
Za: gp.mddsz@gov.si 

Datum: 7. 6. 2022 

 

Za: Ga. Katja Rihar Bajuk, MDDSZ 

 

Spoštovani! 

 

Prosim vas za odgovor, kdaj bo MDDSZ pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o 

zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, 

št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1), s katerimi bodo določeni ukrepi za zaščito zdravja delavcev v 

času vročinskih valov – tako delavcev, ki delajo v zaprtih prostorih kot delavcev, ki delajo na prostem. 

Državni organi priporočajo predvsem organizacijske ukrepe, delodajalci pa marsikje ne iščejo 

tehničnih rešitev. Zasuta sem z vprašanji članov sindikatov in novinarjev, kdaj bomo končno v 

Sloveniji učinkoviteje zaščitili delavce v času vročinskih valov. Obveščam vas, da sindikati ne le v 

Sloveniji ampak tudi drugod po EU poročajo, da v letu prejmejo največ klicev na pomoč prav zaradi 

neznosnih temperatur na delovnem mestu. Inšpekciji smo posredovali informacije, kadar smo 

obveščeni, da delavke/delavci zaradi vročine in vlage v zraku omedlevajo, delodajalec pa se izmika 

ukrepanju.  

 

Čeprav je od prve pobude ZSSS za dopolnitev predpisa je minilo pet let, še ni dopolnitev. Slovenija 

prevzema obveznosti v zvezi s preprečevanjem podnebnih sprememb. Tudi zato mora postati 

prioriteta zaščita delavcev pred visokimi temperaturami v času vročinskih valov.  

 

Prosimo vas za hiter odgovor zaradi aktualnosti problematike! Hvala v naprej! 

 

ZSSS je doslej na državo naslovila naslednje pobude in predloge v zvezi s temperaturo na delovnih 

mestih (navajam linke na stališča in kampanje): 

 

1. 2017: Kampanja Varno delo na soncu na tej povezavi 
 

2. 2018: Kampanja ETUC za zaščito delavcev pred visokimi temperaturami na tej povezavi 
 

3. ZSSS je 13. 6. 2017 predlagala dopolnitev pravilnika za zaščito delavcev pred UV žarki (na tej 
povezavi). Dne  22. 6. 2017 ste odgovorili, da boste pravilnik dopolnili po zaključku 
modernizacije šestih direktiv EU (glej Odgovor Katje Rihar Bajuk, MDDSZ).  

 

4. ZSSS je 4. 6. 2018 pozvala v okviru svojih predlogov za akcijski načrt 2018-2020 za izvajanje 
strategije 2018-2027 na tej povezavi: »Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in 
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zdravja delavcev na delovnih mestih (natančnejša definicija vročih delovnih prostorov v 
skladu s tolmačenjem MDDSZ iz 2017, priloga s smernicami za tehnološko zagotavljanje 
največ 28 ˚C na delovnem mestu v zaprtih prostorih, varno delo na prostem – zaščita pred UV 
žarki itd.).« 

 

5. Resolucija ETUC 18. 12. 2018 o potrebni dejavnosti na ravni EU za zaščito delavcev pred 
visokimi temperaturami na tej povezavi 

 

6. Stališča predsedstva ZSSS 10. 9. 2019 »Sindikati in podnebne spremembe – Na mrtvem 
planetu ni delovnih mest« na tej povezavi 

 

7. ZSSS je 6. 10. 2021 v okviru pobud za akcijski načrt  2021-2023 predlagala naslednjo 
prioriteto: »Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 
mestih;  Podnebne spremembe: potrebno je novo poglavje o varnem delovnem okolju v času 
vročinskih valov zaradi podnebnih sprememb. Najpogostejše pritožbe delavcev zaradi 
delovnih razmer se nanašajo na neznosne temperature, v katerih so prisiljeni delati. Ne 
zadoščajo določila 25. člena veljavnega pravilnika. ii. Varovanje delavcev, ki delajo na 
prostem tako v času vročinskih valov (npr. rakotvornost sončnih žarkov) kot na mrazu«. ;na 
tej povezavi. 

 

Sindikalni pozdrav! 

 

Lučka Böhm 

izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 

 

ZSSS, Dalmatinova 4, SI-1000 LJUBLJANA, Slovenija 

E: lucka.bohm@sindikat-zsss.si 

T: +386 1 43 41 245 

F: +386 1 23 17 298 

M: +386 51 306 202 

www.zsss.si 

https://zssszaupnikvzd.si/  

Kampanja TVOJ SINDIKAT ZAHTEVA OMEJITEV ROČNEGA PREMEŠČANJA BREMEN 

Kampanja NIČ SMRTI PRI DELU 
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