
-----Original Message----- 
From: "Inšpektorat RS za delo - Sedež " <gp.irsd@gov.si>  
Sent: Monday, July 25, 2022 5:57 PM 
To: Lučka Böhm <lucka.bohm@sindikat-zsss.si> 
Subject: Priporočila IRSD za zaščito delavcev, ki v času vročinskih valov delajo v prostorih in na 
prostem 
 
Spoštovana,  
 
v zvezi s spodnjim zaprosilom sporočamo, da je IRSD na svoji spletni strani objavlja prispevke, ki se 
nanaša na ravnanje delodajalcev v primeru povišanih temperatur v delovnem okolju. Prav tako so o 
tem obveščeni mediji. Potrebno je opozoriti še zlasti na objavo na spletnih straneh IRSD dne 17. 6. 
2022. Ker ugotavljamo, da delodajalci posamezne ukrepe imajo sprejete, jih pa v praksi ne izvajajo 
dosledno, smo na to preko objave opozorili delodajalce še dne 19.7 2022. Inšpektorat je podal kar 
nekaj izjav medijem, ko je bilo poleg visokih temperatur posredovano opozorilo tudi glede 
preprečevanja neposrednega delovanja sončnih žarkov na kožo delavcev ter v zvezi s tem pojavljanje 
kožnega raka. Vsekakor je potrebno opozoriti tudi po mnenju IRSD na presplošno zakonodajo, ki se 
nanaša na povišane temperature, še zlasti pri opravljanju dela na prostem. Ravno tako pri 
sprejemanju ukrepov v zvezi s tem pričakujemo večjo vlogo zlasti medicinske stroke, ki mora 
sodelovati z de  lodajalci, saj so ukrepi v različnih dejavnostih oziroma v različnih delovnih procesih z 
uporabo različne tehnologije pogosto lahko zelo različni. 
 
Slavko Krištofelc, 
Direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu 
 
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO 
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana 
T: 01 280 36 60 
E: slavko.kristofelc@gov.si 
www.id.gov.si 
 
----------------------------------------------------- 
 
Za: IRSD 
 
Spoštovani! 
 
Prosimo vas, da nam posredujete priporočila IRSD za zaščito delavcev, ki v času vročinskih valov 
delajo v prostorih in na prostem. Poleg organizacijskih ukrepov nas zanimajo predvsem tehnični 
ukrepi, ki jih priporočate. Kakšna so vaša priporočila delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri 
delu? Kakšne so izkušnje IRSD pri nadzoru delovnih razmer v času vročinskih valov? Kakšna je praksa 
delodajalcev posebej za delovna mesta v prostorih in posebej za delovna mesta na prostem? 
 
Hvala v naprej za vaš hitri odgovor! 
 
Tole so stališča ZSSS o tej problematiki: 
 
  1.  2017: Kampanja Varno delo na soncu na tej povezavi<https://zssszaupnikvzd.si/kampanje/varno-
delo-na-soncu/> 
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  1.  2018: Kampanja ETUC za zaščito delavcev pred visokimi temperaturami na tej 
povezavi<https://zssszaupnikvzd.si/kampanje/etuc-za-zascito-delavcev-pred-visokimi-
temperaturami/> 
 
 
  1.  ZSSS je 13. 6. 2017 predlagala dopolnitev pravilnika za zaščito delavcev pred UV žarki (na tej 
povezavi<https://zssszaupnikvzd.si/wp-
content/uploads/2022/06/Pobuda_Dopolnitev_PravilnikaVZDDelavcevNaDelovnihMestih_13062017-
1.pdf>). Odgovor MDDSZ z dne  22. 6. 2017 (glej Odgovor Katje Rihar Bajuk, 
MDDSZ<https://zssszaupnikvzd.si/wp-content/uploads/2022/06/odgovor-MDDSZ-2017.pdf>). 
 
 
  1.  ZSSS je 4. 6. 2018 pozvala v okviru svojih predlogov za akcijski načrt 2018-2020 za izvajanje 
strategije 2018-2027 na tej povezavi<https://zssszaupnikvzd.si/wp-
content/uploads/2018/06/Predlog-ZSSS-za-1.-akcijski-na%C4%8Drt-za-izvajanje-RENPVZD18-
27KON%C4%8CNA.pdf>:  Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in 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.).  
 
 
  1.  Resolucija ETUC 18. 12. 2018 o potrebni dejavnosti na ravni EU za zaščito delavcev pred visokimi 
temperaturami na tej povezavi<https://zssszaupnikvzd.si/wp-content/uploads/2019/09/Resolucija-
ETUC-o-potrebni-dejavnosti-na-ravni-EU-za-za%C5%A1%C4%8Dito-delavcev-pred-visokimi-
temperaturami.pdf> 
 
 
  1.  Stališča predsedstva ZSSS 10. 9. 2019  Sindikati in podnebne spremembe – Na mrtvem planetu ni 
delovnih mest  na tej povezavi<https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2019/09/ZSSS_Sindikati-in-
podnebne-spremembe.pdf> 
 
 
  1.  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<https://zssszaupnikvzd.si/wp-
content/uploads/2022/06/Pripombe-ZSSS-na-osnutek-drugega-3-letnega-akcijskega-programa-za-
uresnicevanje-Strategije-VZD-do-2027-okt-2021.pdf>. 
 
 
Lučka Böhm 
izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 
 
ZSSS, Dalmatinova 4, SI-1000 LJUBLJANA, Slovenija 
E: lucka.bohm@sindikat-zsss.si<mailto: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<http://www.zsss.si/> 
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https://zssszaupnikvzd.si/ 
Kampanja TVOJ SINDIKAT ZAHTEVA OMEJITEV ROČNEGA PREMEŠČANJA 
BREMEN<https://zssszaupnikvzd.si/kampanje/tvoj-sindikat-zahteva-omejitev-rocnega-premescanja-
bremen/> 
Kampanja NIČ SMRTI PRI DELU<https://zssszaupnikvzd.si/category/kampanje-o-varnosti-in-zdravju-
pri-delu/nic-smrti-pri-delu/> 
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