s soncem za šolsko 

leto 2018/19 s strani učencev prikazani po posameznih vprašanjih iz vprašalnika. 

 

Vprašanje 1: Kateri razred obiskuješ? 

Največji delež učencev, ki so izpolnili vprašalnik, obiskuje 8. razred (176; 31 %). Delež učencev 

glede na obiskovani razred je prikazan na Slika 22. 

 

Slika 22: Delež učencev, ki so izpolnili anketo, glede na razred, ki ga obiskujejo. 

 

Vprašanje 2: Ali si ti oz. tvoj razred v letošnjem šolskem letu sodeloval v programu Varno s 

soncem?  

Kot je bilo že omenjeno prihaja 70 % (407) anketiranih učencev iz razredov oz. dejavnosti, 

kjer so v šolskem letu 2018/19 sodelovali v programu Varno s soncem. 
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Vprašanje 3: Kako si bil vključen v program Varno s soncem? 

10 % (40) učencev je bilo v program Varno s soncem vključenih v sklopu aktivnosti v šoli v 

naravi, 77 % (306) učencev pa preko različnih dejavnosti na šoli, npr. v okviru popoldanskega 

bivanja, pri razredni uri, pri športni vzgoji itd. Ostali, skoraj 14 %, so izbrali odgovor »drugo«. 

 

Vprašanje 4: Ali si prejel in prebral knjižico Ultravijolično (UV) sevanje - Kako poskrbim za 

svoje zdravje? 

Knjižico Ultravijolično (UV) sevanje – Kako poskrbim za svoje zdravje? je med anketiranimi 

učenci, vključenimi v program Varno s soncem, prejelo in prebralo 48 % (193). 21 % učencev 

je knjižico prejelo, a je še ni prebralo. 

29 % (118) učencev je odgovorilo, da knjižice niso prejeli in posledično tudi ne prebrali. 

 

Vprašanje 5: Ali si že kdaj imel sončne opekline in kolikokrat do sedaj? 

27 % (152) izmed vseh anketiranih učencev še nikoli ni imelo pordele kože brez bolečine, 38 % 

(209) učencev še nikoli ni imelo pordele kože z bolečinami in 83 % (442) učencev še nikoli ni 

imelo pordele kože z bolečinami in mehurji (Slika 23).  

 

Slika 23: Pogostost opeklin pri otrocih zaradi izpostavljenosti soncu.  
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Vprašanje 6 - 11: Prosimo, da z izbiro ustreznih trditev navedeš, kako pogosto si v 

poletnem času (kjerkoli; pri športnih aktivnostih, pri igri na dvorišču, 

na kolesu, na sprehodu, ob bazenu, na morju itd.)  obravnavani način 

zaščitnega ukrepanja izvajal prejšnja leta in kako ravnaš letos. 

Učenci so, glede na navedbe, zaščitne ukrepe v letošnjem letu izvajali manj pogosto kot 

prejšnja leta (Slika 24). Verjetno lahko vsaj deloma razlog za to pripišemo dejstvu, da so skoraj 

vsi vprašalnike izpolnili do konca junija, ko še ni bilo prave poletne pripeke. Za prejšnja leta pa 

so imeli pred očmi izvajanje zaščite čez celotno poletje. 

 

Slika 24: Izvajanje zaščitnih ukrepov in uporaba sredstev za zaščito pred UV sevanjem 

prejšnja leta in letos. 

 

Največji upad je viden pri zaščitnem ukrepu »uporaba pokrivala«, uporaba le-tega je 

natančnejše predstavljena na Slika 25 in Slika 26. 

Zanimivo je, da je kar dve petini (odgovora »vedno« in »pogosto«) anketiranih povedalo, da 

pokrival sploh ne marajo (Slika 25). Dobra polovica učencev pa je navedla (odgovora »vedno« 

in »pogosto«), da če že uporabijo pokrivalo, se odločijo za čepico s ščitnikom za oči (Slika 25). 
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Slika 25: Uporaba sredstev za zaščito – pokrivalo. 

 

Pri uporabi pokrival v preteklem letu in letos nas je zanimala tudi primerjava deležev 

odgovorov glede na to ali so bili učenci vključeni v program Varno s soncem ali ne. 

Iz rezultatov je ponovno razvidno, da uporaba pokrival pada. So pa, tako lani kot letos, 

pokrivalo kot zaščitno sredstvo pogosteje uporabili učenci, vključeni v program Varno s 

soncem kot tisti, ki v njem niso sodelovali (Slika 26). Enako velja tudi pri izvajanju zaščitnega 

ukrepa »zadrževanje v senci med 10. in 17. uro« (Slika 27). 

 

Slika 26: Uporaba sredstev za zaščito – pokrivalo; primerjava med učenci, vključenimi v 

program Varno s soncem in tistimi, ki v njem niso sodelovali. 
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Slika 27: Izvajanje zaščitnih ukrepov – umik v senco; primerjava med učenci, vključenimi v 

program Varno s soncem in tistimi, ki v njem niso sodelovali. 

 

Najmanjši upad oz. nespremenljivo v primerjavi s preteklim letom je viden pri izvajanju 

zaščitnega ukrepa v smislu uporabe ustreznih oblačil, »majice, ki imajo rokave vsaj do 

komolcev« (Slika 28). Preseneča, da tako lani kot letos ta ukrep primerjalno pogosteje izvajajo 

učenci, ki niso sodelovali v programu Varno s soncem, s tem da je letos razlika med obema 

skupinama za malenkost manjša. 

 

Slika 28: Uporaba sredstev za zaščito – neprosojna oblačila z rokavi vsaj do komolcev; 

primerjava med učenci, vključenimi v program Varno s soncem in tistimi, ki v njem 

niso sodelovali. 
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Glede zadrževanja v sencih pa jih je polovica, tako za letos kot za prejšnja leta, izbrala odgovor  

»vedno« ali »pogosto« za zadrževanje v senci med 10. in 17.uro. 

Z izvajanjem ukrepov za zaščito pred sončnim UV sevanjem zaenkrat še ne Eden izmed 

razlogov za slabše izvajanje zaščitnih ukrepov se gotovo skriva v dejstvu, da učenci potrebe po 

izvajanju zaščite pred UV sevanjem še vedno niso v celoti ponotranjili.  

