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PREŽIVETI
IN DELATI V
VROČINSKIH
VALOVIH

KAKO SE SPOPASTI S POSLEDICAMI ČEDALJE POGOSTEJŠIH UDAROV

VROČINE OB SKROMNEM UKREPANJU PRISTOJNIH DRŽAVNIH INSTI-

TUCIJ IN DELODAJALCEV

GORAZD SUHADOLNIK

Sredi pomladi je Indijo in
Pakistan zajel vročinski

val, v katerem so dnevne

temperature dosegle od

43 do 46, ponekod celo

50 stopinj Celzija. Učinki

so bili porazni: ogroženih

je bilo na milijone ljudi,
vročina je zdesetkala pri

delek pšenice, okrepila
krizo pri oskrbi z električno energijo in ustavila

šolanje ter proizvodnjo.
Že januarja je srednji del Južne Amerike

doživel vročinski val s temperaturami nad 44
stopinj Celzija. Dva tedna pozneje je vročina

zajela zahodno Avstralijo, v Perthu so več dni

zapored namerili 40 stopinj Celzija.
Maja je termometer pokazal več kot 40

stopinj Celzija na Portugalskem in v Špani-

ji, prejšnji teden je tam izmeril 44 stopinj.

Rekordne temperature so se hkrati pojavile

na vzhodu ZDA. »Sočasni vročinski valovi na

dveh celinah poudarjajo učinke podnebnih

sprememb, kijih povzroča človek, to pa pove-
čuje pogostost, intenzivnost in trajanje takšnih

dogodkov,« so zapisali v Washington Postu. (Ta

teden je vročinski val z obsežnimi požari zajel

jugozahod ZDA od Teksasa do Kalifornije.)
Maja lani so v arktičnem krogu izmerili 32

stopinj Celzija, junija je vročina v Sibiriji zane-

tila obsežne požare, v Kanadi in severozaho-
dnem delu ZDA so namerili 50 stopinj Celzi-

ja. Uničujoči požari so konec julija divjali po

Grčiji, Turčiji in Italiji, na Siciliji pa so izmerili

doslej naj višjo temperaturo v Evropi - 48,8

stopinje Celzija. Po podatkih evropskega pro-

grama Copernicus za spremljanje podnebnih

sprememb (C3S) je bila lani temperatura v
Evropi za stopinjo Celzija nad povprečjem
med letoma 1991 in 2020. Na svetovni ravni je

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!
Finance 17.06.2022 

PetekDržava: Slovenija

Stran: 10

Površina: 2.386 cm2 2 / 6



bilo zadnjih sedem let najtoplejših v zgodovini

merjenj.

Podnebna kriza kaže zobe
Znanstveniki poudarjajo, da svetovna pod-
nebna kriza stopnjuje pojav vročinskih valov,

ki bodo še pogostejši in intenzivnejši. Mauro

Facchini iz C3S je za nemški Deutche Welle

povedal, da so rekordne temperature in ekstre-

mno vreme v minulem letu jasno znamenje, da

morajo države nujno zmanjšati svoje izpuste

toplogrednih plinov, da bi se izognili nadaljnje-

mu segrevanju in še bolj uničujočim vremen-

skim ujmam. Posledice podnebnih sprememb
je mogoče preprečiti le, če se globalno segreva-
nje omeji na 1,5 stopinje Celzija glede na pred-
industrijsko raven, tako kot so se države leta

2015 zavezale s pariškim sporazumom.
Od začetka industrijske revolucije smo pla-

net že ogreli za približno 1,2 stopinje Celzija,

opozarjajo v mednarodni skupini podnebnih
znanstvenikov World Weather Attribution

(WWA). Če se bo segrevanje povišalo na dve

stopinji Celzija, napovedujejo, bodo vročinski

valovi, kakršen je bil majski v Indiji in Pakista-

nu, od dvakrat do 20-krat verjetnejši in za 0,5
do 1,5 Celzija bolj vroči.

