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Vročina napada 
zdravje in produktivnost. 

Kako se spopasti s posledicami vročinskih valov, ki so postali aktualni 
tudi v Sloveniji, delodajalci, sindikati in pristojne javne institucije pa se s 
tem vprašanjem ukvarjajo zelo skromno. 

V začetku lanskega avgusta je Slovenijo, 
tako kot vrsto držav od Italije do Poljske, 
zajel vročinski val, ki so ga poimenovali 
Lucifer. Dnevne temperature so narasle 

do 36 stopinj Celzija, na Primorskem celo do 38 
stopinj, Agencija RS za okolje (ARSO) je objavila 
rdečo stopnjo vremenske ogroženosti in opozarjala 
na toplotno obremenitev. To je bil lani zadnji, peti 
vročinski val. Letos ga pri nas še nismo doživeli, že 
sredi maja pa so ga imeli na Finskem, konec maja na 
Švedskem in v začetku junija na Islandiji. V Angliji 
pričakujejo najbolj vroče poletje v tem stoletju, v 
Franciji se bojijo, da bi se lahko ponovilo leto 2003, 
ko je zaradi posledic vročine umrlo več kot 14 tisoč 
ljudi. Skupaj je takrat v vročinskih valovih, ki so 
pustošili po Evropi od junija do avgusta, umrlo več 
kot 70 tisoč ljudi.

V Sloveniji imamo od devetdesetih let prejšnjega 
stoletja od tri do pet vročinskih valov na leto. Leta 
2003 smo imeli 52 dni s povprečno dnevno tempe-
raturo nad 30 stopinj, deset let pozneje smo imeli 
11 dni s povprečno dnevno temperaturo celo nad 35 
stopinj Celzija. Za boljšo predstavo: »dnevno pov-
prečje« zajema 24 ur, torej tudi noč.

Univerzalno veljavne definicije vročinskega vala 
ni, za slovenske razmere je meteorološka stro-
ka določila naslednja merila: o vročinskem valu 
govorimo, ko povprečna dnevna temperatura vsaj 
tri dni zapored presega 24 stopinj Celzija v celinski 
Sloveniji, 25 stopinj v obmorskem podnebju in 22 
stopinj Celzija v zmernem podnebju hribovitega 
sveta.

 � Gorazd Suhadolnik

KO SONCE PRETIRAVA

Vročinski valovi bodo v prihodnosti 
vse pogostejši, pravi klimatologinja 
Lučka Kajfež Bogataj. Za nazornejšo 
predstavo: Ljubljana bo v prihodnosti imela pod-
nebje Dubrovnika, mogoče celo Skopja.

3–5
vročinskih valov na leto imamo v Sloveniji od 
devetdesetih let prejšnjega stoletja, po definiciji 
gre za vsaj trikratno zaporedno 24-urno povpre-
čje temperature na celini nad 24 stopinj.

52 dni
s povprečno dnevno temperaturo

nad 30 °C
smo imeli v Sloveniji leta 2003

Kruta 
dejstva

Ljubljana bo Skopje
Podnebne spremembe so dejstvo in vplivajo na 
nastanek vročinskih valov, ki bodo v prihodnosti še 
pogostejši in intenzivnejši, pojavljali pa se bodo tako 
prej (maja) kot pozneje (septembra) in tam, kjer jih 
doslej še ni bilo, pravi Lučka Kajfež Bogataj, klimato-
loginja z ljubljanske biotehniške fakultete in članica 
IPCC, Medvladnega foruma o podnebnih spremem-
bah. Za nazornejšo predstavo: Ljubljana bo v priho-
dnosti imela klimo Dubrovnika, mogoče celo Skopja.

Kaj storiti? 
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Kako se spopasti s posledicami vročinskih valov, ki so postali aktualni 
tudi v Sloveniji, delodajalci, sindikati in pristojne javne institucije pa se s 
tem vprašanjem ukvarjajo zelo skromno. 

Ljudje o posledicah vročinskih valov ne vedo 
dovolj in so nanje zelo slabo pripravljeni, čeprav 
povzročajo težave vsem, tako starejšim kot otrokom, 
še zlasti pa delovno aktivnemu prebivalstvu. Vseeno 
se s to težavo delodajalci, sindikati in javne institu-
cije zelo malo ukvarjajo, pravi Bogatajeva.