Kar 44 % (115) anketiranih učencev je namreč navedlo, da jim je za izvajanje dejavnosti na 

prostem »vedno« ali »pogosto« pomembno edino to, da imajo sami ali njihovi prijatelji čas, 

neodvisno od moči sonca ali zasenčenosti prostora, kjer se dobijo.  

Le 20 % (113) anketiranim učencem za izvajanje dejavnosti na prostem prej navedeno nikoli 

ne predstavlja edini pogoj.  

 

Vprašanje 12: Katere trditve o učinkoviti zaščiti pred UV sončnim sevanjem držijo? 

Učenci so ovrednotili tri trditve o problematiki učinkovite zaščite pred UV sončnim sevanjem, 

s čimer smo dobili nekoliko vpogleda v njihovo poznavanje obravnavane problematike (Slika 

29). Največ (458; 82 %) jih je prav ovrednotilo trditev o »pravilu sence«. Primerno zaščito pred 

soncem z oblačili je pravilno ovrednotilo 80 % (445) anketiranih učencev. Časovnega okvira, 

za katerega se priporoča zadrževanje v senci, ne pozna približno polovica anketiranih učencev 

(266; 48 %).  

 

Slika 29: Kako učenci poznajo možnosti učinkovite zaščite pred ultravijoličnim (UV) 

sevanjem. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Pravilo sence pravi, da se je
treba umakniti v senco takrat,
ko je dolžina naše sence krajša

od dolžine našega telesa.

Za zadrževanje v senci se
priporoča čas med 11. in 15.

uro.

Primerna zaščita pred soncem
z oblačili vključuje:  lahna,

gosto tkana oblačila z dolgimi
rokavi in hlačnicami ter

širokokrajno pokrivalo in
sončna očala.

Pravilen odgovor Napačen odgovor



 IZVEDBA IN EVALVACIJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA VARNO S SONCEM 2019 

41 

Seveda nas je zanimala tudi primerjava deležev pravilnih odgovorov glede na to ali so bili 

učenci vključeni v program Varno s soncem ali ne (Slika 30).  

 

Slika 30: Kako učenci poznajo možnosti učinkovite zaščite pred ultravijoličnim (UV) 

sevanjem, primerjava deleža pravilnih odgovorov med učenci, vključenimi v 

program Varno s soncem in tistimi, ki v njem niso sodelovali. 

 

Pri vprašanju o »pravilu sence« je delež pravilnih odgovorov med primerjanima skupinama 

najmanjši, večje razlike, in to v prid sodelujočim v programu, so vidne pri deležu pravilnih 

odgovorov na ostali dve vprašanji: 

 Delež učencev, ki so v letu 2019 sodelovali v programu Varno s soncem in poznajo 

pravilo sence, je za 7 % višji kot pri tistih, ki niso bili vključeni v program.  

 Delež učencev, ki so v letu 2019 sodelovali v programu Varno s soncem in poznajo 

priporočen čas zadrževanja v senci, je za 10 % večji kot pri tistih, ki niso bili vključeni v 

program.  

 Delež učencev, ki so v letu 2019 sodelovali v programu Varno s soncem in vedo kaj vse 

vključuje primerna zaščita z oblačili, je prav tako občutno večji kot delež tistih, ki so 

pravilno odgovorili pa niso bili vključeni v program.  
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Vprašanje 13: Ali ste se o pomenu zaščite pred škodljivim delovanjem sončnega UV sevanja 

letošnjo pomlad pogovorjali doma? 

Rezultati kažejo, da se 35 % (198) učencev o pomenu zaščite pred škodljivim delovanjem 

sončnega UV sevanja letošnjo pomlad doma, v krogu družine, sploh ni pogovarjalo. Le pri 15 

% (81) anketiranih učencih se doma veliko pogovarjajo o zaščiti pred soncem, neodvisno od 

izvajanja programa Varno s soncem v šoli (Slika 31). 

 

Slika 31: Pogovor v krogu družine o zaščiti pred delovanjem sončnega sevanja. 

 

 

Vprašanje 14: Ali ocenjuješ, da boš ti in člani tvoje družine v bodoče upoštevali pravila 

naravne zaščite pred soncem? 

Glede upoštevanja pravil naravne zaščite pred soncem, ki ga oz. ga bodo izvajali v krogu 

družine, je 49 % (274) anketiranih učencev navedlo, da so sami in člani njihove družine pravila 

naravne zaščite pred soncem že upoštevali in jih bodo tudi v prihodnje. Po drugi strani pa je 8 

% (43) učencev takšno stališče popolnoma zavrnilo in so navedli, da se pravil zaščite pred 

soncem ne bodo držali (Slika 32). 
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Slika 32: Upoštevanje pravil naravne zaščite pred soncem. 

 

Tudi pri tem vprašanju nas je zanimala primerjava deležev odgovorov glede na to ali so bili 

učenci vključeni v program Varno s soncem ali ne. Z vplivom programa Varno s soncem glede 

upoštevanja pravil zaščite pred soncem bi lahko povezali zlasti odločitev za odgovora: 

 Da, bom. Do sedaj nismo, odslej pa bomo pri nas zaščitne ukrepe izvajali vsi člani 

družine. 

 Ne, ne bom se držal pravil zaščite pred soncem. 

Pri obeh vprašanjih je razlika v deležu odgovorov glede na to, ali so bili učenci vključeni v 

program ali ne, manj opazna. Pri  obeh odgovorih (Da, bom. Do sedaj nismo, odslej pa bomo 

pri nas zaščitne ukrepe izvajali vsi člani družine.) in (Ne, ne bom se držal pravil zaščite pred 

soncem) je večji delež tistih, ki v programu niso sodelovali (Slika 33).  

Precejšnja razlika v deležu odgovorov glede na to, ali so bili učenci vključeni v program ali ne, 

pa je opazna pri vprašanjih glede izvajanja zaščite pred sončnim UV sevanjem: 

 Da, bom. To smo člani naše družine izvajali že do sedaj. 

 Verjetno bom čez počitnice malo popustil, na dopustu in ob prostih dneh/na morju, ob 

bazenu itd./pa bom skupaj z ostalimi člani družine izvajal zaščitne ukrepe.  

Pri prvem odgovoru (Da, bom. To smo člani naše družine izvajali že do sedaj) je delež tistih, ki 

so bili vključeni v programu višji. Pri drugem odgovoru (Verjetno bom čez počitnice malo 

popustil, na dopustu in ob prostih dneh/na morju, ob bazenu itd./pa bom skupaj z ostalimi 
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člani družine izvajal zaščitne ukrepe) je večji delež tistih, ki v programu niso sodelovali (Slika 

33).  