Lakota, umrljivost in gospodarska škoda
Podnebna kriza, oboroženi konflikti, covid in
upehano gospodarstvo so ogrozili desetletja
napredka v zanesljivi preskrbi s hrano, so v

majskem poročilu zapisali v Svetovni meteoro-

loški organizaciji. Število podhranjenih ljudi je

desetletja upadalo, po letu 2010 pa seje nehalo

zmanjševati in se bo v tem desetletju predvido-

ma povečalo.
V vročinskih valovih, ki so pustošili po Evropi

od junija do avgusta 2003, je zaradi zdravstve-

nih posledic umrlo več kot 70 tisoč ljudi. Sve-

tovna zdravstvena organizacija je v analizi, kije
zajela devet evropskih velemest, ugotovila, da

seje ocenjenao povečanje umrljivosti med epi-

zodami vročinskih valov gibalo od 7,6 do 33,6
odstotka. Vpliv daljših, več kot štiridnevnih

vročinskih valov na umrljivost je bil od 1,5- do
petkrat večji kot pri kratkih vročinskih valovih.

V reviji Nature so oktobra lani objavili znan-
stveni članek o gospodarskih učinkih oziroma

škodi zaradi vročinskih valov v Evropi. Oce-

nili so, da se bodo predvidoma zaradi zmanj-

šane delovne sposobnosti zaposlenih, manjše
produktivnosti in s tem manjše gospodarske
proizvodnje, ki jih povzroča ekstremna vroči-

na, gospodarske izgube v Evropi do leta 2060
povečale za skoraj petkrat v primerjavi s škodo,

povzročeno zaradi vročinskih valov v obdobju
od 1981 do 2010.

Pripravljeni na rdeči alarm

V Sloveniji imamo od devetdesetih let prejš-
njega stoletja od tri do pet vročinskih valov na

leto. Univerzalno veljavne definicije zanje sicer

ni, pri nas govorimo o vročinskem valu, ko pov-
prečna dnevna temperatura vsaj tri dni zapo-
red presega 24 stopinj Celzija na celinskem

območju Slovenije, 25 stopinj v obmorskem

podnebju in 22 stopinj v zmernem podnebju
hribovitega sveta.

Ko povprečna dnevna temperatura preseže
26 stopinj, objavijo vremenoslovci oranžno

stopnjo opozorila, rdeča pa pride na vrsto, ko
povprečna dnevna temperatura preseže 28

stopinj Celzija - takrat so vremenske razmere

lahko zelo nevarne in ogrožena človeška življe-
nja.

Kot pravi Branko Gregorčič z urada za

meteorologijo in hidrologijo, so vremenske

napovedi zanesljive za največ dva tedna naprej,

a vse dostopne napovedi za letošnje poletje so

naklonjene izrazito nadpovprečnim poletnim

temperaturam na našem območju. Povsem

V majskem vro-

činskem valu v

Indiji so tempera-

ture dosegle celo

50 stopinj Celzija.
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možno je, da se bo prvi vročinski val letošnjega
poletja začel prav v teh dneh. »Nemogoče pa
je napovedati, kako dolg in izrazit bo oziroma

koliko vročinskih valov lahko pričakujemo
nato v juliju in avgustu,« pravi Gregorčič.

Opazen upad produktivnosti
Ljudje o posledicah vročinskih valov ne vedo

dovolj in so nanje slabo pripravljeni, čeprav

povzročajo težave vsem, starejšim in tudi otro-

kom, še posebej pa delovno aktivnemu prebi-

valstvu, pravijo slovenski strokovnjaki.
Že pred leti so v nemški raziskavi ugotovili,

da vsaka stopinja dviga temperature nad 25
stopinj Celzija zmanjša produktivnost za dva

odstotka; pri 35 stopinjah je torej manjša za

20 odstotkov. Slovenski raziskovalci so pred
nedavnim prišli do podobnih rezultatov. V lani

končanem evropskem projektu Heat Shield,

pri katerem je 20 partnerjev iz vse Evrope
raziskovalo vpliv vročinskih valov na delav-

ce in iskalo rešitve za izboljšanje njihovega
zdravstvenega stanja, preprečevanje bolezni

in vzdrževanje produktivnosti, so vzeli v pre-

cep pet glavnih evropskih industrij, v katerih

je zaposlenih 50 odstotkov delovno aktivne-

ga prebivalstva, ki ustvari 40 odstotkov BDP:

proizvodnjo, kmetijstvo, gradbeništvo, prevoz-
ništvo in turizem.

