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IV. UPORABLJENI PREDPISI 
 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11) 
 

- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 UPB-1) 
 

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. 
list RS, št. 83/05) 

 

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

 

- Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo 
(Ur. list SRS, št. 35/88) 

 

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS, št. 29/92) 
 

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 
(Ur. list RS, št. 41/2009) 

 

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Ur. list RS, št. 30/00, 
73/05) 

 

- Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravju pri ročnem prenašanju bremen (Ur. list 
RS, št. 73/05) 

 

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu 
(Ur. list RS, št. 17/06 in popr. 18/06) 

 

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in/ali 
mutagenim snovem (Ur. list RS, št. 101/05) 

 

- JUS N. B2. 741/89 Električne instalacije v zgradbah - varstvene zahteve 
 

- JUS U. C9. 100 Osvetlitev na delovnih mestih 
 

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04) 
 

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. list RS, št. 
89/99, 39/05) 

 

- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, št. 89/99, 39/05) 
 

- Pravilnik o varnosti strojev ( Ur. list RS, št. 75/08) 
 

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS št, 03/07 UPB-1) 
 

- Zakon o kemikalijah (Ur. list RS, št. 110/03, 16/08) 
 

- Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Ur. list SRS, št. 1/84) 
 

- Navodila za delo z gradbenimi stroji in delo v transportu 
 

- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 34/08) 
 

- Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 
(Ur. list RS, št. 136/06) 

 
- Ostali predpisi 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200941&amp;stevilka=1990
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V. PROJEKTNA NALOGA 
 

A.  VARNOSTNI NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
NA GRADBIŠČU 

 
Varnostni načrt za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču je izdelan z 
naročilom investitorja. 

 
VARNOSTNI NAČRT je izdelan na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list 
RS, št. 43/11) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05). 

 
V varnostnem načrtu smo predvideli vse nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri izvajanju 
gradbenih del ter ukrepe za odpravo le – teh, z določitvijo ukrepov za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri izvajanju del na gradbišču, upoštevajoč industrijske dejavnosti na 
gradbišču, ukrepe pri vzdrževanju in čiščenju obnovljenega objekta in opravljanju 
posebno nevarnih del. 

 
B.  OPIS NAČRTA 

 

Investitor  želi  izgraditi  parkirna mesta nadstrešnice  za  kolesa  na  območju  Železniške  

postaje Ljubljana.  

 
C.  KRATEK OPIS OBJEKTA IN LOKACIJA: 

 

Parkirna mesta za kolesa in nadstrešnice predvidenih gabaritov (d x g x v) 505 x 250 x 

260 cm ter (d x g x v) 1000 x 250 x 264 cm se umeščajo na treh lokacijah na območju 

železniške postaje Ljubljana. Nosilna konstrukcija je zasnovana iz jeklenih  »L« nosilnih 

elementov v rastu cca. 150 cm. Streha je enostranska z minimalnim naklonom. 

Nadstrešnica je opremljena z razsvetljavo in ima nameščene stojala za kolesa. Vsi 

kovinski deli so ozemljeni skladno s predpisi.  

Vse tri lokacije na območju Železniške postaje Ljubljana se nahajajo izven 

progovnega pasu (45. člen ZVZelP-NPB8) in varovalnih pasov železniških 

napajalnih sistemov visoke napetosti (3000V). 

 
OPIS PREDVIDENIH DEL 

 
1.  PRIPRAVLJALNA DELA, ki vključujejo zavarovanje in ureditev gradbišča. 

 
2.  ODSTRANITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV (STOJALA, PANOJI, 

 
3.  ZEMELJSKA DELA (utrjevanje terena, tlakovanje oz. asfaltiranje) 

 
4.  OBRTNIŠKA DELA  (namestitev nadstrešnice, barvanja, označitev, ipd.) 

 
5.  ZAKLJUČNA DELA; ureditev okolice, pospravljanje 
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VI. KRATEK       OPIS       IZBRANIH/UPORABLJENIH       TEHNOLOGIJ 
GRADNJE 

 
Dela se bodo odvijala s klasično tehnologijo. Vsekakor pa je potrebno opozoriti na 
striktno izvajanje faz. Obvezno je potrebno zavarovati gradbišče z zaščitno ograjo. 

 

A.  IZVAJALCI DEL NA GRADBIŠČU 
 

Glavni izvajalec del bo s podizvajalci sklenil pogodbo o opravljanju del s podizvajalci. 
Vsi podizvajalci morajo biti seznanjeni z vsebino varnostnega načrta, podpisati pisni 
sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ter opravljati delo z 
delavci, ki so strokovno usposobljeni za delo, usposobljeni za varno opravljanje dela in 
zdravstveno sposobni. 
 

Vsak izvajalec del si mora pred začetkom del na podlagi Zakona o varnosti v 

železniškem prometu, Pravilnika o notranjem redu na železnici in DN12 (delovnega 

navodila upravljavca) pridobiti Dovoljenje za delo na železniškem območju, za 

katerega zaprosi upravljavca javne železniške infrastrukture SŽ – Infrastruktura, 

d.o.o.  

 

Skladno s 29. členom Pravilnika o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in 

dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno 

korist na področju železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/06) oz. 

dovoljenja za delo, morajo biti o predvidenih varnostnih ukrepih s strani 

pooblaščene osebe upravljavca poučeni vsi, ki opravljajo posamezna dela, za kar 

je odgovoren izvajalec, ki mora o tem voditi tudi evidenco. 

 
B.  DELOVNA OPREMA 

 
PRI DELU SE BO UPORABLJALA NASLEDNJA DELOVNA OPREMA: 

 
 Ročno orodje, 

 lestve, 

 dvižne naprave (hijap – avtodvigalo, dvižne ploščadi), 

 težka gradbena mehanizacija, 

 mešalci, 

 tovorna vozila, 

 delovni oder, 

   premični delovni oder. 
 

C.  VRSTA IN POTEK DELA S TEHNOLOGIJO 
 

Izvedba  omenjenih  del  je  podrobno  opisana  v  načrtu  del.  Opravljala  se  bodo 
predvidoma naslednja dela: 

 Strojni in delno ročni izkopi, 

 nakladanje in razkladanje materiala, 

 montažna dela, 

 obrtniška dela ipd. 
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D.  NEVARNOSTI PRI IZVAJANJU DEL: 

 
1. Nevarnost zrušitve in padca materiala in oseb, 
2. nevarnosti pri delu z ročnim orodjem in mehaniziranim orodjem, 
3. nevarnost zaradi dela ob premikajočem prometu, 
 
 
4. nevarnost pri hoji - gibanju po delovišču in ob delovišču, 
5. nevarnost vbodov v noge, roke pri hoji in delu z orodji in materiali ter štrlečih 

delov, 
6. nevarnost udarcev, urezov, vbodov in stisnin pri delu, 
7. nevarnost vdihavanja prahu, 
8. nevarnost izpostavljenosti prekomernemu hrupu, 
9. nevarnosti zaradi obratovanja delovne opreme, 
10. nevarnost udara električnega toka. 

 
 

VII. OPIS IN NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA 
 

Opis in načrt ureditve gradbišča določa konkreten način izpolnitve zahtev iz priloge IV., 
Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih deloviščih (Ur. list 
RS št. 83/05). 

 

Vsa dela na gradbišču se morajo izvajati skladno z varnostnim načrtom in določili 
navedene uredbe, zlasti z določbami iz PRILOGE IV, Uredbe o zagotavljanju varnosti in 
zdravja na začasnih in premičnih deloviščih (Ur. list RS št. 83/05). 