  

Slika 33: Upoštevanje pravil naravne zaščite pred soncem, primerjava med učenci, 

vključenimi v program Varno s soncem in tistimi, ki v njem niso sodelovali. 
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4.3 Ocena izvedbe programa varno s soncem v šolskem letu 2018/19 v 
osnovnih šolah 

 

Izvedbo programa Varno s soncem v osnovnih šolah v šolskem letu 2018/19 ocenjujemo kot 

uspešno, saj ugotavljamo, da: 

 So na šolah problematiko, ki jo obravnava program Varno s soncem prepoznali kot 

pomembno, saj je letos v programu sodelovalo največje število učencev doslej, to je 

36.368; 

 So sodelujoči učitelji oz. strokovni delavci dobro ocenili tako program, kot tudi 

razpoložljiva gradiva za njegovo izvajanje. Ocenili so, da so šolarji s programom veliko 

pridobili. Anketirani učitelji oz. strokovni delavci so v veliki večini navedli, da je večina 

učencev zatrdila, da bodo v bodoče upoštevali načela zaščite pred soncem; 

 Smo iz ankete med učenci ponovno potrdili precejšnjo razliko v poznavanju tematike 

(poznavanje pravil oz. upoštevanje načel zaščite pred soncem)  glede na  vključenost 

učencev v program Varno s soncem.  

Tudi v naslednjem letu nameravamo program Varno s soncem v osnovnih šolah izvajati na 

dva načina: 

 kot celotedensko seznanjanje in predvsem upoštevanje preventivnih načel v praksi v 

okviru šole v naravi za četrtošolce in petošolce; 

 kot krajše predstavitve programa v ostalih razredih, starosti učencev primerno. 

Predvsem pa želimo, da se program za osnovnošolce v naslednjih letih intenzivno razširi med 

šolami in tudi v obšolske dejavnosti (popoldansko bivanje, športni krožki itd.), v vse aktivnosti, 

ki se večinoma izvajajo na prostem. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

Izvedbo programa Varno s soncem v šolskem letu 2018/19 ocenjujemo kot uspešno. Število 

sodelujočih je bilo daleč najvišje do sedaj – 77.100 predšolskih otrok in osnovnošolcev. 

Rezultati evalvacije so vzpodbudni. 

Odrasli, zlasti starši ter vzgojitelji, učitelji oz. strokovni delavci, ki delajo z otroki v vrtcih in 

šolah, smo za premik mišljenja najbolj prepričljivi s svojim vzgledom. Tako kot do sedaj bomo 

pri načrtovanju izvajanja programa Varno s soncem 2019 upoštevali tudi ugotovitve iz letošnje 

analize odgovorov na vprašanja glede izvajanja zaščite in odnosa odraslih do problematike UV 

sevanja.  

Še nadalje si bomo prizadevali, da postane upoštevanje pravil zaščite pred UV sevanjem ena 

izmed osnovnih aktivnosti v skrbi za zdravje.  
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6 PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketa za vzgojitelje oz. strokovne delavce »Varno s soncem 2019 - evalvacija 

vprašalnika za izvajalce programa v vrtcih« 

Priloga 2: Anketa za starše predšolskih otrok vključenih v program: »Varno s soncem 

2019 – evalvacijski vprašalnik za starše otrok vključenih v program« 

Priloga 3: Anketa za učitelje in strokovne sodelavce OŠ »Varno s soncem 2019 – 

evalvacijski vprašalnik za izvajalce programa v OŠ« 

Priloga 4:  Anketa za učence »Varno s soncem 2019 – evalvacijski vprašalnik za učence« 

 

 



 

 

Priloga 1: Anketa za vzgojitelje oz. strokovne delavce vrtcev »Varno s soncem 2019 - 

evalvacija vprašalnika za izvajalce programa v vrtcih« 

 
Spoštovani, 
 
Vaši odgovori na vprašalnik bodo služili oceni izvedbe letošnjega programa Varno s soncem, bodo pa 
tudi podlaga za potrebne izboljšave. Zato prosimo, da iskreno odgovorite na vsa vprašanja. Anketa je 
anonimna.Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na ''Naslednja stran'' pričnete z 
izpolnjevanjem ankete. 
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje  
 
 
Q1 - Ali ste v vašem vrtcu v preteklih letih že sodelovali v programu Varno s soncem?  
 

 Da  
 Ne  
 Drugo:  

 
 
Q2 - Koliko je bilo vseh otrok, ki so bili vključeni v oddelek/skupino-e, kjer ste vi letos izvedli 
program Varno s soncem?  
 

 do vključno 10  
 11-20  
 21-30  
 več kot 31  

 
 
Q3 - Kolikšna je bila povprečna starost otrok v skupini-ah, kjer ste vi izvajali program Varno s 
soncem?  
 

 Manj kot 4 leta  
 4 leta ali več  
 Drugo:  

 
 
Q4 - Prosimo, da ocenite uporabnost gradiv, ki so namenjena podpori pri predstavitvi teme o 
zaščiti pred škodljivostmi sončnega sevanja in katera ste uporabljali? Prosimo, izberite ustrezen 
odgovor pri vsakem gradivu.  
 

 Nisem 
uporabil-a, 
ne morem 

oceniti 

Uporabno z 
veliko 

pojasnili oz. 
predelavami 

Uporabno Nepogrešljiv
o za 

uporabo     

Delovno gradivo za izvedbo programa Varno s 
soncem za vzgojitelje v e-obliki     

Prezentacija s predstavitvijo ikon     
Knjižica UV sevanje – Kako poskrbim za svoje 
zdravje?     

Gradiva iz prejšnjih let - igrača Pokrivanka     



 

 

 Nisem 
uporabil-a, 
ne morem 

oceniti 

Uporabno z 
veliko 

pojasnili oz. 
predelavami 

Uporabno Nepogrešljiv
o za 

uporabo     

Varno s soncem     
Gradiva iz prejšnjih let - knjižica oz. CD Senčna 
ura         

Drugo:     
 
 
Q5 - Zakolikšen delež otrok iz vaše skupine držijo spodaj navedene trditve. Prosimo,izberite 
ustrezen odgovor pri vsaki trditvi.   
 

 Vsi Skoraj vsi Polovica Manj kot 
polovica 

Posamezni 
otroci 

Nihče 

Pozaključku programa 
otrok pozna "pravilo 
sence" (otrok ga zna 
povedati inrazume). 