A se bodo morali začeti ukvarjati: v nemški razi-
skavi so ugotovili, da vsaka stopinja dviga povpreč-
ne dnevne temperature nad 25 stopinj zmanjša pro-
duktivnost za dva odstotka. Vsak odstotek manjše 
produktivnosti zmanjša dobiček podjetju za 0,75 
odstotka. Še huje je, ko vročina preseže 30 stopinj 
Celzija, saj lahko vsaka dodatna stopinja zmanjša 
storilnost še za dodatnih 10 odstotkov.

Kako napovedati vročinski val
Vpliv podnebnih sprememb in vročinskih valov na 
produktivnost in na BDP je prepoznala tudi svetov-
na meteorološka organizacija in Bogatajeva pravi, 
da je pravočasna in zanesljiva napoved vročinskega 
vala pomembna oziroma da je nujno potreben opo-
zorilni sistem, ki nam bo omogočal, da se pripravi-
mo na skrajne temperature.

Zadnji dve leti sta Kajfež Bogatajeva in Igor 
Mekjavič z Inštituta Jožefa Stefana partnerja v pet-
letnem evropskem projektu Vročinski ščit (Heat-
Shield), v katerem 20 partnerjev iz vse Evrope raz-
iskuje vpliv podnebnega segrevanja na delavce in 
išče rešitve za izboljšanje njihovega zdravstvenega 

stanja, preprečevanje bolezni in vzdrževanje pro-
duktivnosti. V raziskovalni precep so vzeli pet ključ-
nih evropskih industrij, v katerih je zaposlenih 50 
odstotkov delovno aktivnega prebivalstva, ki ustvari 
40 odstotkov BDP: proizvodnjo, kmetijstvo, gradbe-
ništvo, prevozništvo in turizem. V slovenskem delu 
projekta sodeluje kot industrijski partner podjetje 
Odelo iz Prebolda, v katerem proizvajajo avtomo-
bilske luči. Slovenski vodji projekta Vročinski ščit 
sta s sodelavci v začetku junija v Hiši EU v Ljubljani 
predstavila dosedanje raziskovalne ugotovitve, pos-
veta pa so se udeležili strokovnjaki, ki želijo sodelo-
vati pri prepoznavanju vse hujših posledic vročin-
skih valov za delavce in vzpostavljanju nujne stra-
tegije preprečevanja in blaženja teh posledic, s tem 
pa vzdrževanja produktivnosti in konkurenčnosti 
evropskih oziroma slovenskih podjetij.

Vročinski stres ni zgolj »neugoden«
Delovna učinkovitost postane ob vročini zelo ome-
jena: zaradi povišane temperature telesa, dehidra-
cije in potenja se zmanjšajo pozornost, kognitivna 
učinkovitost in ročna spretnost, poveča pa se utru-
jenost, s tem pa tudi tveganje za nezgode pri delu, 
pravijo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, 
prometa in športa.

Z vročino je povezana kopica bolezni, od vro-
činskih izpuščajev, krčev in sinkop do izčrpanosti 
in kapi. Najbolj so ogroženi delavci s slabo telesno 
pripravljenostjo, okužbami, uživalci alkohola in 
drog, delavci s srčno-žilnimi boleznimi, še posebej 
pa so ogroženi debeli, pri katerih je visoko tveganje 
za vročinsko kap.

V primerjavi z raziskavami vpliva vročine na 
prebivalce pa se tovrstnim raziskavam med delavci 
oziroma različnimi poklici doslej nikjer na svetu ni 
posvečalo posebne pozornosti.

»Za delo na prostem ni posebnih predpisov, delo-
dajalec mora delavca zgolj 'zaščititi pred neugod-
nimi vremenskimi vplivi',« pravi Metoda Dodič 
Fikfak, predstojnica inštituta. »Podjetja bodo dejav-
nik vročinskih valov morala vključiti v svoje ocene 
zdravja, pogoje oziroma vpliv vročinskih valov pa 
bo treba vnesti v zakonodajo.« Predstojnica inšti-
tuta poudarja, da v večini podjetij ne ločijo niti 
med ultravijoličnim sevanjem kot najpogostejšim 
povzročiteljem kožnega raka in tveganjem za zdrav-
je zaradi dela pri visokih temperaturah. Na inštitu-
tu so v okviru programa Čili za delo, namenjenega 
obema težavama, pripravili komunikacijsko kam-
panjo Varno delo na soncu z izobraževalnimi gradivi 
in delavnicami za podjetja.

