
 
From: Lučka Böhm  
Sent: Wednesday, August 3, 2022 3:25 PM 
To: gp.mddsz@gov.si 
Subject: Temperature pri delu - pobude za predpise na ravni EU in Slovenije 
 
Za: MDDSZ 
V vednost: IRSD in SDTS 
 
Spoštovani! 
 
Obveščamo vas o naslednjih pobudah v zvezi s temperaturo pri delu: 
 

1. Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) je 27. 7. 2022 evropsko javnost seznanila s svojim 
pozivom Evropski komisiji za novo direktivo, ki naj določi enotno najvišjo dovoljeno 
temperaturo pri delu. Julija 2022 sta namreč v Španiji med vročinskim valom zaradi 
toplotnega udara umrla dva delavca. V priponkah najdete prevod izjave ETUC za javnost in 
publikacijo ETUI o vročinskih valovih kot nevarnosti pri delu iz leta 2021. Spodaj pa je e-
novica ZSSS o pobudi ETUC št. 38/2022.  

 
2. Sindikat delavcev v trgovini Slovenije (SDTS) nas je obvestil, da delodajalci v dejavnosti 

trgovina zaradi višanja cen energentov v prihajajoči zimi načrtujejo ogrevanje trgovin zgolj na 
16 stopinj Celzija. Čeprav delodajalci zagotavljajo SDTS, da bodo delavce opremili s toplejšo 
obleko, SDTS ocenjuje, da bi smela biti najnižja temperatura v trgovinah najmanj 20 stopinj 
Celzija.  
 

3. V priponki je tudi pobuda ZSSS na MDDSZ z dne 7. 7. 2022 za dopolnitev Pravilnika o 
zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, da bodo v njem 
konkretno opredeljene obveznosti delodajalcev za zagotavljanje temperaturnega udobja 
zaposlenih, ki delajo tako v prostorih kot na prostem. Države smejo samostojno urejati 
predpise na področju varnosti in zdravja pri delu in Sloveniji torej ni treba čakati na morebitni 
predhodni sprejem ustrezne direktive EU. Pobudo dopolnjujemo, da naj pravilnik določi 
hkrati tudi najnižjo temperaturo pri delu vsaj 20 stopinj Celzija.  
 

Pričakujemo vaš odgovor na sindikalne pobude o najvišji in najnižji temperaturi pri delu! 
 
Lep 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 
 
 

 

https://zssszaupnikvzd.si/wp-content/uploads/2022/08/ETUC-prevod-2022-Climate-crisis-requires-EU-law-on-maximum-working-temperatures.pdf
https://www.etui.org/publications/heatwaves-occupational-hazard
https://zssszaupnikvzd.si/novice/delavci-zaradi-vrocine-pri-delu-umirajo-etuc-zahteva-direktivo-eu-o-najvisjih-delovnih-temperaturah/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV418
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV418
mailto:lucka.bohm@sindikat-zsss.si
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https://zssszaupnikvzd.si/category/kampanje-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu/nic-smrti-pri-delu/


 
 