      

Obsončnih poletnih 
dneh prihaja otrok v 
vrtec z ustreznim 
pokrivalom za zaščito 
predsoncem. 

      

Obsončnih poletnih 
dneh prihaja otrok v 
vrtec z majico oz. 
srajčko, ki pokriva 
ramenain ima rokave 
vsaj do tričetrt 
nadlahti ter sega do 
bokov.         

      

Obsončnih poletnih 
dneh prihaja otrok v 
vrtec s kratkimi 
hlačami (krilom), ki 
pokrijejopogačico. 

      

Obsončnih poletnih 
dneh prihaja otrok v 
vrtec  s sončnimi 
očali. 

      

 
 
Q11 - Prosimo, navedite dejavnosti, ki ste jih izvajali v zvezi z obravnavano temoo zaščiti pred 
škodljivostmi sončnega sevanja.   
Možnih je več odgovorov  
 

 Spoznavanjepesmic, branje in razgovor ob različni literaturi na temo sonca, kože, poletjaitd.  
 Izdelava miselnihvzorcev.  
 Izdelava kap, uricz označenim primernim časom, risanje sence itd.  
 Igranje vlog insimbolna igra.  
 Drugo:  



 

 

 
 
Q13_2 - Kako ste starše otrok pritegnili v program Varno s soncem in jih obveščali o poteku 
programa?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Program smo staršem na začetku šolskega leta in/ali pred začetkom izvajanja programa predstavili 
v okviru roditeljskega sestanka.  

 O izvajanju programa smo starše obvestili s sporočilom na oglasni deski oz. z gradivom, ki ga je 
prejel otrok.  

 Med izvajanjem programa smo o aktivnostih starše seznanjali s sporočili na oglasni deski.  
 Na koncu izobraževalnega dela programa smo pripravili predstavitev osvojenih znanj za starše.  
 Staršev nismo obveščali o programu.  
 Drugo:  

 
 
Q6 - Ali ste si pred izvajanjem programa Varno s soncem na spletni strani NIJZ (www.nijz.si) 
prebrali informacije za izvedbo programa?  
 

 Da  
 Ne  
 Delno  

 
 
Q7 - Kako ste zadovoljni z informacijami o izvajanju programa Varno s soncem na spletni strani 
NIJZ?  
 

 Dobil-a sem vse potrebne informacije  
 Potreboval-a semdodatne informacije, a sem jih dobil-a  prikontaktni osebi za program Varno s 

soncem v našem vrtcu  alipreko e-naslova varnossoncem@nijz.si.  
 Drugo:  

 
 
Q10_2 - Ali ste se udeležili letošnjega izobraževanja v sklopu programa Varno s soncem?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
Q8 - Ali se prihodnje leto nameravate udeležiti izobraževanja v sklopu programa Varno s soncem?  
 

 Da, v vsakem primeru.  
 Da, vendar le, če bo udeležba obvezna.  
 Da, vendar le, če bo predavanje organizirano v naši regiji.  
 Ne, nikakor.  
 Ne, na izobraževanju v sklopu Varno s soncem sem bil-a že večkrat. Menim, da ni potrebno, da bi 

se ga spet udeležil-a.  
 Drugo:  

 
 
 
 



 

 

Q9 - Kakšen je vaš odnos do izpostavljenosti UV sevanju? Zakaj se vi morda 
nezaščiteni  izpostavljate soncu poleti med 10. in 17. uro? Prosimo, izberite odgovor pri vsaki 
trditvi.  
 

 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Soncu se izpostavljam, da bi imel-a zagorelo 
polt.     

Nekoč sem se izpostavljal-a soncu, da bi imel-a 
zagorelo polt.     

Izpostavljam se, ker mi sonce da energijo. Dosti 
bolje se počutim, če se izpostavljam soncu.     

Soncu sem izpostavljen-a nenamerno, zaradi 
obveznosti, ki jih moram opraviti.     

Soncu se  izpostavljam.     
 
 
Q10 - Ali menite, da se pri poudarjanju škodljivosti UV sevanja pretirava?  
 

 Da  
 Ne  
 Nimam mnenja o tem.  

 
 
Q12 - Kako se vi poleti med 10. in 17. uro zaščitite pred soncem? Prosimo, izberite odgovor pri 
vsaki trditvi.  
 

 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Umaknem se v senco.     
Glavo si pokrijem s pokrivalom.     
Izberem neprosojna oblačila z rokavi, ki segajo 
preko komolcev.     

Izberem hlače/krilo, ki sega vsaj pod kolena.     
Nosim sončna očala.     
Uporabljam sončno zaščitno kremo.     
 
 
Q13_3 - Kako uporabljate sončno zaščitno kremo? Prosimo, izberite odgovor pri vsaki trditvi.  
 

 Vedno Pogosto Redko  Nikoli 
Izberem širokospektralno kremo z zaščitnim 
faktorjem manj kot 30.     

Izberem širokospektralno kremo z zaščitnim 
faktorjem vsaj 30 ali več.     

Na leto zase porabim 2 do 3 embalažne enote 
(250ml) sončne zaščitne kreme.     

 
 
Q14_2 - Ali zagovarjate stališče, da se pred soncem ni treba ščititi?  
 

 Da  
 Ne  
 Nimam mnenja o tem.  



 

 

 
 
Q12_2 - V kateri zdravstveni regiji (območna enota NIJZ) se nahaja vaš vrtec?  
 

 NIJZ OE Ljubljana  
 NIJZ OE Maribor  
 NIJZ OE Celje  
 NIJZ OE Kranj  
 NIJZ OE Koper  
 NIJZ OE Novo mesto  
 NIJZ OE Nova Gorica  
 NIJZ OE Murska Sobota  
 NIJZ OE Ravne na Koroškem  

 
 
Prosimo Vas, da nadaljujete s klikom na gumb ''Zadnja stran''.   
 

  



 

 

Priloga 2: Anketa za starše predšolskih otrok vključenih v program: »Varno s soncem 

2019 – evalvacijski vprašalnik za starše otrok vključenih v program« 

 

Spoštovani! 
 
Vljudno vas prosimo, da anketo izpolnite v celoti. Odgovori bodo služili oceni izvedbe letošnjega 
programa Varno s soncem, bodo pa tudi osnova za morebitne izboljšave. Zato prosimo, da iskreno 
odgovorite na vsa vprašanja. Anketa je anonimna.Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na 
''Naslednja stran'' pričnete z izpolnjevanjem ankete. 
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje  
 
 
Q1 - Koliko je star vaš otrok?  
 