 
Dokumentacija varnosti pri delu na gradbišču: 

 
-    kopija prijave gradbišča pristojnemu inšpekcijskemu organu, 
-    gradbiščni red, 
-    odločba o pooblaščenem vodju del, delovodju ter vodju posameznih del, 
-    program ukrepov za varno delo izvajalcev posameznih del, 
- spisek pooblaščenih oseb za posamezna dela in opravila (na krožni žagi, signalisti, 

osebe za nudenje prve pomoči) 
-    spisek zaposlenih z zdravstvenimi omejitvami in usposabljanji za varno delo, 
-    pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih s posameznimi izvajalci, 
-    kontrolni list odra, 
-    zapisnik o pregledu električne inštalacije na gradbišču in meritve, 
-    varnostni listi za nevarne snovi, 
-    zapisnik uvedbe v delo podizvajalca oziroma kooperanta, 
-    evidenčni list podizvajalca oziroma kooperanta, 
-    zapisniki nezgod pri delu, 
-    zapisnik z ureditvenimi ukrepi službe varstva pri delu, 
-    zapisniki inšpekcijskih pregledov gradbišča, 
-    knjiga dogovorov o skupnih varnostnih ukrepih, 
-    navodila in postopki za delo, 
-    standardna oprema gradbišč, 
-    varnostni načrt. 
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A.  PODATKI  O  OBSTOJEČIH  INSTALACIJAH  IN  NAPRAVAH  TER  DRUGIH 
VPLIVIH OKOLICE GRADBIŠČA NA VARNOST DELAVCEV 

 
Pred začetkom dela na gradbišču se morajo podrobno preveriti okoliščine, ki bi lahko na 
mestu izvajanja del, zaradi pretekle rabe zemljišča, nakazovale prisotnost nevarnih 
snovi ali predmetov, ter potrebni ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev. 

 

Iz  načrtov  situacije  obstoječega  stanja  (elektrika,  telefon,  vodovod  in  komunalna 
infrastruktura) je razvidno, da se na območju gradbišča nahajajo obstoječe inštalacije. 

 
 
V primeru kakršnega koli suma ali situacije, da se pri delih naleti na določene vode, je 
potrebno dela takoj ustaviti in ponovno preveriti okoliščine. 

 
Za posamezno področju je pristojno: 
-    komunalna infrastruktura (kanalščina in vodovod) – javno komunalno podjetje 
-    telefon - Telekom 
-    elektrika – elektro distributer 

 

UKREPI: 
 

Pred začetkom izvajanja del je potrebno: 
 

1.  Pripraviti pisni sporazum o skupnem izvajanju varnostnih ukrepov med izvajalci. 
2.  Urediti gradbišče v skladu z varnostnim načrtom. 
3. Pred začetkom dela na gradbišču se morajo identificirati obstoječe komunalne 

naprave javnega in internega značaja. Potek vsakega komunalnega voda se na 
terenu mora vidno označiti, zakoličbeni zapisnik upravljalca pa se mora hraniti pri 

vodji gradbišča. Za obstoječe ali neznane komunalne naprave, ki se nahajajo ali 
pa odkrijejo tekom gradnje na gradbišču in ki se ne bodo odstranile, je potrebno 
zagotoviti zavarovanje pred poškodbami zaradi vožnje po njih ali prekomerne 
obremenitve z gradbeno mehanizacijo. 

4.  Za vsak komunalni vod, katerega tretma ni bil določen v pripravljalnih delih se v 
času izvajanja del določi način zavarovanja, prestavitve ali odstranitve iz obsega 
izvajanja del. 

5.  V primeru, da delavci naletijo med delom na katerekoli energetske napeljave 
(npr. zemeljski el. kabel, kanalizacija itd.), morajo dela ustaviti za toliko časa, 
dokler ni zagotovljeno nadzorstvo strokovne osebe določene s strani upravljavca 
instalacij in izvajalca. Način dela v danih pogojih se vpiše v gradbeni dnevnik in 
knjigo ukrepov. 

6.  Zaposleni na gradbišču morajo biti o poteku inštalacij seznanjeni. 
7.  Skladno s pristojnostmi naj bo en izvod pregledne karte obstoječih komunalnih 

vodov na vidnem mestu oz. v pisarni vodje gradbišča. 
8.  Vse inštalacije, je potrebno na terenu vidno označiti s fluorescentnim barvnim 

sprejem ali drugo trajno barvo, ki je ni možno zbrisat. 
9.  Urediti odvzem električnega toka – preko električnega agregata. 

 
B.  UREDITEV ZAVAROVANJA GRADBIŠČA PROTI OKOLICI 

 
Območje gradbišča se zavaruje z gradbiščno ograjo, višine 2 m. Ograja varuje pred 
vplivi iz okolice, ter za zaščito mimoidočih pred vplivi gradbišča. Prav tako služi kot 
zavarovanje imetja izvajalcev na gradbišču pred krajo ali poškodovanjem na način kot 
sledi: 
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1.  Gradbiščna ograja, se uporabi za ograditev gradbišča in za začasne rešitve po 

potrebi tistih delov gradbišča, kjer je vrsta del takšna, da ne more priti do 
poškodovanja stvari in oseb izven meja izvajanja del. Po končanem delu 
delovnega  dne  je  potrebno  s  strani  odgovorne  osebe  gradbišča  (delovodje) 
izvršiti kontrolo stanja gradbiščne ograje in eventualne poškodbe sanirati. 
Gradbiščna ograja se postavi okoli in okoli gradbene parcele. Za vsako od 
določenih lokacij se posebej pred pričetkom del izvede dogovor o postavitvi 
gradbiščne ograje in se spremembe vrišejo v situacijo načrta ureditve in knjigo 
ukrepov. 

 
 
 

2.  Opozorilni trak se postavi na tistih mestih, ki se pojavljajo za krajši čas (izkopani 
jarki, inštalacijske kinete, nedokončana montažna dela, prehodi itd.). Opozorilni 
trak se montira na jeklene palice zabite v zemljo oz tla, opozorilni trak pa se 
nahaja na višini 1 m. 

 
3.  Lesene ograje niso predvidene. 

 
Vhodi in dostopi: 

 
Gradbišče ima predviden en glavni vhod na gradbišče. 
Promet na območju gradbišča se bo odvijal v smeri ki omogoča normalno vključevanje v 
prometne tokove na lokalno cesto. Dostop z vozili se bo odvijal iz ene strani in sicer iz 
lokalne ceste. 

 

Na gradbišču bo na vidnem mestu na vhodu nameščeno: 
-    gradbiščnih red, 
-    gradbiščna tabla s podatki (o investitorju, nadzoru, odgovorni vodji gradbišča itd.), 
- opozorilne    table    (OBVEZNA    UPORABA    ZAŠČITNE    ČELADE,    VSTOP 

NEZAPOSLENIM  PREPOVEDAN,  SPLOŠNA  NEVARNOST,  NEVARNOST 
ZARADI DELA NA VIŠINI, NEVARNOST PADCA BREMEN Z VIŠINE, OBVEZNA 
UPORABA ZAŠČITNIH ČEVLJIH), 

-    prometni opozorilni znaki. 
 

GRADBIŠČNA TABLA S PODATKI IN OPOZORILNIMI TABLAMI 
 

 

Območja izvajanja posameznih del se po potrebi dodatno zavarujejo z namestitvijo 
opozorilnih vrvic in opozorilnih tabel. 

 
V času, ko se bo dovažal ali odvažal material, je potrebno nevarna območja dodatno 
zavarovati s signalno vrvico ali ograjo in opremiti z napisi ter preprečiti prehod 
nepooblaščenim osebam (PREPOVEDAN DOSTOP). 
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C.  UREDITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN 
NASTANITVENIH OBJEKTOV NA GRADBIŠČU 

 
Dela na gradbišču morajo opravljati strokovno usposobljeni delavci. Število delavcev 
mora biti prilagojeno intenziteti dela. O delavcih se mora voditi dnevna poimenska 
evidenca prisotnosti. 

 
Dela na gradbišču ne bodo izvajale ženske, noseče in doječe matere ter invalidni 
delavci. 

 
 
Za potrebe gradbišča se bodo postavili kontejnerji za: 
- Vodstvo gradbišča, ki bo imelo prostor namenjen za izvajanje pisarniških del ter 

izvedbo sestankov z nadzorom, izvajalci, inšpekcijami itd, ter bo vseboval pisalne 
mize, stole, omare za rednike, obešalnike in peč za ogrevanje v primeru znižanih 
zunanjih temperatur. 

-    Gradbiščni   kontejner   služi   za   skladiščenje   drobnega   orodja   in   drobnega 
gradbenega materiala (veziva - apno, cement). 

- Priročno skladišče za nevarne snovi se uredi v kontejnerju, kjer je možen dostop 
samo pooblaščenim osebam. 

-    Sanitarije z vodo (se uporabi obstoječi sanitarije v sklopu objekta železniške 
postaje). 

