
 

 

Kako visoka je lahko temperatura na 

delovnem mestu?  

Delodajalčevo obveznost glede poletnih temperatur na delovnih mestih v zaprtih delovnih prostorih 

določa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni 
list RS, št. 89/99, 39/05, 43/11). 

Ta v 25. členu določa: 

 Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom 
ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev 
pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu. 

 Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka mora delodajalec upoštevati določila 
slovenskih standardov za toplotno udobje. 

 Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati +28 °C. Izjema so t. i. vroči 

delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže +28 °C, vendar mora delodajalec v 
tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki 
so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od +20 °C. 

Ker običajno ne gre za stalno preseganje dovoljene temperature, lahko delodajalec izvede tudi 
začasne ukrepe, ki veljajo le v času prekoračenih najvišjih dovoljenih temperatur. Med temi ukrepi so 

običajno najpogostejši organizacijski, na primer: 

 prerazporeditev delovnega časa, 

 krajši delovni čas, 

 pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, 

 ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, 

 zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno, 

 skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev delovnega procesa. 

                                                                                                                                Več... 
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Info SKEI št.5/2018  
30.05.2018 - Mesec maj se je začel s prvomajskimi prireditvami...  
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© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 
se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 
povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
 

 

 

http://skei.si/nLog/newsletter-828/user-75/url-4878/
http://skei.si/nLog/newsletter-828/user-75/url-4882/
http://skei.si/nLog/newsletter-828/user-75/url-4877/
http://skei.si/nLog/newsletter-828/user-75/url-4878/
http://skei.si/nLog/newsletter-828/user-75/url-4882/

