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Zadeva:  Odgovor glede temperature na delovnih mestih v povezavi z zakonodajo varnosti 
in zdravja pri delu

Spoštovani,

na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: 
MDDSZ) se zavedamo problematike visokih temperatur na delovnih mestih, ki so jim izpostavljeni 
delavci pri svojem delu, predvsem, ko gre za t.i. vročinske valove, ki jih izpostavljate v svojem 
dopisu. Delavci so velikokrat visokim temperaturam izpostavljeni tako v zaprtih prostorih, kot tudi 
na prostem, kjer dodatno tveganje predstavlja neposredna izpostavljenost sončnim žarkom.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list 
RS, št. 89/99, 39/05) (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določa, da je delovno mesto po tem 
pravilniku prostor v zgradbah delodajalca, ki je namenjen za izvajanje dela delavcev, in vsak drug 
prostor, do katerega ima delavec dostop v času dela. K delovnim mestom po tem pravilniku sodijo 
tudi osebni prehodi, prometne in evakuacijske poti, skladišča, prostori za počitek in aktivni odmor, 
ter dežurne sobe, garderobe, kopalnice, umivalnice in sanitarni prostori, prostori za prvo pomoč, 
in drugi prostori v smislu določb tega pravilnika.

Določbe tega pravilnika ne veljajo za delovna mesta na transportnih sredstvih, ki se uporabljajo 
zunaj podjetja, na začasnih ali premičnih gradbiščih, pri pridobivanju mineralov in nekovin v 
ekstraktivni industriji, na ribiških čolnih in na poljih, v gozdovih in na podobnih zemljiščih, ki tvorijo 
del kmetijskega ali gozdarskega podjetja, in ležijo stran od zgradb delodajalca.

Delodajalec mora v skladu s pravilnikom zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih 
med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične 
obremenitve delavcev pri delu. Za izpolnjevanje teh zahtev mora delodajalec upoštevati določila 
slovenskih standardov za toplotno udobje. Toplotno udobje mora delodajalec zagotavljati z 
ustreznim naravnim in/ali umetnim prezračevanjem v skladu s pravilnikom.

Temperatura zraka v zaprtih delovnih prostorih ne sme presegati +28 °C. Če je ta presežena, 
mora delodajalec v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki jo je izdelal v skladu z Zakonom 
o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št.43/11) izvesti dodatne ukrepe za zagotovitev 
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varnosti in zdravja delavcev (ustrezna organizacija dela, ustrezna razporeditev delovnega časa, 
hladni napitki, posebni prostori za ohlajanje itd.). Pri izdelavi Izjave o varnosti z oceno tveganja 
mora v skladu z omenjenim zakonom sodelovati tudi izvajalec medicine dela, ki poda predloge 
ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Če delavci delajo na prostem, mora delodajalec v skladu s pravilnikom delovna mesta urediti 

tako, da so delavci zavarovani pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Tudi v zvezi zunanjimi 

delovnimi mesti mora delodajalec v sodelovanju s strokovnim delavcem varnosti pri delu in 

izvajalcem medicine dela v skladu z zakonom izvesti ustrezno ocenjevanje tveganja za varnost 

in zdravje pri delu in določiti ukrepe, s katerimi bo delodajalec zagotovil varnost in zdravje njegovih 

delavcev na zunanjih delovnih mestih. Primeri ukrepov so lahko podobni kot pri delu v notranjih 

prostorih, seveda s to specifiko, da gre za delo na prostem. V vsakem primeru je treba zagotoviti 

varnost in zdravje delavcev, tudi na škodo produktivnosti.

Na MDDSZ menimo, da zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu dovolj dobro določa 

zahteve, ki v primeru doslednega spoštovanja omogoča zagotovitev varnosti in zdravja delavcev 

pri delu pri visokih temperaturah na delovnih mestih v notranjih prostorih, kakor tudi na zunanjih 

delovnih mestih. Nova direktiva EU o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na delovnem 

mestu še ni bila sprejeta, in ko bo le ta sprejeta, bomo spremembe vnesli tudi v nacionalno 

zakonodajo. Na MDDSZ bi radi omenili še, da se pripravlja prenovitev zakonodaje s področja 

varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki bo določila dodatne zahteve 

glede dela na gradbiščih, med drugim tudi glede visokih temperatur, ki so jim gradbeni delavci 

izpostavljeni pri svojem delu.

S spoštovanjem,

Pripravil:

Etbin Tratnik                mag. Katja Rihar Bajuk                                                      

podsekretar generalna direktorica

mag. Nikolaj Petrišič

vodja sektorja za varnost in zdravje pri delu

p.p. Jože Hauko

sekretar
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