 
V bližini prostora za počitek se naj uredi tekoča pitna voda in prostor za druge 
brezalkoholne pijače. Na vsakih 30 ljudi mora biti po ena sanitarna kabina. Umivalnica 

na gradbišču mora biti opremljena s toplo in mrzlo vodo. Za potrebe zaposlenih se 
koristi vodovodna napeljava za potrebe gradbišča. 
Na vsakih 10 delavcev, ki istočasno zaključujejo z deli mora biti na voljo 1 umivalnik z 
milom in papirnatimi brisačami. 

 
Za sprotno čiščenje prostorov in sanitarnih objektov se skrbi vsakodnevno, enkrat 
tedensko pa se izvrši temeljito čiščenje pisarn, garderob, jedilnice in sanitarnega vozla. 

 
Oskrba z vodo: 
Za potrebe gradbišča se določi odvzem vode iz vodovoda. 

 
D.  UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV 

 
Zaradi preprečitve utesnjenosti na gradbišču se dovaža le potrebni gradbeni material, 
ostanki se odvažajo. V primeru vzvratne vožnje je potrebno usmerjanje voznika s strani 
osebe, ki pozna veljavne znake usmerjanja. 
Tudi v primeru, da se na gradbišču nahaja več transportnih vozil, pomaga vozilo 
usmerjati dodatni delavec (signalist). Obveznost signalista je poleg vodenja manevrov 
tudi zagotavljanje varnosti delavcev in drugih oseb v bližini izvajanja operacij. Signalist 
mora nositi enega ali več prepoznavnih obeležij, npr. opozorilni jopič, čelado, 
narokavnike in odsevne trakove ali uporabljati signalni loparček. 

 
Pri vhodu na gradbišče mora biti postavljen prometni znak o zmanjšanju hitrosti na 10 
km/h. Urejenost transportnih poti mora ustrezati osni obremenitvi kamionov in ostali 
mehanizaciji gradbišča. Transport bo potekal po obstoječi cesti. 

 
Transportna pot naj se izvede širine 4 m ter mora biti oddaljena od pomožnih objektov 
in deponij najmanj 1,00 m, zaradi neoviranega transporta, razkladanja in nakladanja. Ob  
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transportni poti mora biti zagotovljen prehod za pešce najmanj 0,80 m z vsake strani, 
poti morajo biti vedno proste. 

 
Transportnih poti ni dovoljeno zalagati z materiali ter tako zmanjševati njihov gabarit. 
Material ob teh poteh mora biti tako zložen, da ne obstaja nevarnost zrušitve na cesto in 
pločnik. 

 
Vse pohodne poti na gradbišču morajo imeti minimalno širino prostega prehoda najmanj 
0,8 m. Biti morajo redno vzdrževane - površine poti brez vdolbin in jam ter odpadkov 
gradbenega materiala. 

 
Za vertikalni transport se uporabi avtodvigalo HIAB na transportnih vozilih. 

Situacija prometnih poti je razvidna na načrtu, ki je priloga tega varnostnega načrta. 

Preprečiti je potrebno nanašanje materiala na zunanje prometnice, predvsem v času 
izvajanja zemeljskih del in v primeru slabega vremena. Kadar pride do onesnaženja 
zunanjih prometnic, je potrebno te sproti čistiti in odstranjevati nanošen material. 
Material, ki bi se eventualno prenašal na javna cestišča v profilu gume tovornega vozila, 
je potrebno sproti očistiti. 

 
Zasilne poti in izhodi 

 
-    Evakuacijske  poti  in  izhodi  v sili  morajo  biti  prosti  in  morajo  voditi  do  varnega 

območja po najkrajši poti. 
 

-    V primeru nevarnosti mora biti delavcem omogočena čimprejšnja in čim bolj varna 
evakuacija z delovišča. 

 
E.  DOLOČITEV KRAJA, PROSTORA IN NAČINA RAZMESTITVE IN 
SHRANJEVANJA GRADBENEGA MATERIALA 

 
Materiali in oprema za vgradnjo se razmestijo tako, da predstavljajo najkrajše 
transportne poti do mesta vgradnje oz. uporabe. Skladišče začasnega materiala, ki se 
bo dostavljal za dnevno porabo, bo na samem delovišču. 

 
Skladiščenje materiala mora biti urejeno tako, da ni ogrožena varnost in zdravje 
delavcev. Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti nehoteno 
premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja 
lažjih kosov materiala. Uskladiščeni materiali morajo biti zaščiteni pred zunanjimi vplivi 
(vplivi prometa, izvajanja del, ...). 

 
Odpadki, ki bodo nastali od delih so predvsem: 
-    papir, 
-    les, 
-    gradbeni odpadki, 
-    manjše količine kovinskih odpadkov. 

 
Potrebno je zagotoviti, da se odpadki ločijo po svojih karakteristikah in se jih sproti 
odstranjuje iz gradbišča. 
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F.   UREDITEV PROSTOROV ZA HRAMBO NEVARNEGA MATERIALA 

 
Nevarni material ni predviden za uporabo na gradbišču. 

 
G.  NAČIN   PREVAŽANJA,   NAKLADANJA   IN   RAZKLADANJA   GRADBENEGA 
MATERIALA IN TEŽKIH PREDMETOV 

 
Gradbeni  material  se  bo  na  gradbišče  dovažal  z  lastnimi  kamioni  dobaviteljev  in 
izvajalcev (kamion z avto dvigalom za razkladanje materiala). 

 
Manjši kosovni materiali se bodo razkladali in nakladali ročno. 

 
Ob  razkladanju  montažnih  elementov  iz  kamionov,  kjer  se  bo  istočasno  izvajala 
montaža je potrebno upoštevati dodatne zahteve za montažno gradnjo. 

 
Razni gradbeni materiali, manjši montažni elementi in oprema ter elementi in materiali 
na paletah pa se bodo razkladali in premeščali po gradbišču. 

 
Večji in težji elementi in razni elementi konstrukcije, se bodo razkladali iz dostavnih vozil 
ter kasneje postavljali na pozicije montaže s pomočjo avtodvigala. 

 
Mesto razkladanja in postavitev avtodvigala mora biti posebej označeno in zavarovano, 
tako da ni možno zadrževanje delavcev pod visečim bremenom. 

 
Ob raztovoru in montaži večjih in težjih gradbenih elementov, je potrebno organizirati - 
postaviti delavca signalista, ki bo oblečen v prepoznavno delovno obleko. 

 

Vsi delavci, ki bodo sodelovali pri nakladanju, bodo seznanjeni z načinom varnega dela 
pri razkladanju in se ne smejo zadrževati v nevarnem območju, pod bremenom ali v 
manipulacijskem prostoru gradbenega stroja. 

 
V terminih, ko bo na gradbišču večje število ljudi - delavcev, je potrebno del gradbišča, 
kjer se izvaja montaža z avtodvigali vidno ograditi ter opremiti z opozorilnimi znaki ter s 
tem preprečiti dostop in prehod pod delovnim območjem avtodvigala in visečim 
bremenom. Vodja montaže in signalist sta odgovorna za varno delo pri montaži in za 
postavitev ter vzdrževanje varnostnih ukrepov. 

 
DEPONIRANJE GRADBENEGA MATERIALA IN MONTAŽNIH ELEMENTOV 

 
Vse montažne elemente, kateri se bodo po raztovoru iz dostavnih vozil deponirali na 
začasnih deponijah po gradbišču je potrebno ne glede na njihovo velikost takoj ustrezno 
zavarovati proti prevrnitvi. Elementi morajo biti postavljeni - deponirani samostojno v 
ustrezne za to namenjene kovinske okvirje ter varovani pred prevrnitvijo. Odstranitev 
oz. izpenjanje dvigovalnih jarmov se sme opraviti šele, ko je element postavljen v 
stojala - okvir in s tem zavarovan pred prevrnitvijo. 

 
Prepovedano je naslanjanje elementov na druge elemente, stojala in objekte. 
Deponiranje in pretovor težjih elementov ni dovoljen na novih še neutrjenih elementih 
zgradbe ali na tistih konstrukcijskih delih objekta ki je še podprt z odri. Balkoni, 
nadstreški in ravne strehe niso mesta za deponije. 
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Vso embalažo, palete, stojala in ostalo transportno zaščito je potrebno takoj odstraniti z 
objekta ter če se ne odpelje takoj iz objekta deponirati v za to vnaprej določenih 
deponijah, kjer mora izvajalec del preprečiti morebitni raznos le te ob močnejšem vetru. 
Montažni elementi na gradbiščnih deponijah morajo biti pravilno in po načrtu montaže 
zloženi na določenih mestih kjer je najmanjša oddaljenost do mesta vgradnje, tako da 
jih je omogočeno varno in brez zastoja premikati in vgrajevati v objekt. Vsak montažni 
element mora biti ustrezno in vidno označen - zaznamovan v skladu s programom 
montažne gradnje. 
 