Posledice se pokažejo z zamikom
Sodelavci v slovenskem delu projekta Vročinski ščit raz-
iskujejo vpliv vremena na klimo v tovarni Odelo in na 

11 dni
s povprečno dnevno temperaturo celo

nad 35 °C
smo imeli leta 2013.
0p: gre za 24-urna povprečja.

Vsak dvig temperature za

1 °C nad 25 °C
zmanjša produktivnost za

2 %
Vsak dvig temperature za

1 °C nad 30 °C
zmanjša produktivnost za dodatnih

10 %
Op: ugotovitve nemške raziskave

Ukrepe za varo-
vanje delavcev 
v času vročine 
bo treba zago-
toviti z zakono-
dajo, kajti pri 
delodajalcih, 
zlasti malih, 
ekonomski 
interes prevla-
duje nad zdra-
vstvenim, pravi 
Sandra Senčič 
iz Zbornice var-
nosti in zdravja 
pri delu.
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nimi s tipali za merjenje temperature in paropropust-
nosti zaščitnih oblek in obuval) in testiranjem na ljudeh.

S programom, ki obdeluje podatke (o meritvah in 
odgovorih delavcev), raziskovalci na IJS gradijo tudi 
na (samoučeči se) nevronski mreži utemeljen model, s 
katerim nameravajo priti do indeksa toplotnega stresa 
v proizvodnih obratih glede na vremensko napoved. 
»Ob napovedi vročinskega vala bo mogoče napovedati 
tudi stopnjo produktivnosti. Ta program bo uporaben 
tudi za druga proizvodna podjetja,« pravi Mitja Gliha, 
raziskovalec z IJS.

Nekateri začnejo že ob zori
»Za nas bi bila napoved vročinskega vala zelo 
koristna,« pravi Marjan Kočila izvršni direktor podjetja 
Intersocks. Resnih težav zaradi visoke vročine v pod-
jetju niso zaznali, zdi pa se jim povsem normalno, da 
dolgoročno izboljšujejo delovne razmere.

delavce ter njihovo produktivnost, pri tem pa poskušajo 
ob zanesljivejši napovedi vremena modelirati počutje 
delavcev in morebitni upad njihove produktivnosti. 
Ankete med 400 delavci (od 1.500 zaposlenih v Odelu) 
so pokazale prevladujoče mnenje delavcev, da v tovarni 
ne uspejo učinkovito ohladiti proizvodnih prostorov 
oziroma da delavci nimajo možnosti za zmanjšanje vro-
činskega stresa. Ker 30 odstotkov anketiranih moških 
in 60 odstotkov žensk čuti, da je med vročinskimi valo-
vi v proizvodnji izrazito prevroče, pravi Tjaša Pogačar, 
raziskovalka z biotehniške fakultete. Vročinski stres so 
čutili skozi žejo, potenje, utrujenost, v nekaterih prime-
rih tudi kot bolezen, glavobol in izčrpanost, pojavljali 
so se tudi vročinski krči, omedlevica in hospitalizacije.

Raziskovalci so pred tovarno postavili vremensko 
postajo, v tovarni pa izvajajo meritve temperature in 
vlage s tipali na 33 točkah oziroma delovnih mestih. 
Ugotovili so, da se temperature v tovarni ob vročinskih 
valovih močno zvišajo, delavci pa so vseeno dobro pri-
lagojeni temperaturnim razmeram v proizvodnji.

Po podatkih vodstva podjetja pri štirih vročinskih 
valovih niso opazili posebnih razlik v produktivno-
sti v nobeni od treh izmen proizvodnje. Vendar pa je 
produktivnost (tipično) upadla tri dni po koncu vro-
činskega vala. »Očitno se delavci ne odpočijejo dovolj, 
vročinski valovi pa imajo kumulativni učinek na upad 
produktivnosti,« pravi raziskovalka Urša Ciuha z IJS. 
Zato bodo nadaljevali projekt z vprašalniki oziroma 
dodatnim proučevanjem pogojev delavcev v njihovem 
domačem okolju, spraševali jih bodo o izpostavljenosti 
vročini po končanem delu, kakovosti in pomanjkanju 
spanja in potencialni utrujenosti že pred začetkom dela.