 Do vključno 2 leti  
 Nad 2 leti do vključno 3 leta  
 Nad 3 leta do vključno 4 leta  
 Nad 4 leta do vključno 5 let  
 Nad 5 let do vključno 6 let  
 Nad 6 let  

 
 
Q2 - Kakšne sončne opekline je že imel vaš otrok in kolikokrat do sedaj? Prosimo, izberite ustrezen 
odgovor pri vsaki trditvi.  
 

 Še nikoli Da, vendar 
samo enkrat 

do sedaj 

Da, do sedaj 
največ do 5-

krat 

Da, do sedaj 
že več kot 6-

krat 
Rdečina brez bolečin     
Rdečina z bolečinami     
Rdečina z bolečinami in mehurji     
Drugo:     
 
 
Q3 - Prosimo vas, da z izbiro ustreznih trditev navedete, kako pogosto je v poletnem času (kjerkoli; 
pri igri na dvorišču, na vrtu, na sprehodu, ob bazenu, na morju itd.) vaš otrok naštete zaščitne 
ukrepe izvajal prejšnja leta in kako jih izvaja  letos. Prosimo, da izberete ustezen odgovor pri vsaki 
trditvi. 
  
 

 Vedno Pogosto Občasno Nikoli 
Prejšnja leta je bil-a zaščiten-a s pokrivalom 
(legionarska kapa ali klobuk s širokimi krajci).     

Letos je zaščiten-a s pokrivalom (legionarska 
kapa ali klobuk s širokimi krajci).     

Prejšnja leta je bil-a oblečen-a v majice, ki imajo 
rokave vsaj do komolcev.     

Letos je oblečen-a v majice, ki imajo rokave vsaj 
do komolcev.     

Prejšnja leta je bil-a oblečen-a v hlače (krilo), ki     



 

 

 Vedno Pogosto Občasno Nikoli 
segajo pod kolena. 
Letos je oblečen-a v hlače (krilo), ki segajo pod 
kolena.     

Prejšnja leta je nosil-a sončna očala.     
Letos nosi sončna očala.     
Prejšnja leta se je med 10 in 17 uro zadrževal-a 
v senci.     

Letos se med 10 in 17 uro zadržuje v senci.     
Pravilo sence je poznal in v praksi upošteval že 
prejšnja leta.     

Pravilo sence je spoznal in v praksi uporablja 
letos.     

Drugo:     
 
 
Q4 - Aliopažate, da ima vaš otrok po izvedenem programu Varno s soncem več informacijin znanj o 
zaščiti pred škodljivim delovanjem sončnega sevanja?   
 

 Da, osvojil je zelo veliko informacij.  
 Da, osvojil je precej informacij  
 Nismo opazili, da bi vedel kaj več o tej temi.  
 Tudi po zaključku programa ne ve nič o tej temi.  
 Drugo:  

 
 
Q5 - Ste se z otrokom o pomenu zaščite pred škodljivim delovanjem sončnegaUV sevanja pred in v 
času izvajanja programa Varno s soncem pogovorili tudi doma?   
 

 O tej temi se z otrokom sploh nismo pogovarjali.  
 Edini pogovor z otrokom na to temo je potekal ob uporabi zaščitnih sredstev, ko     smo mu/ji 

utemeljili zakaj se je treba zaščititi.  
 V tem času smo se z otrokom veliko pogovarjali o soncu in o zaščiti.  
 O zaščiti pred soncem smo se že in se veliko pogovarjamo, neodvisno odizvajanja programa Varno 

s soncem v vrtcu.  
 Drugo:  

 
 
Q6 - Kakšen je vaš odnos do izpostavlavljanja UV sevanju? Ali se morda vinezaščiteni  izpostavljate 
soncu poleti med 10. in 17. uro? Prosimo, izberite odgovor pri vsaki trditvi.   
 

 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Soncu se izpostavljam, da bi imel-a zagorelo 
polt.     

Nekoč sem se izpostavljal-a soncu, da bi imel-a 
zagorelo polt     

Izpostavljam se, ker mi sonce da energijo. Dosti 
bolje se počutim, če se izpostavljam soncu.     

Soncu sem izpostavljen-a nenamerno, zaradi 
obveznosti, ki jih moram opraviti.     

Soncu se  izpostavljam.     
 



 

 

 
Q7 - Ali menite, da se pri poudarjanju škodljivosti UV sevanja pretirava?   
 

 Da  
 Ne  
 Nimam mnenja o tem  

 
 
Q8 - Kako se vi poleti med 10. in 17. uro zaščitite pred soncem? Prosimo, izberite odgovor k vsaki 
trditvi.  
 

 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Umaknem se v senco.     
Uporabljam kapo s ščitom oz. širokokrajni 
klobuk.     

Izbiram neprosojna oblačila z rokavi čez 
komolce.     

Izbiram hlače/krilo, ki sega pod kolena.     
Nosim sončna očala.     
Uporabljam sončno zaščitno kremo.     
 
 
Q11_2 - Kako uporabljate sončno zaščitno kremo? Prosimo, izberite odgovor pri vsaki trditvi.  
 

 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Izberem širokospektralno kremo z zaščitnim 
faktorjem manj kot 30.     

Izberem širokospektralno kremo z zaščitnim 
faktorjem vsaj 30 ali več.     

Na leto zase porabim manj kot 1 embalažno 
enoto (po 250 ml) sončne zaščitne kreme.     

Na leto zase porabim 3 ali več embalažnih enot 
(po 250 ml) sončne zaščitne kreme.     

 
 
Q9 - Ali zagovarjate stališče, da se pred soncem ni treba ščititi?  
 

 Da  
 Ne  
 Nimam mnenja o tem  

 
 
Q10 - Ali boste pravila naravne zaščite pred soncem v bodoče spoštovali tudiv krogu svoje družine?   
 

 Da, bomo, to smo vsi člani družine izvajali že do sedaj. Upoštevanje pravil     zaščite ni zgolj zadeva 
programa v vrtcu, izvajanje ukrepov za zaščito je     pomembno za vse člane naše družine.  

 Da, bomo. Do sedaj nismo, odslej pa bomo zaščitne ukrepe izvajali vsi člani družine. Upoštevanje 
pravil zaščite ni zgolj zadeva programa v vrtcu, izvajanje ukrepov za     zaščito je pomembno za vse 
člane naše družine.  