DELOVNA OPREMA 
Za vso delovno opremo, ki se bo uporabljala na gradbišču, mora biti ves čas na 
razpolago evidenca pregledov delovne opreme iz katere bo razvidno, da delovna 
oprema ustreza zahtevam za varno delo (poročilo o pregledu in preizkusu delovne 
opreme). Upravljavec ali lastnik delovnega stroja dostavi na gradbišče v zbirno mapo 
delovne  opreme  na  gradbišču  izjavo  o  izpolnjenih  zakonskih  obvezah  s  področja 
varstva in zdravja pri delu za kar tudi sam odgovarja. 

 
VARNOSTNI ODMIKI 
Upoštevati je potrebno varnostne odmike pri delu v bližini električnih vodov. 

 
H. NAČIN OZNAČITVE OZ. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST IN OGROŽENIH 
PODROČIJ NA GRADBIŠČU (NEVARNE CONE) 

 
Vsa nevarna mesta morajo biti zavarovana s kolektivnimi ukrepi, oz. označena z 
opozorilnimi tablami in tablami za prepoved. 

 
Vsi delavci morajo biti obvezno seznanjeni z nevarnimi mesti na gradbišču in poučeni o 
načinu dela na takih mestih. Nevarna mesta oz. področja so: 

 

1.  Dostop in sestop z višine 
 

Dostopi na delovna mesta na višini (ali v globini) so lahko izvedeni samo kot rampe ali 
stopnice. Rampe ter drugi poševni dohodi in prehodi za prenašanje materiala morajo biti 
široki najmanj 60 cm. Lestve se lahko uporabljajo za dostop na delovno mesto na višini 
samo: 
-    če znaša višinska razlika med nivoji, ki jih premeščamo, manj kot 5 m; 
-    če je potreben dostop samo za opravljanje kratkotrajnih del; 
- za dostop na fasadni delovni oder morajo biti lestve vgrajene znotraj konstrukcije 

odrov; 
- za dostop v izkope in jaške ko iz tehničnih razlogov ni možno izdelati rampe ali 

stopnišča. 
 

Lestve 
 

- Prenosne lestve morajo biti izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131 
ter biti pred uporabo pregledane in brezhibne. 

- Lestve morajo biti pri uporabi postavljene stabilno tako, da ne morejo zdrsniti, se 
prelomiti   ali  prevrniti.   Prenosne   naslonske   (enokrake)   lestve,  ki   jih   delavci 
uporabljajo za dostope na zidne robove, odre, v odprtine v tleh, jame, jarke in 
podobno, morajo biti ustrezne dolžine, tako da segajo najmanj 1 m preko mesta 
naslanjanja. Kot naslanjanja mora znašati med 65º in 75 º. Naslanjanje lestev na 
kline (na vogalih zgradb ali drogov) ni dovoljeno. 
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- Z lestev se lahko izvaja le kratkotrajna dela pri katerih ni potreben večji napor 

delavca ter se uporablja le lažje ročno orodje in manjša količina materiala, ki ne 
more povzročiti dodatnih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev. Delavec mora 
ob tem z obema nogama stati na istem klinu. Brez varovanja proti padcu v globino 
(brez  privezovanja  delavca)  je  dovoljeno  izvajati  samo  dela  na  višini  do  3  m. 
Največja dovoljena dolžina prenosnih naslonskih lestev, s katerih se lahko opravlja 
delo je 8 m, dolžina dvokrakih (A) lestev pa 3 m. 

 

 
 

2.  Nevarnost padcev materialov iz višine 
 

Vhodi, prehodi in poti okrog objekta, morajo biti zavarovani pred materialom, ki bi lahko 
padel z višine in ustrezno označeni. 

 
Vsa povišana mesta, kjer se bodo izvajala dela, morajo biti zavarovana pred padci 
orodja ter materiala z višine z varnostnim robom 15 cm, ki mora biti zagotovljen tudi na 
odrih. 

 

Površine, kjer je nevarnost padanja predmetov z višine je potrebno primerno ograditi in 
označiti zlasti z opozorilnimi znaki - napisi: 

 
 PREPOVEDAN PREHOD (1) 

 NEVARNOST PADANJA MATERIALA – PREDMETOV (2) 

 NEVARNOST VISEČIH BREMEN (3) 

 OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE ČELADE (4) 
 

1. 2. 3. 4. 
 

 
 

Za spuščanje - dvigovanje bremen z/na višino se smejo uporabljati samo brezhibna in 
preizkušena nosilna in pomožna nosilna sredstva. Bremena je potrebno navezati na 
način, da je izključena nevarnost padca z višine. 

 
Navezovalna  sredstva  je  treba  zavarovati  pred  mehanskimi  in  toplotnimi  vplivi  in 
deformacijami. Orodja in materiale na višini je treba odlagati tako, da ni možnost izpada. 
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3.  Delo na višini 

 
Delo na višini se bodo izvajala iz delovnega odra, ki mora biti izdelani v skladu s 
standardom SIST HD 1000. 

 
 Delovna  mesta na višini: 

 

Delovna mesta, s katerih obstaja možnost padcev v globino, morajo biti zavarovana 
proti padcu v globino in sicer: nad višino 1 m od tal na stopniščih, rampah, prehodih in 
delovnih mestih ob strojih; nad višino 2 m od tal na vseh drugih delovnih mestih; vse 
odprtine in poglobitve v tleh, medetažnih konstrukcijah, na strehah. 

 
 Zavarovanje  delovnih mest na  višini: 

 

- Zavarovanje delovnih mest na višini proti padcu v globino bo izvedeno z varnostno 
ograjo po opisu: 

- Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco + - 5 cm, merjeno od tal 
delovne površine. Izdelana mora biti iz zdravega in nepoškodovanega lesa ali 
drugega primernega materiala. Razmik in velikosti stebričev ter drugih elementov 
ograje morajo na zgornjem robu (oprijemu) ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 
300 N/m. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne ograje ne sme biti 
več kot 47 cm. Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih stebri 
kov poln varovalni rob (deska), visok najmanj 15 cm. Spodnji varovalni rob ni 
potreben v ograji na stopniščih, rampah in poševnih prehodih. Namesto vzdolžnega 
polnila iz desk (kolensko zavarovanje) je možna uporaba mreže z očesi največ 2 cm 
x  2  cm  po  vsej  višini  ograje.  Pri  varnostnih  ograjah  večjih  dolžin  in  večjih 
obremenitev (ob prometu,..) ter ograjah na velikih višinah morajo biti predhodno 
izdelani ustrezni načrti in statični izračuni. Varnostna ograja se šteje za varno tudi, 

če  je  izdelana  drugače,  v  skladu  s  slovenskimi,  evropskimi  ali  mednarodnimi 
standardi in je to dokazano z ustrezno dokumentacijo. 

 
- Če je potrebno zaradi narave del varnostno ograjo odstraniti z izpostavljenega roba, 

morajo biti delavci na takih delovnih mestih varovani z varnostnimi pasovi, delo pa je 
potrebno opravljati pod nadzorstvom določene strokovne osebe na gradbišču. Tako 
področje je potrebno v oddaljenosti od 1 do 3 m od izpostavljenega roba vzporedno 
zavarovati z nadomestno ograjo. V kolikor površina ni nagnjena ve kot 20, je na 
oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba lahko nameščena tudi signalna vrv ali 
veriga z dobro vidnimi zastavicami, nameščenimi v razmakih do 1 m. Signalna vrv 
mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali 
druge podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo 
polje. Stebrički se pri obtežbi 70 N na višini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti 
po podlagi. Na vseh dohodih in drugih mestih ob vrvi na medsebojni razdalji največ 
20 m morajo biti nameščeni tudi opozorilni znaki za prepoved dostopa, za nevarnost 
padca v globino in znaki za obvezno uporabo varnostnega pasu. 