Iskanje in vrednotenje različnih rešitev bodo nada-
ljevali tudi s testiranjem v nadzorovanih laboratorijskih 
razmerah in na terenu, z manikini (lutkami, opremlje-

Vremenske napovedi so zanesljive le za največ dva 
tedna vnaprej, pravi Brane Gregorčič z ARSO, kjer 
do začetka koledarskega poletja ne pričakujejo 
vročinskega vala.

Oranžni alarm
Vremenoslovci objavijo oranžno stopnjo opozorila, 
ko povprečna dnevna temperatura preseže 26 
stopinj Celzija. Takrat so vremenske razmere lahko 
nevarne, človeške žrtve niso izključene. Na ARSO 
svetujejo:

 Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci,
 ne lotevajte se velikih fizičnih naporov.

 Uživajte lahko hrano in pijte zadostne količine 
tekočine.

 Nosite zračna in lahka oblačila.
 Ne pijte kave, alkohola in zelo sladkih pijač.
 Če jemljete zdravila za uravnavanje krvnega 

tlaka, se posvetujte z zdravnikom.
 Klimatske naprave naj ne bodo nastavljene na več 

kot osem stopinj nižjo temperaturo od zunanje.
 Domačim živalim zagotovite zadostno količino 

sveže vode in senco.
 Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj, poskr-

bite za zadostno kroženje zraka.
 Osenčite prostore od zunaj.
 Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje 

dobro prezračite.

NASVETI

Kaj storiti ob 
oranžnem in 
rdečem alarmu

Zaposleni v podjetju Odelo, ki sodeluje v evropski 
raziskavi Heat-Shield, so vročinski stres čutili skozi 
žejo, potenje in utrujenost, v nekaterih primerih tudi 
kot bolezen, glavobol in izčrpanost, pojavljali so se 
tudi vročinski krči, omedlevica in hospitalizacije.
Med samimi vročinskimi valovi raziskovalci niso 
opazili posebnih razlik v produktivnosti v nobeni od 
treh izmen proizvodnje. Vendar pa je produktivnost 
(tipično) upadla tri dni po koncu vročinskega vala.

TESTNI PRIMER

Kaj so ugotovili v Odelu

Metoda Dodič 
Fikfak, predstojnica 
Kliničnega inštituta 
za medicino dela, 
prometa in športa: 
»Podjetja bodo dejav-
nik vročinskih valov 
morala vključiti v 
svoje ocene zdravja, 
pogoje oziroma vpliv 
vročinskih valov pa 
bo treba vnesti v 
zakonodajo.«



MANAGER 21

izpostavljeno zunanjim vremenskim razmeram, saj 
delodajalec ne bo imel primernih tehničnih podlag 
za ukrepanje, ampak bo lahko to dosegal le z osebno 
varovalno opremo, organizacijskimi ukrepi in prila-
goditvami dela konkretnim vremenskim razmeram. 
Zelo veliko (birokratskih) ovir je tudi pri urbanizmu 
in gradnji objektov, ki bi neposredno zagotavljali 
varna delovna mesta, še pravi Sandra Senčič, saj se 
po eni strani stavbe gradijo brez namembnosti, zgolj 
kot »industrijske«, po drugi strani pa različni pred-
pisi prepovedujejo ozelenitev njihove okolice.

V marsikateri tovarni imajo pitno vodo, hladno 
sobo, celo prhe, vendar si delavci (zaradi produk-
cijskih zahtev) težko privoščijo odmor. Bogatajeva 
pravi, da so v različnih sektorjih tako vplivi vro-
činskih valov kot tehnične in biofizične rešitve za 
njihovo blaženje pri delavcih znani, a tudi z vpelja-
vo alarma za vročinski val je pripravljenih premalo 
olajševalnih ukrepov. Zato je po njenem prepriča-
nju toliko pomembnejša vloga medijev, še zlasti s 
predstavljanjem pozitivnih primerov. Obenem pa 
se odpirajo nišne priložnosti za različne strategi-
je hlajenja, predvsem za podjetja, ki se ukvarjajo s 
hladilnimi sistemi in za inovativno tekstilno indu-
strijo, dodaja Mekjavič. Tudi z lastno vremensko 
postajo, ki stane približno tisoč evrov, si v tovarni 
lahko omogočijo boljši nadzor nad obvladovanjem 
skrajne vročine.