 Verjetno bomo doma malo popustili, na dopustu in ob prostih dneh/na morju, ob     bazenu itd./ 
pa bomo izvajali zaščitne ukrepe.  

 Ne, ne bomo se držali pravil zaščite.  



 

 

 Drugo:  
 
 
Q11 - V kateri zdravstveni regiji(območna enota NIJZ) se nahaja vrtec, ki ga obiskuje vaš otrok?   
 

 NIJZ OE Ljubljana  
 NIJZ OE Maribor  
 NIJZ OE Celje  
 NIJZ OE Kranj  
 NIJZ OE Koper  
 NIJZ OE Novo mesto  
 NIJZ OE Nova Gorica  
 NIJZ OE Murska Sobota  
 NIJZ OE Ravne na Koroškem  

 
 
Prosimo Vas, da nadaljujete s klikom na gumb ''Zadnja stran''.   
 

 

  



 

 

 

Priloga 3: Anketa za učitelje in strokovne sodelavce OŠ »Varno s soncem 2019 – 

evalvacijski vprašalnik za izvajalce programa v OŠ« 

 
Spoštovani,  
 
Vaši odgovori na vprašalnik bodo služili oceni izvedbe letošnjega programa Varno s soncem, bodo pa 
tudi podlaga za potrebne izboljšave. Anketa je anonimna. Prosimo, da iskreno odgovorite na vsa 
vprašanja. Prosimo, da si vzamete nekaj minut in s klikom na ''Naslednja stran'' pričnete z 
izpolnjevanjem ankete. 
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje  
 
 
Q1 - Ali ste na vaši osnovni šoli v preteklih letih že sodelovali v programu Varno s soncem?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
Q2 - Kako ste v šolskem letu 2018/19 vi izvajali program Varno s soncem?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Program sem izvedel-a v času bivanja v šoli v naravi, z vzpodbujanjem k izvajanju načel o zaščiti 
pred soncem, po zaključku šole v naravi nisem nadaljeval-a.  

 Program sem izvedel-a v času bivanja v šoli v naravi, upoštevanje pravil zaščite pred soncem sem 
med učenci  aktivno  vzpodbujal-a tudi po vrnitvi.  

 Program sem izvedel-a v razredu, ki ni bil vključen v šolo v naravi, omejil-a sem se na seznanitev 
učencev z vsebino  pri eni od šolskih ur oz. razredni uri.  

 Program sem izvedel-a v razredu, ki ni bil vključen v šolo v naravi, učence sem seznanil z vsebino. 
Upoštevanje pravil zaščite pred soncem sem aktivno vzpodbujal-a  pri izvajanju vseh dejavnosti na 
prostem.  

 Program sem izvedel-a v skupini popoldanskega bivanja, omejil-a sem se na seznanitev učencev z 
vsebino.  

 Program sem izvedel-a v skupini popoldanskega bivanja, učence sem seznanil z vsebino. 
Upoštevanje pravil zaščite pred soncem  sem aktivno vzpodbujal-a  pri izvajanju vseh dejavnosti na 
prostem.  

 Dejaven-a sem bil-a tudi kot koordinator programa Varno s soncem na naši šoli.  
 Drugo:  

 
 
Q3 - Koliko je bilo vseh učencev, ki so  bili vključeni v razred-e oz. skupino-e kjer ste vi letos  izvedli 
program Varno s soncem?  
 

 do 20 učencev  
 21 do 40 učencev  
 41 do 60 učencev  
 61 do 80 učencev  
 81 do 100 učencev  
 več kot 100 učencev  

 



 

 

 
Q4 - V katerih razredih/interesnih skupinah ste izvajali program Varno s soncem?  
Možnih je več odgovorov  
 

 1. razred  
 2. razred  
 3. razred  
 4. razred  
 5. razred  
 6.razred   
 7. razred  
 8. razred  
 9. razred  
 Drugo:  

 
 
Q5 - S katerimi materiali ste podprli izvajanje teme o zaščiti pred škodljivostmi sončnega sevanja in 
katere ste najbolj uporabljali? Prosimo, izberite ustrezen odgovor pri vsakem gradivu?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Knjižica Ultravijolična (UV) sevanja - Kako poskrbim za svoje zdravje?  
 E-gradivo Delovno gradivo za izvajanje programa Varno s soncem v četrtih razredih osnovnih šol  
 E – Izvajanje programa Varno s soncem v OŠ - Predstavitev dobrih praks 
 Prezentacija za predstavitev tematike Varno s soncem učencev, zlasti višjih razredov  
 Prezentacija za predstavitev programa Varno s soncem staršem pred odhodom učencev v šolo v 

naravi  
 Prezentacija s predstavitvijo ikon  
 Drugo:  

 
 
Q6 - V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami? Prosimo, izberite ustrezen odgovor pri 
vsaki trditvi?  
 

 Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Deloma se 
strinjam, 

deloma ne 

Se 
strinjam 

Zelo se 
strinjam 

Tema o škodljivosti sončnega sevanja in o 
ustrezni zaščiti  je  učence zelo pritegnila.      

Učenci so bili že pred podajanjem teme zelo 
dobro seznanjeni z načini zaščite.      

Del učencev tudi po predstavitvi tematike ni 
verjel pomenu  izvajanja zaščite pred soncem.       

Večina učencev je zatrdila, da bodo v bodoče 
upoštevali načela zaščite pred soncem.      

Pri opazovanju učencev v toplih dneh, po že 
izvedenem programu, sem opazil-a, da je delež 
tistih, ki upoštevajo zaščito (zadrževanje v 
senci, pokrivala, sončna očala) v primerjavi s 
preteklimi leti, višji. 

     

 
 
Q7 - Ali ste si vi pred izvajanjem programa Varno s soncem na spletni strani NIJZ (www.nijz.si) 



 

 

prebrali informacije  za izvedbo programa?  
 

 Da  
 Ne  
 Delno  

 
 
Q8 - Kako ste bili zadovoljni z informacijami o izvajanju programa Varno s soncem na spletni strani 
NIJZ?  
 

 Dobil-a sem vse potrebne informacije  
 Potreboval-a sem dodatne informacije, a sem jih  dobil-a  pri kontaktni osebi za program Varno s 

soncem na naši šoli ali preko spletnega naslova varnossoncem@nijz.si  
 Drugo:  

 
 
Q10_2 - Ali ste se udeležili letošnjega izobraževanja v sklopu programa Varno s soncem?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
Q10_3 - Ali se prihodnje leto nameravate udeležiti izobraževanja v sklopu programa Varno s 
soncem?   
 