 
- Kadar varnostne ograje iz tehnoloških razlogov ni možno izvesti, je nezavarovano 

delovno mesto na višini, katero bi po določilih iz 6. točke moralo biti zavarovano, 
potrebno zavarovati z lovilnimi mrežami, lovilnimi odri ali je varnost delavcev 
zagotoviti na drug način (z osebno varovalno opremo,..), v skladu z določili tega 
pravilnika ali standardi. Lovilne mreže morajo biti izdelane in nameščene v skladu s 
standardom SIST EN 1263. Hoja delavcev pod mrežo mora biti omejena ali 
prepovedana, če je nevarnost, da bi padajo i material mrežo prebil (zavarovanje 
nevarnega območja pod mrežo, postavitev varnostnih znakov). Ustreznost  
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 namestitve lovilnih mrež in zavarovanja nevarnega območja mora pred pričetkom 

del preveriti vodja posameznih del. Lovilni odri morajo biti izdelani in nameščeni v 
skladu z navodili za montažo in pravili stroke. 

 
- Odprtine v stenah, ki so na višini več kot 2 m nad terenom in pri katerih je višina 

parapeta nižja od 85 cm, morajo biti do višine 100 cm nad tlemi zavarovane z 
varnostno ograjo. 

 
- Odprtine  in  prehodi  v  tleh,  medetažnih  konstrukcijah  ali  strehah  morajo  biti 

zavarovane ne glede na dimenzijo odprtine ali globino možnega padca s trdnimi 
pokrovi, ki so tako utrjeni, da je onemogočeno njihovo premikanje. Namesto s 
pokrovom je odprtina lahko zavarovana tudi z varnostno ograjo. 

 
- Ob izvajanju del na odprtinah v stenah, ki so več kot 2 m nad terenom, morajo biti 

delavci zavarovani proti padcu v globino s privezovanjem z osebno varovalno 
opremo. 

 
Delovni pod 

 

- Delovni pod (ploščad), s katerega se izvaja dela na višini, mora biti stabilen in trden. 
Izdelan  mora  biti  iz  elementov,  ki  ustrezajo  predvideni  obremenitvi,  za  pod 
delovnega odra kot določa standard SIST HD 1000. V primeru, ko se za delovni pod 
uporablja deske, morajo biti te debeline vsaj 4,8 cm (plohi) in širine najmanj 20 cm, 
podprte pa na razdalji manj kot 250 cm. Biti morajo iz zdravega in nepoškodovanega 
lesa in očiščene žebljev in drugih ovir. Plohi se morajo prilegati drug ob drugega in 
biti položeni vodoravno na trdne nosilce. Če plohi niso položeni v isti ravnini temveč 
drug na drugega, je potrebno na stiku pritrditi trikotno letvico, ki omogoča prevoz z 
vozi ki in prepreči spotikanje. Plohi ne smejo segati manj kot 20 cm in ne več kot 30 

cm  preko  končne  podpore  in  morajo  biti  zavarovani  pred  premikom.  Uporaba 
opažnih plošč za izdelavo delovnega poda ni dovoljena. 

 
- Širina delovnega poda mora biti prilagojena naravi dela, ki se na njem opravlja, 

vendar ne manjša kot 60 cm, če se opravlja delo na podu brez zlaganja ali 
pripravljanja materiala. Če se na delovnem podu odlaga, pripravlja material ali 
postavljajo pomožni elementi, mora biti njegova širina takšna, da omogoča delavcu 
najmanj 30 cm prostega prostora za gibanje. 

 
- Če je delovni pod ob steni objekta v višini več kot 100 cm od tal ali poda prostora, je 

lahko njegov rob oddaljen od stene največ 30 cm. Če je oddaljenost večja ali so v 
steni objekta večje odprtine, mora biti za varnost delavcev poskrbljeno skladno z 
ukrepi iz 7. točke ali drugače. 

 
- Elementi  poda  na  odru  (deske,  pločevinaste  plošče  in  drugo)  morajo  biti  pred 

uporabo pazljivo pregledani. Poškodovanih oziroma obrabljenih elementov ni 
dovoljeno vgrajevati. 

 
- Pri prenašanju, prevažanju in zlaganju gradbenega materiala in težjih gradbenih 

elementov na delovnih podih je potrebno ravnati pazljivo. Material mora biti na 
delovnem podu pravilno zložen in razporejen tako, da ne presega predvidene 
obremenitve poda. Delovni pod mora biti redno pregledovan in vzdrževan, odpadni 
material pa sproti odstranjen. 
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4.  Izvajanje zemeljskih del 

 
- Pred pričetkom izvajanja zemeljskih del je potrebno izvesti  zakoličbo obstoječih 

instalacij in naprav. 
- Če med izvedbo zemeljskih del delavci naletijo na neznane instalacije in naprave, 

morajo dela ustaviti za toliko časa, dokler ni zagotovljena indentifikacija, dodatno 
nadzorstvo in dana navodila za ukrepanje oz. nadaljevanje del. Ukrepi se vpišejo v 
knjigo ukrepov na gradbišču. 

- Pri izkopih globljih od 1 m, je potrebno izvesti varnostne ukrepe, ki preprečujejo 
zrušitev zemeljskih plasti z bočnih strani in vsip izkopanega materiala s postavitvijo 
zagatnih  sten,  razpiranjem  ali  ureditvijo  brežin  z  upoštevanjem  kota  notranjega 
trenja zemljine (izvajalec si priskrbi geološko poročilo). 

- Varovanje  izkopov  se  izvede  po  sistemu  uporabljene  tehnologije  in  opreme 
izvajalca, ki je definirana in opisana v Elaboratu izvedbe Meteornega kanala. 

- Ob  zgornjem  robu  izkopa  mora  biti  najmanj  1  m  širok  prosti  pas  (prostor),  na 
katerega ni dovoljeno odlaganje izkopanega materiala ali drugega materiala in 
opreme ali pa uporabljati za transportne poti. 

- Izkop in razpiranje brežin je potrebno izvajati strokovno, po ustreznih normah in 
statičnih izračunih ter pod neposrednim vodstvom vodje del. 

- Pri izvedbi izkopa je potrebno upoštevati tudi možnost vdora vode in povečanega 
tlaka v izkopanih stenah ali zagatah. 

- Na gradbišču ob cestah po katerih se odvija promet in kjer bo izvajalec izvedel izkop 
tik ob asfaltirani prometni površini, mora biti zavarovanje in stabilnost brežin 
predhodno dokazana z upoštevanjem pričakovane obtežbe. 

- Gradbene jame - izkopi globlji od 2 m, morajo imeti min. 1 m od roba postavljeno 
fiksno ograjo. Postavitev ograje je obvezna, kadar se dela na izkopu ne izvajajo - po 
končanju delavnika in med dela prostimi dnevi. 

- Odkopavanje mora potekati od zgoraj navzdol. 
- Podkopavanje ni dovoljeno. 

-    Delavci se med delom stroja pri izkopih ne smejo zadrževati v delovnem območju 
stroja. 

- Ročna  dela  v  izkopu  smejo  delavci  izvajati  le  ko  stroj  miruje  in  so  brežine 
zavarovane pred porušitvijo z sistemom razpiranja. 

-    Kontrolo  izkopa  -  globino,  smer,  širino,..  je  potrebno  kontrolirati  iz  terena  nad 
izkopom. 

- Jarke,  kanale  in  druge  izkope  je  potrebno  kopati  v  zadostni  širini,  ki  omogoča 
neovirano delo delavcev v njih tako, da ostaja po postavitvi sistemov za razpiranje v 
izkopu najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev. 

-    Pri strojnem izkopu je potrebno paziti na stabilnost stroja. 
-    Izkopano zemljo je potrebno odlagati tako, da ni ogrožena stabilnost bočnih strani 

izkopa. 
- Robov izkopa v 1 m pasu ob njih se ne sme obremenjevati s stroji ali drugimi težkimi 

napravami, če ni predhodno zagotovljeno  z dodatnimi  ukrepi, da  se ne morejo 
zrušiti. 

-    Opaž za razpiranje bočnih strani izkopa mora segati najmanj 20 cm nad nivo terena. 
-    Za  razpiranje  bočnih  strani  izkopov  je  potrebno  uporabljati  material  in  opremo 

ustrezne trdnosti in velikosti. 
-    Sredstva za spajanje in utrjevanje delov sistemov za razpiranje (klini, okovje, vijaki, 

...) morajo biti nepoškodovani predhodno pregledani in morajo ustrezati standardom. 
- Prazen prostor med opažem in bočno stranjo izkopa je potrebno zapolniti in utrditi 

tako, da se bo opaž po celotni dolžini prilegal dnu izkopa. 
-    Odstranitev opažev ob zasipavanju izkopa je potrebno opraviti po navodilu in pod 

nadzorom vodje del in delovodje. 
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- V  primeru  ko  odstranjevanje  opažev  lahko  povzroči  nevarnost  za  delavce,  je 

potrebno opaž pustiti v izkopu. 
- Sestopanje in vračanje delavcev v izkope se mora zagotoviti z lestvami ustrezne 

dolžine, tako da sega držalo za roke najmanj 1 m nad robove izkopa (lahko se 
uredijo tudi stopnice). 