Slovenski del raziskave sta vodila klimato-

loginja Lučka Kajfež Bogataj in Igor Mekja-
vič z Inštituta Jožefa Stefana. Pod vodstvom

zadnjega so v višinskih sobah Olimpijskega
športnega centra v Planici simulirali vročin-
ski val: preiskovanci so tam bivali devet dni in
opravljali delo za tekočim trakom v elektron-
ski industriji. Prve tri dni pri normalni dnevni

poletni temperaturi (okoli 25 stopinj Celzija),
naslednje tri dni v vročinskem valu pri 35 sto-
pinjah, zadnje tri dni pa spet pri 25 stopinjah.

»Ugotovili oziroma podrobneje in veli-

ko bolj značilno smo potrdili spremembe, ki

smo jih pri projektu Heat Shield opažali že

pri terenskih poskusih: ljudje se segrevajo,

delazmožnost oziroma produktivnost upade.
Že pri kratkem vročinskem valu smo pri prei-

skovancih izmerili od 12- do 15-odstotni upad
produktivnosti,« pravi Igor Mekjavič. »Poskus

smo delali na mladih moških, za realnejšo sliko

bi ga morali na starejših ljudeh, predvsem pa

na ženskah in drugih, bolj tveganih skupinah.«

Nevarnost vročinskega stresa
Delovna učinkovitost postane ob vročini zelo

omejena: zaradi povišane temperature telesa,

dehidracije in potenja se zmanjšajo pozornost,

kognitivna učinkovitost in ročna spretnost,
poveča pa se utrujenost, s tem pa tudi tvega-
nje za nezgode pri delu, pravijo na Kliničnem

inštitutu za medicino dela, prometa in športa
(K1MDPŠ).

Z vročino je povezana kopica bolezni, od

vročinskih izpuščajev, krčev in sinkop do izčr-

panosti in kapi. Najbolj so ogroženi delavci s
slabo telesno pripravljenostjo, okužbami, uži-
valci alkohola in drog, delavci s srčno-žilnimi

boleznimi, še posebej pa so ogroženi debeli,

pri katerih je visoko tveganje za vročinsko kap
zaradi nezmožnosti telesa, da oddaja toploto in

se s tem ohlaja.
»Za tiste, ki delajo v vlažni vročini in se ne

morejo umakniti v senco ali hladno sobo, ki ne
pijejo dovolj ali pa že imajo zdravstvene težave,

je seveda večja nevarnost za vročinsko kap. To

stanje lahko vodi v smrt,« pravi Metoda Dodič

Fikfak, predstojnica KIMDPŠ.

Za delo na prostem v Sloveniji ni posebnih
predpisov, delodajalec mora delavca zgolj
»zaščititi pred neugodnimi vremenskimi vpli-

vi«, zato so na inštitutu pred petimi leti prip-

ravili kampanjo Varno delo na soncu z izobra-

ževalnimi gradivi in delavnicami za podjetja.

Kampanjo ponavljajo vsako leto, odzovejo pa
se le nekatera podjetja, pravi Dodič Fikfakova.

»V tistih, ki so se odzvala, vidimo napredek,
čedalje večje tudi podjetij, ki nas prosijo za
informacije, denimo, katera so ustrezna zašči-

aiwHkti

»
Čedalje več

podjetij nas prosi

za informaci-

je o ustreznih

zaščitnih sred-

stvih za delo v

vročini in na son-

cu, pravi Metoda

Dodič Fikfak,

predstojnica

Kliničnega inšti-

tuta za medicino

dela, prometa in
športa.

Rekordne tempe-

rature in ekstre-

mno vreme so
jasno znamenje,

da morajo države

nujno zmanjšati

svoje izpuste to-

plogrednih plinov.
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tna sredstva za varovanje vratu pri delavcih, ki
nosijo čelade, ali pa, kako naj izmerijo stopnjo

sončnega sevanja. V promocijskem materialu

smo jim na primer ponudili sončna očala in
dobro je bilo videti, s kakšnim veseljem so sijih
delavci nataknili. Ozaveščanje je dolg proces,

ne gre za mesece, ampak za desetletja.«

Kako se odzivajo v podjetjih
Pri velikih gradbenih in kmetijskih podjetjih

smo želeli poizvedeti, kako preventivno skrbijo

za zaščito delavcev pri delu na veliki vročini, a

se večina na naše novinarske prošnje ni odzva-

la.