 Da, v vsakem primeru.  
 Da, vendar le, če bo udeležba obvezna.  
 Da, vendar le, če bo predavanje organizirano v naši regiji.  
 Ne, nikakor.  
 Ne, na izobraževanju v sklopu programa Varno s soncem sem bil-a že večkrat. Menim, da ni 

potrebno, da bi se ga spet udeležil-a.  
 Drugo:  

 
 
Q11_2 - Kakšen je vaš odnos do izpostavljanja UV sevanju? Ali se morda vi nezaščiteni izpostavljate 
soncu poleti med 10. in 17. uro? Prosimo, izberite odgovor pri vsaki trditvi.    
 

 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Soncu se izpostavljam da bi imel-a zagorelo 
polt.     

Nekoč sem se izpostavljal-a soncu, da bi imel-a 
zagorelo polt.     

Izpostavljam se, ker mi sonce da energijo. Dosti 
bolje se počutim, če se izpostavljam soncu.     

Soncu sem izpostavljen-a nenamerno, zaradi 
obveznosti, ki jih moramo opraviti.     

Soncu se  izpostavljam.     
 
 
Q9 - Ali menite, da se pri poudarjanju škodljivosti UV sevanja pretirava?  
 

 Da  



 

 

 Ne  
 Nimam mnenja o tem  

 
 
Q12_2 - Kako se vi poleti med 10. in 17. uro zaščitite pred soncem ? Prosimo, izberite odgovor k 
vsaki trditvi.  
 

 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Umaknem se v senco.     
Uporabljam kapo s ščitom oz. širokokrajni 
klobuk.     

Izbiram neprosojna oblačila z rokavi čez 
komolce.     

Izberem hlače/krilo, ki sega vsaj pod kolena.     
Nosim sončna očala.     
Uporabljam sončno zaščitno kremo.     
 
 
Q11_3 - Kako uporabljate sončno zaščitno kremo? Prosimo, izberite odgovor k vsaki trditvi.  
 

 Vedno Pogosto Redko Nikoli 
Izberem širokospektralno kremo z zaščitnim 
faktorjem manj kot 30.     

Izberem širokospektralno kremo z zaščitnim 
faktorjem vsaj 30 ali več.     

Na leto zase porabim manj kot 1 embalažno 
enoto sončne zaščitne kreme (250 ml).     

Na leto zase porabim  3 ali več  embalažnih 
enot sončne zaščitne kreme (250 ml).     

 
 
Q10 - Ali zagovarjate stališče, da se pred soncem ni treba ščititi?  
 

 Da  
 Ne  
 Nimam mnenja o tem  

 
 
Q10_4 - V kateri zdravstveni regiji (območna enota NIJZ) se nahaja vaša šola?  
 

 NIJZ OE Ljubljana  
 NIJZ OE Maribor  
 NIJZ OE Celje  
 NIJZ OE Kranj  
 NIJZ OE Koper  
 NIJZ OE Novo mesto  
 NIJZ OE Nova Gorica  
 NIJZ OE Murska Sobota  
 NIJZ OE Ravne na Koroškem  

 
 
Prosimo Vas, da nadaljujete s klikom na gumb ''Zadnja stran''.   



 

 

 
Priloga 4: Anketa za učence »Varno s soncem 2019 – evalvacijski vprašalnik za učence« 

 
Pozdravljen-a! 
 
Vljudno  prosimo, da anketo izpolniš v celoti. Odgovori bodo služili oceni izvedbe letošnjega 
programa Varno s soncem, bodo pa tudi osnova za morebitne izboljšave. Zato prosimo, da iskreno 
odgovoriš na vsa vprašanja. Anketa je anonimna.Prosimo, če si vzameš nekaj minut in s klikom na 
''Naslednja stran'' pričneš z izpolnjevanjem ankete. 
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje  
 
 
Q1 - Kateri razred obiskuješ?  
 

 6. razred  
 7. razred  
 8. razred  
 9. razred  

 
 
Q2 - Ali si ti oziroma tvoj razred v letošnjem šolskem letu sodeloval v programu Varno s soncem?  
 

 Da  
 Ne  

 
 
Q3 - Kako si bil vključen v program Varno s soncem?  
 

 Preko šole v naravi   
 Preko dejavnosti na šoli, npr. pri razredni uri, pri športni vzgoji...  
 Drugo:  

 
 
Q4 - Ali si prejel in prebral knjižico Ultravijolična (UV) sevanja - Kako poskrbim za svoje zdravje?  
 

 Da  
 Ne  
 Prejel sem jo, prebral pa je še nisem  
 Drugo:  

 
 
Q5 - Ali si že kdaj imel sončne opekline in kolikokrat do sedaj? Prosimo, izberi ustrezen odgovor pri 
vsaki trditvi.  
 

 Še nikoli Da, vendar 
samo enkrat 

do sedaj 

Da, do sedaj 
največ do 5-

krat 

Da, do sedaj 
že več kot 6-

krat 
Pordela koža brez bolečin     
Pordela koža z bolečinami     
Pordela koža z bolečinami in mehurji     



 

 

 Še nikoli Da, vendar 
samo enkrat 

do sedaj 

Da, do sedaj 
največ do 5-

krat 

Da, do sedaj 
že več kot 6-

krat 
Drugo:     
 
 
Q6 - Prosimo, da z izbiro ustreznih trditev navedeš, kako pogosto si v poletnem času (kjerkoli; pri 
športnih aktivnostih, pri igri na dvorišču, na kolesu, na sprehodu, ob bazenu, na morju 
itd.)  obravnavani način zaščitnega ukrepanja izvajal prejšnja leta in kako ravnaš  letos. Prosimo, da 
izbereš ustezen odgovor pri vsaki trditvi.   
 

 Vedno Pogosto Včasih Nikoli 
Prejšnja leta sem bil-a zaščiten-a s pokrivalom 
(legionarska kapa ali klobuk s širokimi krajci).     

Letos sem zaščiten-a s pokrivalom (legionarska 
kapa ali klobuk s širokimi krajci).     

Če že uporabljam pokrivalo, izberem čepico s 
ščitnikom za oči (pogovorno šilt-kapa).     