- Izvajanje in nadaljevanje del po pojavu neugodnih vremenskih razmer (mraz, sneg, 
led, močni nalivi,...), se izvaja le po predhodnem pregledu izkopa s strani vodje del 
in delovodje. 

 
5.  Prehodi in dostopi 

 
- Dostopi na delovna mesta oz. prehodi čez izkope - jarke morajo biti izvedeni tako, 

da zagotavljajo varen prehod oz. dostop. 
-    Prehodi morajo biti široki najmanj 60 cm, ter sestavljeni kot celota in biti podprti tako, 

da se ne upogibajo oz. prekomerno zibajo. 
- Ko je pod dostopa, prehoda ali rampe dvignjen več kot 100 cm od tal, mora biti 

nameščena trdna varovalna ograja, visoka več kot 100 cm. 
- Med deli in ob premeščanju prehodov na nove pozicije je potrebno le te pregledovati 

in vzdrževati ter z njih čistiti raztreseni material. 
 

6. Dela na premičnih odrih 
 

Delavci morajo pri delu na višini uporabljati premične - prevozne odre. Podlaga za 
uporabo teh odrov mora biti trdna, vodoravna in brez grbin. Na premični oder se smejo 
delavci  povzpeti  in  izvajati  delo  samo,  ko  je  oder  zavarovan  pred  premikom.  Na 
delovnih odrih mora biti nameščena varnostna ograja, višine 1 m, katera preprečuje 
padec osebe iz višine. Med premikanjem na odru ne sme biti ljudi, niti materiala ali 
delovne opreme. 

 

Dela se bodo izvajala s pomočjo premičnih - prevoznih odrov ter odrov na kozah. 
Dovoljena višina odrov na kozah je do 2 m. Širina delovnega poda mora biti vsaj 80 cm. 
Koze morajo biti postavljene na trdno in vodoravno podlago. 

 
7.  Montaža konstrukcijskih elementov 

 
Območje delovanja dvigala - viseče breme mora biti vidno označeno in preprečevati 
dostop in prehod v območju montaže upoštevati navodila iz varnostnega načrta. 

 
Montažna gradnja je dovoljena samo v skladu s programom montaže, katerega 
mora imeti izdelanega in stalno na razpolago na gradbišču montažerska skupina, 
ki mora vsebovati: 

 načrte montažnih elementov s podatki o njihovi teži, označbi, mestih podpiranja 
med prevozom in na skladišču ter detajli sidrišč za prenos, 

 opis potrebnih dvigalnih in načrt pomožnih sredstev za prenos, 
 načrt skladiščenja na gradbišču, 
 opis postopka montaže (vrstni red izdelave in transporta posameznih montažnih 

delov, način in vrstni red dviganja, nameščanja in utrjevanja montažnih 
elementov…), 

 varnostne ukrepe za vsa dela, ki tvorijo montažno gradnjo. 
 

Sestavljanje in pritrjevanje montažnih elementov ter druga montažna dela na objektu 
smejo opravljati le polnoletne osebe, ki so zdravstveno sposobne za delo na višini in 
usposobljene za varno montažo ob neposrednem nadzoru vodje montažnih del. 
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Vsak montažni element mora poleg ustrezne označbe imeti tudi podatek o teži 
elementa. 

 
Vsak element mora imeti označena oz. določena mesta podpiranja med prevozom in na 
 
gradbiščnih deponijah ter sidrišča za vpenjanje ustrezne opreme za prenos. 

 
Poleg delov za vgraditev in pritrditev elementa na objektu mora vsak element imeti tudi 
pomožna kovinska sidra, ki omogočajo zanesljiv dvig, prenos in vgraditev elementa na 
kraju montaže. 

 
Montažna gradnja je dovoljena le z uporabo ustrezne delovne opreme za prevoz in 
dviganje konstrukcijskih elementov ter pomožnih sredstev. 

 
Izvajanje montažnih del na višini se mora opraviti z namensko opremo za delo na višini 
(ustrezni odri, oprema za dviganje oseb ...). 

 
Delavci - monterji morajo ne glede na skupne varnostne ukrepe uporabljati tudi osebno 
varovalno opremo (čelada, varnostni pas, ojačani čevlji, rokavice, ...). Hoja in delo na 
elementih, ki niso stabilno položeni ni dovoljena. 

 
Pripenjanje montažnih elementov na kavelj in njihovo odpenjanje z dvigalne naprave pri 
nakladanju ter pri razkladanju z vozil je potrebno opravljati brez vzpenjanja delavcev na 
vozilo oz. na konstrukcijske elemente. 

 
Med spuščanjem in dviganjem montažnih elementov na vozilo z dvigalno napravo, 
voznik ne sme biti v kabini vozila. 

 
Montaže  elementov  višjega  nadstropja  na  objektu  ni  dovoljeno  začeti,  preden  ni 
zagotovljen zanesljiv dostop na to nadstropje. 

 

Vgrajevanje težkih montažnih elementov je dovoljeno pričeti po poprejšnji pripravi 
pomožnih sredstev za prenašanje, postavljanje in utrjevanje elementov na objektu. 
Pomožna sredstva morajo biti pred uporabo pregledana in preizkušena na predvideno 
obremenitev. 

 
Pri   prenašanju,   postavljanju   in   pritrjevanju   vsakega   posameznega   montažnega 
elementa na objekt morata signalist in upravljavec dvigala pazljivo spremljati pot 
montažnega elementa do mesta vgraditve in delo monterjev, ki element postavljajo in 
utrjujejo. 

 
Za  podlaganje  elementov  pri  montaži  obvezno  uporabljati  klešče  za  podlaganje 
ustrezne dolžine glede na dimenzijo elementa in pozicijo montaže. Ne segati z roko v 
območje spuščanja in naleganja elementov na podlago oz. v ležišča. 

 
Za zadrževanje elementov pri montaži uporabljati namenska sredstva za zadrževanje 
ustrezno v skladu s transportnim sidrnim sistemom. 

 
Po odstranitvi konstrukcijskih delov morajo vrvi za prenašanje ostati napete, dokler 
konstrukcijski del ne leži stabilno. 
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Monter mora s posebnim znamenjem javiti signalistu oziroma delavcu na dvigalu, da je 
operacija prenosa in vgraditve elementa v/na objekt končana. 

 
Dele armature, ki štrlijo iz elementa ali mesta montaže in bi lahko povzročili, da se 
delavec obnje zapne, pade ali kako drugače poškoduje, je potrebno odstraniti. 

 
V  času  dvigovanja  bremen  je  prepovedano  delo  in  gibanje  v  nevarnem  območju  
 
delovne opreme. Nevarno mesto je potrebno vidno označiti z opozorilno vrvico in tablo 
PREPOVEDAN DOSTOP IN PREHOD. 

 
I.   NAČIN DELA V NEPOSREDNI BLIŽINI ALI NA KRAJIH, KJER NASTAJAJO 
ZDRAVJU ŠKODLJIVI PLINI, PRAH IN HLAPI ALI KJER LAHKO NASTANE POŽAR 
ALI EKSPLOZIJA 

 
Pri delih, kjer nastaja prekomeren prah (uporaba prašnih materialov) je treba uporabljati 
osebno varovalno opremo za zaščito dihal – respirator, ki mora biti izdelan skladno s 
standardom (SIST EN 149-2001). 

 
Delavci,  ki  so  izpostavljeni  prevelikemu  vplivu  ropota  delovne  opreme,  morajo 
uporabljati osebna zaščitna sredstva za varovanje sluha. 

 
J.   UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER 
RAZSVETLJAVO NA GRADBIŠČU 

 
Na gradbišču ne bo odvzema električnega toka iz električnega omrežja. Za potrebe 
ročnega orodja se bo uporabljal električni agregat. Ta mora biti pregledan in preizkušen 
s strani pooblaščenega podjetja. 