Na ljubljanskem posvetu so pogrešali pravnike, 
sindikate (v Zvezi svobodnih sindikatov so se sicer 
začeli ukvarjati z vprašanjem dela v skrajni vročini) 
in arhitekte. Kot napovedujejo, jih bodo povabili k 
nadaljnjim prizadevanjem za učinkovitejše prilaga-
janje delavcev na vročinski stres.

»V velikih skladiščih, ki jih ponoči dodatno prezra-
čujemo, začnejo nekateri delati že ob štirih zjutraj,« 
pravi Kočila. »V podjetju ob bližajočem se skrajno vro-
čem vremenu posredujemo interne alarme, z nefor-
malnimi ukrepi, nasveti za pitje vode in prepovedjo 
opravljanja določenih del na prostem. Delavci v likalni-
cah se pogosteje izmenjujejo, na voljo imajo tudi ohla-
jeno sobo.«

Tudi v Kmetijskem zavodu Maribor omogočajo 
delavcem, da ob izrazito vročih dnevih začnejo delati 
že zgodaj zjutraj, ne le tistim, ki gredo na teren, ampak 
tudi tistim, ki delajo v pisarnah v 120 let stari in slabo 
hlajeni stavbi, pravi Katarina Kresnik, terenska kmetij-
ska svetovalka.

Kaj pa kmetovalci?
»Zagotovo zaznavajo vročinske valove, vendar ob 

vsej skrbi za kmetijo to preprosto postavljajo ob stran, 
zavedajo se, da morajo določena dela opraviti ne glede 
na vreme,« odgovarja Kresnikova. »Menim pa, da se 
ne zavedajo dolgoročnih učinkov vročine in sevanja na 
svoje zdravje,« odgovarja.

Z omejitvami dela večina delodajalcev nima težav, 
pravi Sandra Senčič iz Zbornice varnosti in zdravja pri 
delu. »Tudi delavci v vrtnarijah začnejo že ob štirih 
zjutraj, delajo do desetih in nadaljujejo popoldne. Pri 
krovcih pa to recimo ni mogoče.«

Ekonomski interes prevladuje  
nad zdrav stvenim
V zbornici pripravljajo nove ocene tveganja na 
področju toplotnih obremenitev. »Čeprav je sicer s 
podajanjem predlogov za izboljšanje mogoče stro-
kovno vplivati na delodajalce, je vloga kapitala tako 
močna, da je uvedba ukrepov večinoma izvedljiva 
zgolj skozi zakonodajo, zato je potrebna nova pravna 
podlaga,« pravi Senčičeva. Pri veliki večini malih 
delodajalcev pa ekonomski interes še toliko bolj 
prevladuje nad zdravstvenim. Po mnenju Senčičeve 
bo tudi zelo težko zaščititi kot varna tista delov-
na mesta oziroma okolje, kjer je delo neposredno 

Rdeči alarm
Rdeča stopnja opozorila je objavljena takrat, ko 
povprečna dnevna temperatura preseže 28 sto-
pinj. Vremenske razmere so lahko zelo nevarne. 
Ogrožena so lahko človeška življenja. Veljajo enaki 
nasveti kot pri oranžnem alarmu, dodatno pa še 
tile:

 Če je mogoče, pojdite v gozd, višje lege, ob vodo.
 V mestih se vsaj za nekaj ur na dan zadržujte v 

ohlajenih prostorih.
 Spremljajte navodila pristojnih služb.

»V velikih skladiščih, ki jih ponoči dodatno prezra-
čujemo, začnejo nekateri delati že ob štirih zjutraj. 
Ob bližajočem se skrajno vročem vremenu pos-
redujemo interne alarme,« pravi Marjan Kočila, 
izvršni direktor podjetja Intersocks.
V Kmetijskem zavodu Maribor omogočajo delav-
cem, tudi tistim v pisarnam, da ob izrazito vročih 
dnevih začnejo delati že zgodaj zjutraj, pravi 
Katarina Kresnik, terenska kmetijska svetovalka.

KAKO RAVNAJO

Na delo še pred zoro