Zame velja, da ne maram pokrival.     
 
 
Q7 - Prosimo, da z izbiro ustreznih trditev navedeš, kako pogosto si v poletnem času (kjerkoli; pri 
športnih aktivnostih, pri igri na dvorišču, na kolesu, na sprehodu, ob bazenu, na morju 
itd.)  obravnavani način zaščitnega ukrepanja izvajal prejšnja leta in kako ravnaš  letos. Prosimo, da 
izbereš ustezen odgovor pri vsaki trditvi.   
 

 Vedno Pogosto Včasih Nikoli 
Prejšnja leta sem bil-a oblečen-a v majice, ki 
imajo rokave vsaj do komolcev.     

Letos sem bil-a oblečen-a v majice, ki imajo 
rokave vsaj do komolcev.     

 
 
Q8 - Prosimo, da z izbiro ustreznih trditev navedeš, kako pogosto si v poletnem času (kjerkoli; pri 
športnih aktivnostih, pri igri na dvorišču, na kolesu, na sprehodu, ob bazenu, na morju 
itd.)  obravnavani način zaščitnega ukrepanja izvajal prejšnja leta in kako ravnaš  letos. Prosimo, da 
izbereš ustezen odgovor pri vsaki trditvi.   
 

 Vedno Pogosto Včasih Nikoli 
Prejšnja leta sem bil-a oblečen-a v hlače (krilo), 
ki segajo pod kolena.     

Letos sem oblečen-a v hlače (krilo), ki segajo 
pod kolena.     

 
 
Q9 - Prosimo, da z izbiro ustreznih trditev navedeš, kako pogosto si v poletnem času (kjerkoli; pri 
športnih aktivnostih, pri igri na dvorišču, na kolesu, na sprehodu, ob bazenu, na morju 
itd.)  obravnavani način zaščitnega ukrepanja izvajal prejšnja leta in kako ravnaš  letos. Prosimo, da 
izbereš ustezen odgovor pri vsaki trditvi.   
 

 Vedno Pogosto Včasih Nikoli 
Prejšnja leta sem nosil-a sončna očala.     



 

 

 Vedno Pogosto Včasih Nikoli 
Letos nosim sončna očala.     
 
 
Q10 - Prosimo, da z izbiro ustreznih trditev navedeš, kako pogosto si v poletnem času (kjerkoli; pri 
športnih aktivnostih, pri igri na dvorišču, na kolesu, na sprehodu, ob bazenu, na morju 
itd.)  obravnavani način zaščitnega ukrepanja izvajal prejšnja leta in kako ravnaš  letos. Prosimo, da 
izbereš ustezen odgovor pri vsaki trditvi.   
 

 Vedno Pogosto Včasih Nikoli 
Prejšnja leta sem se med 10. in 17. uro 
zadrževal-a v senci.     

Letos se med 10. in 17. uro zadržujem v senci.     
Za izvajanje dejavnosti na prostem mi je edino 
pomembno, da imam sam ali moji prijatelji čas, 
neodvisno od moči sonca ali zasenčenosti 
prostora, kjer se dobimo. 

    

 
 
Q11 - Prosimo, da z izbiro ustreznih trditev navedeš, kako pogosto si v poletnem času (kjerkoli; pri 
športnih aktivnostih, pri igri na dvorišču, na kolesu, na sprehodu, ob bazenu, na morju 
itd.)  obravnavani način zaščitnega ukrepanja izvajal prejšnja leta in kako ravnaš  letos. Prosimo, da 
izbereš ustezen odgovor pri vsaki trditvi.   
 

 Vedno Pogosto Včasih Nikoli 
Pravilo sence sem poznal in v praksi upošteval 
že prejšnja leta.     

Pravilo sence sem spoznal in v praksi 
uporabljam letos.     

 
 
Q12 - Katere trditve o učinkoviti zaščiti pred UV sončnim sevanjem držijo? Prosimo, da izbereš 
ustezen odgovor pri vsaki trditvi.  
 

 Drži Ne drži 
Pravilo sence pravi, da se je treba umakniti v 
senco takrat, ko je dolžina naše sence krajša od 
dolžine našega telesa.  

  

Za zadrževanje v senci se priporoča čas med 11. 
in 15. uro.   

Primerna zaščita pred soncem z oblačili 
vključuje:  lahna, gosto tkana oblačila z dolgimi 
rokavi in hlačnicami ter širokokrajno pokrivalo 
in sončna očala. 

  

 
 
Q13 - Ste se o pomenu zaščite pred škodljivim delovanjem sončnegaUV sevanja letošnjo pomlad 
pogovorjali doma?   
 

 O     tej temi se  sploh nismo pogovarjali.  
 Edini     pogovor  na to temo je potekal ob uporabi zaščitnih sredstev, ko     so mi starši utemeljili 

zakaj se je treba zaščititi.  



 

 

 V tem času smo se doma veliko pogovarjali o soncu in o zaščiti.  
 O zaščiti pred soncem smo se že in se veliko pogovarjamo, neodvisno odizvajanja programa Varno 

s soncem v šoli.  
 Drugo:  

 
 
Q14 - Ali ocenjuješ, da  boš ti in člani tvoje družine v bodoče upoštevali pravila naravne zaščite 
pred soncem?   
 

 Da, bom. To smo  člani naše družine izvajali že do sedaj.   
 Da, bom. Do sedaj nismo, odslej pa bomo pri nas zaščitne ukrepe izvajali vsi člani družine.   
 Verjetno bom čez počitnice malo popustil,  na dopustu in ob prostih dneh/na morju, ob     bazenu 

itd./ pa bom skupaj z ostalimi člani družine izvajal zaščitne ukrepe.  
 Ne, ne bom se držal pravil zaščite pred soncem.  
 Drugo:  

 
 
Q15 - V kateri zdravstveni regiji(območna enota NIJZ) se nahaja tvoja šola? Opomba: to pomeni 
katero od spodaj naštetih mest je najbližje kraju kjer živiš.   
 

 NIJZ OE Ljubljana  
 NIJZ OE Maribor  
 NIJZ OE Celje  
 NIJZ OE Kranj  
 NIJZ OE Koper  
 NIJZ OE Novo mesto  
 NIJZ OE Nova Gorica  
 NIJZ OE Murska Sobota  
 NIJZ OE Ravne na Koroškem  

 
 
Prosimo te, da nadaljuješ s klikom na gumb ''Zadnja stran''.   
 
 