 
 

Osvetlitev gradbišča v nočnem  času: 
 

Delo se bo opravljalo samo v dnevnem času. 
 

K. DOLOČITEV  MEST  ZA  POSTAVITEV  STROJEV  IN  NAPRAV  TER 
ZAVAROVANJA, GLEDE NA LOKACIJO GRADBIŠČA 

 
Delovna oprema, ki se uporablja na gradbišču mora biti pred uporabo na gradbišču 
pregledana in preizkušena ter imeti veljavna poročila o pregledu - obratovalna 
dovoljenja. 

 
Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z zaščitnimi 
napravami, ki varujejo delavce pred poškodbami. 

 
DELOVNA OPREMA 

 

Za vso delovno opremo je potrebno imeti na razpolago navodila za varno delo in 
poročila o pregledu in preizkusu delovne opreme, s katerimi zagotavljamo, da je njihova 
uporaba ob upoštevanju navodil varna. Delavci morajo biti usposobljeni za varno 
upravljanje in delo z delovno opremo. 

 
Stroje smejo uporabljati le usposobljeni in izkušeni delavci. Stroj mora biti pred uporabo 
pregledan in preizkušen ter opremljen z navodilom za varno delo. 
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Upravljavec ali lastnik stroja ali delodajalec, mora poskrbeti za pravilno in strokovno 
postavljanje in vzdrževanje delovne opreme na gradbišču ter za demontiranje in prevoz 
na druga gradbišča. 

 
Zagotovljen mora biti nadzor nad pravilnim in varnim delovanjem in uporabo delovnih 
strojev z rednimi kontrolnimi pregledi in s posebnimi pregledi, ki jih opravljajo pristojne 
osebe. 
Gradbeni stroji (avto dvigalo na vozilu za razkladanje materiala) se smejo uporabljati na 
utrjenih površinah do dovoljenih naklonov terena. 

 
Delovna  oprema  in  gradbeni  stroji  morajo  biti  opremljeni  z  ustreznimi  opozorilnimi 
napisi: »ZADRŽEVANJE V DELOVNEM OBMOČJU STROJA JE PREPOVEDANO«. 

 
Mesto okoli strojev se dodatno zavaruje z opozorilnimi signalnimi vrvicami ali napisi. 

 
Ogroženi prostor na mestu dviganja bremen mora biti ograjen ali označen z opozorilnim 
znakom za viseče breme in prepovedan dostop. Dostop v ogroženo območje pod 
tovorno ploščadjo dvigala je dovoljen le delavcem, ki nakladajo ali razkladajo material. 

 
Kadar se s strojem ne dela, mora biti le-ta obvezno izključen od pogona ter 
onemogočena mora biti uporaba nepooblaščenim osebam. 
Oprema in orodje bo skladiščeno na gradbišču v skladišču orodja. Kompresor, mešalec, 
el. žaga, ročni valjar, ... se bodo uporabljali samo v času delovne faze in se po 
dokončanju del odstranijo iz gradbišča. 

 
DELOVNA OPREMA ZA DVIGOVANJE BREMEN 

 

Avtodvigalo kot delovna oprema, mora biti pregledana s strani pooblaščene institucije, 
ki izda potrdilo iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da 
deluje v skladu s predpisi. 

 
Kadar je na delovišču vgrajenih oziroma postavljenih več enot delovne opreme za 
dviganje  bremen  tako,  da  se  njihovi  delovni  koridorji  dosegov  prekrivajo,  mora 

upravljavec delovne opreme zagotoviti varnostne ukrepe za preprečitev trčenja bremen 
oziroma posameznih delov delovne opreme. 

 
Postavitev avtodvigala kot delovne opreme na gradbišču namenjene za dvigovanje 
bremen mora zagotoviti stabilnost pri delu in preprečiti njeno nagibanje, premik zdrs ali 
prevrnitev. 

 
Če delavec, ki uporablja delovno opremo za dvigovanje bremen, ne more neposredno 
ali s pomočjo dodatne opreme opazovati celotne poti gibanje - potovanja bremena, ga 
mora med delom voditi pristojna usposobljena oseba. 

 
Delovni procesi na gradbišču morajo predvideti takšne ukrepe, s katerimi se prepreči 
trčenje bremena ob delavce ali okoliške predmete. 

 
Vse aktivnosti avtodvigala kot delovne opreme na gradbišču namenjene za dvigovanje 
bremen je potrebno ustrezno načrtovati (terminski plan), primerno nadzirati in izvajati 
tako, da se zagotovi varnost delavcev. 

 
Ob pojavu vremenskih neprilik, ko uporaba delovne opreme za dvigovanje bremen ni 
več varna je potrebno takoj prekiniti delo. 
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L.   DOLOČITEV VRST IN NAČINA IZVEDBE GRADBENIH ODROV 

 
ODRI SPLOŠNO 

 

a) Odri so pomožne konstrukcije namenjene za opravljanje gradbenih del na višini. 
 

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po načrtih, ki vsebujejo: 
- velikosti odra in vseh njegovih sestavnih elementov, 
- sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov, 
- način pritrditve odra na objekt oziroma tla, 
- največjo dovoljeno obremenitev, 
- vrste materiala in njegovo kvaliteto, 
- statični izračun nosilnih elementov ter 
- navodilo za montažo in demontažo. 

 
Ob načrtovanju odra je potrebno upoštevati zahteve standarda SIST HD 1000. 

 
b) Za tipske odre z izjavo o skladnosti odra z zahtevami standarda SIST HD 1000 je 

potrebna ustrezna dokumentacija po zahtevah standarda, iz katere je razvidna 
postavitev elementov, sidranje ali podpiranje proti prevrnitvi, dovoljena obremenitev 
ter na in montaže in demontaže. 

 
c) Dokumentacija odrov mora biti na razpolago na gradbišču in jo je potrebno hraniti 

dokler ni oder demontiran. 
 

d) Odre  smejo  postavljati,  predelovati,  dopolnjevati  in  demontirati  samo  strokovno 
izurjeni delavci, ki so zdravstveno sposobni za delo na višini in pod neposrednim 
nadzorstvom vodje posameznih del (odgovorna oseba). 

 
e) Če so postavljanju odra napoti neizolirani električni vodi ali druge ovire, odra ni 

dovoljeno pričeti postavljati dokler ni izključena nevarnost električnega toka in 
odstranjene druge ovire. 

 

f) Pod odra ne sme biti odmaknjen od stene objekta več kot 30 cm razen kadar je tako 
nujno zaradi tehnologije dela in je zagotovljena varnost delavcev proti padcu v 
globino med objektom in odrom na drug način (z varnostno ograjo, z največ 3 m 
nižje nameščenim lovilnim odrom zapolnjenim do stene, s privezovanjem delavcev 
ali drugače). Elementi poda morajo popolnoma izpolnjevati prostor med nosilnimi 
stebri odra. 

 
Delovni pod odra mora biti izdelan skladno z navedenimi zahtevami: 

 
Delovni pod (ploščad), s katerega se izvajajo dela na višini, mora biti stabilen in 
trden. Izdelan mora biti iz elementov, ki ustrezajo predvideni obremenitvi za pod 
delovnega odra, kot določa standard SIST EN 12811. V primeru, ko se za delovni 
pod uporabljajo deske, morajo biti te debeline vsaj 4,8 cm (plohi) in širine najmanj 
20 cm, podprte pa na razdalji manj kot 250 cm. Biti morajo iz zdravega in 
nepoškodovanega lesa in očiščene žebljev in drugih ovir. Plohi se morajo prilegati 
drug ob drugega in biti položeni vodoravno na trdne nosilce. Če plohi niso položeni 
v isti ravnini, temveč drug na drugega, je potrebno na stiku pritrditi trikotno letvico, ki 
omogoča prevoz z vozički in prepreči spotikanje. Plohi ne smejo segati manj kot 20 
cm in ne več kot 30 cm preko končne podpore in morajo biti zavarovani pred 
premikom. Uporaba opažnih plošč za izdelavo delovnega poda ni dovoljena. Širina 
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delovnega poda mora biti prilagojena naravi dela, ki se na njem  opravlja, vendar 
ne manjša kot 60 cm, če se opravlja delo na podu brez zlaganja ali pripravljanja 
materiala. Če se na delovnem podu odlaga, pripravlja material ali postavljajo 
pomožni elementi, mora biti njegova širina takšna, da omogoča delavcu najmanj 30 
cm prostega prostora za gibanje. Če je delovni pod ob steni objekta v višini več 
kot 100 cm od tal ali poda prostora, je lahko njegov rob oddaljen  od  stene  
največ  30  cm.  Če  je  oddaljenost  večja  ali  so  v  steni  objekta večje odprtine, 
mora biti za varnost delavcev poskrbljeno skladno z ukrepi iz g. točke. Elementi 
poda na odru (deske, pločevinaste plošče in drugo) morajo biti pred uporabo pazljivo 
pregledani. Poškodovanih oziroma obrabljenih elementov ni dovoljeno vgrajevati. Pri 
prenašanju, prevažanju in zlaganju gradbenega materiala in težjih gradbenih 
elementov na delovnih podih je potrebno ravnati pazljivo. Material mora biti na 
delovnem podu pravilno zložen in razporejen tako, da ne presega predvidene 
obremenitve   poda.   Delovni   pod   mora   biti   redno   pregledovan   in   
vzdrževan, odpadni material pa sproti odstranjen. 