V skupini Pomgrad so povedali, da v poslov-
nih prostorih zagotavljajo ugodno klimo, redno

izvajajo tudi meritve. Operativnemu kadru pa

za delo v vročih dnevih omogočajo dodatne

odmore za počitek, dodatno zaščitno opremo,

na vseh deloviščih je poskrbljeno za dovolj

vode. »Med zaščitno opremo, ki jo predpisu-

jemo, so med drugim dodatek k čeladi - zašči-

ta za vrat, razne kape z zaščito za vrat, kreme

za sončenje, sončna očala in druga oprema za

zaščito,« pravi Robert Konkolič iz soboškega
gradbenega podjetja.

Visoke temperature vplivajo na delo na grad-
biščih, še posebej na tistih, kjer se delo izvaja na

prostem, kot so cestne in druge nizke gradnje

ali pa dela na objektih pri temeljenju in drugih
delih na skeletu, razlaga Rok Cajzek iz GIC

Gradenj. »Na vsakem delovišču razmeram
primerno organiziramo tudi vse potrebno, da

sodelavci lažje izvajajo naloge v poletnih tem-
peraturah. Vsekakor pa se razmere v zadnjem

obdobju izboljšujejo, saj na deloviščih vgraju-

jejo vse več prefabriciranih elementov, ki kraj-
šajo čas izvedbe posameznih faz.«

V kmetijskem zavodu Maribor omogočajo

delavcem, da ob izrazito vročih dnevih zač-

nejo delati že zgodaj zjutraj, ne le tistim, ki

gredo na teren, ampak tudi tistim, ki delajo v

pisarnah brez klimatskih naprav, pravi Kata-

rina Kresnik, terenska kmetijska svetovalka.

»Gotovo vročina oziroma visoke temperature
postajajo iz leta v leto večja ovira pri izvajanju

terenskega dela in dela v pisarnah, v katerih po
poldnevu poskrbimo, da so okna zasenčena, da

vročina ne prehaja v notranje prostore.«
Tudi v skupini Panvita se ob visokih tempe-

raturah pri procesih dela večinoma prilagaja-

jo z delovnim časom, da se izognejo dnevnim

vrhuncem vročine, odgovarja Simona Petek

Cerpnjak. Zaposleni, ki obdelujejo njivske
površine, uporabljajo klimatizirane traktorje,

povsod je na voljo tudi sveža voda.

Zgovorna anketa

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)

se s problemom dela v skrajni vročini ubadajo v

več oblikah. Denimo s svetovalnimi priročniki

za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri

delu. Kot člani Evropske sindikalne konfede-

racije (ETUC) sodelujejo tudi pri nastajanju

njihovih kampanj.
»Na podlagi razprav v ETUC lahko sklepam,

da se delavci na sindikate ne le v Sloveniji,

ampak tudi v drugih državah EU v zvezi z var-

nostjo in zdravjem pri delu najpogosteje obra

čajo prav zaradi visokih temperatur med vro-

činskimi valovi,« pravi Lučka Bohm, izvršna

sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu.

Pred tremi leti so v svobodnih sindikatih

pripravili anketo o visokih temperaturah na

delovnem mestu. Izpolnilo jo je 209 zaposle-
nih iz predelovalnih dejavnosti, gradbeništva

ter iz znanstvenih in tehničnih dejavnosti, ki so

delali v zaprtih prostorih na »vročih« delovnih

mestih (na primer v livarnah), pet odstotkov

udeležencev pa je delalo na prostem. Anketa

je pokazala, da med vročinskimi valovi tempe-

ratura v delovnih prostorih pri skoraj polovici

sodelujočih naraste do 35, tudi do 40 stopinj

Celzija, pri devetih odstotkih anketiranih pa
celo nad 40 stopinj Celzija.

V Sloveniji imamo

od devetdesetih

let prejšnjega sto-

letja od tri do pet

vročinskih valov

na leto.

»
V Sloveniji in tudi

drugih državah

EU se delavci v

zvezi z varnostjo

in zdravjem pri

delu najpogosteje

obračajo na sindi-

kate prav zaradi

visokih tempera-

tur med vročin-

skimi valovi, pravi

Lučka Bohm iz
zveze svobodnih
sindikatov.
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Polovica anketirancev je navedla, da jim delo-

dajalci zagotavljajo vgrajene naprave za ohlaje-
vanje, četrtina je dobivala tudi brezplačne osve-

žilne napitke, slaba petina pogostejše odmore

ali pa ohlajen prostor za odmor, nič od tega pa ni
imelo 1 7 odstotkov udeležencev ankete.

Kar 89 odstotkov udeležencev ankete, ki dela-

jo na prostem, je poročalo, da med vročinskimi

valovi delajo pri temperaturah, višjih od pred-

pisanih največ 28 stopinj Celzija. Anketa je še

pokazala, da so preventivni ukrepi delodajalcev

za delavce, ki delajo na soncu, prej izjema kot

pravilo. Skoraj tretjini anketiranih delodajalec

ni ponudil ničesar.

O konkretnih posledicah vročinskih valov za

zdravje delavcev v Sloveniji za zdaj ne vemo

ničesar. »Zal zaradi varovanja osebnih podat-
kov nimamo sistematičnega spremljanja pos-
ledic izpostavljenosti niti vročini niti drugim
dejavnikom tveganja,« pravi Metoda Dodič Fik-
fak. »Menim, daje to velika škoda in neumnost,

saj je s tem izgubljeno vse vedenje o posledicah
izpostavljenosti delavcev, predvsem pa o njiho-

vem obsegu.«

Odločilna je ozaveščenost
Svobodni sindikati so že večkrat vložili pobudo

za spremembe v pravilniku o zahtevah za zago-

tavljanje varnosti in zdravja delavcev na delov-

nih mestih, da bi bolje uredili problematiko
vročine na delovnem mestu, zaščito delavcev,

ki delajo na prostem, in ukrepe med vročinski-

mi valovi.

»Pri nas država počaka, da vročinski valovi

minejo in ljudje na to pozabijo do naslednje-
ga leta. Nisem zaznala, da bi država izkoristila

znanje, ki ga ponuja stroka, in spisala ustrezen
predpis. Ministrstvo za delo, družino, social-

ne zadeve in enake možnosti nam je leta 2017
odgovorilo, da bodo to uredili v predpisu, ko bo

EU to uredila v ustrezni direktivi,« pravi Lučka

Bohm. »Minilo je pet let, zgodilo se ni še nič.«

Delodajalci se na sindikalne pobude o tej

problematiki ne odzivajo, še pravi Lučka

Bohm. Zato se lahko v sindikatih zanašajo le na
delavske zaupnike, ki jih o vročini na delovnem

mestu obveščajo prek e-novic in jim posredu-
jejo nasvete, denimo z inšpektorata za delo o
tem, da lahko delavci od delodajalca zahteva-

jo sprejetje primernih ukrepov ob prekorače-
nih temperaturah oziroma da lahko zahtevajo

inšpekcijsko nadzorstvo, če menijo, da deloda-

jalec ni zagotovil ustreznih varnostnih ukrepov.
Tudi strokovnjaki v zadnjih letih poudar-

jajo, da je treba razmere in vpliv vročinskih

valov vnesti v zakonodajo in da morajo podje-
tja dejavnik vročinskih valov vključiti v svoje

ocene zdravja.
»Se veliko pomembneje je, da podjetja to

oceno upoštevajo, predvsem pa uporabljajo v

praksi,« pravi Metoda Dodič Fikfak. »Ocena

tveganja pomeni, da delodajalec natanko raz-

misli, kako lahko delavce v izjemni vročini

konkretno zaščiti, na primer, da nosijo ustre-
zno delovno obleko in rokavice, čelado z zaš-

čito za vrat, da sta na delovišču stalno dostopni
sveža voda in krema za sončenje z najvišjim
faktorjem zaščite, da se, če ni mogoče zagoto-

viti sence, zagotovi hladen premični zabojnik, v

katerem se lahko ohladijo. Če ne bomo doseg-
li večje ozaveščenosti, niti zakonodaja ne bo

pomagala.«

Ameriški delavci so na istem

V ZDA je od leta 1992 do 2019 zaradi vročine vsako leto v
povprečju umrlo najmanj 32 delavcev, je v začetku maja obja-

vila ameriška okoljska organizacija Natural Resources Defense

Council in pozvala ameriško upravo za varnost in zdravje pri

delu, naj čim prej uveljavi standard za delo v zaprtih prostorih

in na prostem, ki bo od delodajalcev zahteval, da zagotovijo

delavcem vodo, odmore za počitek in senco, da pripravijo načrte

za aklimatizacijo delavcev na vročino in ravnanje v primerih

ogroženega zdravja zaradi vročine ter izvajajo usposabljanje za
preprečevanje toplotnega stresa za vodje in zaposlene.

Zaposleni v kme-

tijstvu so med

najbolj izpostav-

ljenimi vročinske-

mu stresu.
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