 
g) Varnostne ograje na odrih morajo biti izdelane skladno z naslednjimi zahtevami za 

zavarovanje delovnih mest na višini proti padcu v globino: Varnostna ograja mora 
biti visoka 100 cm s toleranco + – 5 cm, merjeno od tal delovne površine. Izdelana 
mora biti iz zdravega in nepoškodovanega lesa ali drugega primernega materiala. 
Razmik in velikosti stebričev ter drugih elementov ograje morajo na zgornjem robu 
(oprijemu) ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 300 N/m. Razdalja med 
horizontalnimi  elementi  polnila  varnostne  ograje  ne  sme  biti  več  kot  47  cm. 
Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih stebričkov poln 
varovalni rob (deska), visok najmanj 15 cm. Spodnji varovalni rob ni potreben v 
ograji na stopniščih, rampah in poševnih prehodih. Namesto vzdolžnega polnila iz 
desk (kolensko zavarovanje) je možna uporaba mreže z očesi največ 2 cm x 2 cm 
po vsej višini ograje. Pri varnostnih ograjah večjih dolžin in večjih obremenitev (ob 
prometu) ter ograjah na velikih višinah morajo biti predhodno izdelani ustrezni načrti 
in  statični  izračuni.  Varnostna  ograja  se  šteje  za  varno  tudi,  če  je  izdelana 
drugače, v skladu s slovenskimi, evropskimi ali mednarodnimi standardi in je to 
dokazano z ustrezno dokumentacijo. 

 

h) Na vsako nadstropje odra mora voditi zanesljiv dostop oziroma sestop. Če se za 
dostope na odru uporabljajo lestve, morajo biti na zgornjem koncu pritrjene. 

 
i) Višine  delovnega  mesta  na  odru  ožjem  od  100  cm  ni  dovoljeno  poviševati  s 

postavljanjem odrov na kozah ali lestev ali drugih pomožnih konstrukcij na delovni 
pod odra. 

 
j) Ob odru, ki bo postavljen ob komunikaciji ali sosednjem objektu mora biti izvedeno 

zavarovanje mimoidočih z nadstreškom, opozorilnimi tablami in varovalno vrvico. 
Prav tako, mora biti gradbišče zavarovano tako, da bo preprečen nalet vozil na 
gradbišče. 

 
k) V  kolikor se  izvede  zavarovanje  odra  z varovalno  mrežo  nameščeno  na oder, 

uporabljeni material zavese ne sme povzročati nevarnosti za prevrnitev ali porušitev 
odra in je lahko samo iz samougasljivega materiala. Neprepustne ponjave se lahko 
uporablja za zaščito odra samo kadar je to nujno zaradi narave dela, stabilnost 
takega odra (in ponjave) pa mora biti računsko dokazana. Tudi ponjave morajo biti 
iz samougasljivega materiala. 

 
 
 



Ureditev parkirnih mest za kolesa na območju ŽP Ljubljana Varnostni načrt 

Stran 25 od 37 

 

 

 
l) Brezhibnost odra mora preverjati s strani delodajalca določena odgovorna oseba 

najmanj enkrat mesečno, zlasti pa tudi po vremenskih nezgodah, predelavah, 
poškodbah in podobno. V kolikor oder uporabljajo delavci različnih delodajalcev 
mora ustreznost in pregled odra zagotavljati koordinator za varnost v fazi izvajanja 
del ali od njega pooblaščena oseba ustrezne stroke. 

 
m)  Dokumentacija o pregledu odra se mora hraniti na gradbišču. 

 
1.  KOVINSKI ODRI 

 
- Cevi kovinskih odrov morajo po oblikah, velikostih in kvaliteti materiala ustrezati 

zahtevam standarda SIST EN 1039, vezni in podporni elementi pa standardu SIST 
EN 74. 

 
- Za sestavljanje kovinskih odrov je dovoljeno uporabljati le ravne in nepoškodovane 

jeklene cevi, palice in druge elemente. 
 

- Sestavni deli kovinskih odrov (jeklene palice, cevi, vezni elementi in drugo) morajo 
biti med seboj trdno povezani v stabilno in enotno konstrukcijsko celoto. 

 
- Pokončne nosilne palice kovinskega odra morajo biti postavljene v vertikalo na 

posebne elemente (opore, cokle), le te pa na ravno podlago (gredice, betonske 
plošče in drugo). 

 
- Pri sestavljanju spojk z vijaki je potrebno vijake privijati z momentnimi ključi po 

navodilu proizvajalca. 
 

- Samostoječi kovinski odri in kovinski odri, ki so višji od objekta v gradnji ali kakšnega 
drugega objekta v svoji neposredni bližini, morajo biti ozemljeni. 

 
M.  UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM TER OPREMA, NAPRAVE IN SREDSTVA 
ZA VARSTVO PRED POŽAROM NA GRADBIŠČU 

 
Na delovišču se ne bodo pojavljale povečane nevarnosti za nastanek požara. 

 

 
 

Delavci morajo upoštevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z 
določili gradbiščnega reda. 

 
Osnovni ukrepi za  prepreče vanje  požara: 
 
- lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovišča (mastne krpe, prazna embalaža 

vnetljivih tekočin,...), 
-    upoštevati prepoved kajenja, kjer je to označeno, 
- pred začetkom dela, kjer je večja nevarnost za požar, se dogovorijo skupni ustrezni 

protipožarni ukrepi (gasilni aparati, voda,...), 
-    vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na delovišču je PREPOVEDANA, 
-    prepovedano je sežiganje odpadkov, 
- vsa začasno urejena el. inštalacija mora biti tako izvedena, da ne more povzročiti 

požara, 
-    vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten 

prehod in hitro intervencijo v primeru požara, 
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- pri  polnjenju  strojev  z  gorivom  je  potrebno  upoštevati,  da  se  v  bližini  ne  kadi, 

uporablja odprti ogenj ali drugi viri vžiga, ter daje stroj izklopljen, 
-    požarno nevarne snovi postavljati na požarno varnem mestu - stran od virov toplote 

v skladišču orodja, 
-    vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten 

prehod in hitro intervencijo v primeru požara. 
- POŽARNA   STRAŽA;   V   primeru   izvajanja   vročih   del   (varjenje,   Iotanje, 

rezanje,...),  oz.  pred  začetkom  dela,  kjer  je  večja  nevarnost  za  požar,  se 
določijo ustrezni protipožarni ukrepi (gasilni aparati, odstranitev vnetljivih 
snovi, pregledi po potrebi) z odgovorno osebo za varstvo pred požarom, ali pa 
se lahko določi tudi požarna straža. 

 
Oprema  za  varstvo  pred  požarom: 
 
Gradbišče se mora opremiti z naslednjimi gasilniki: 
-    2 kom gasilnik na prah ABC 9 kg; 
-    vsi gradbeni stroji (avto dvigalo, kamioni) morajo imeti v kabini gasilni aparat, 
- ročni  gasilni  aparati  in  ostala  gasilna  sredstva  ter  naprave  morajo  biti  redno 

vzdrževani (min. 1 x letno oz. po navodilih proizvajalca servisirani) in dostopni v 
vsakem trenutku vsem zaposlenim. Ne smejo biti založeni z raznim materialom. 

 
Ukrepi ob nastanku požara: 
Začetni požar se poskuša pogasiti (če se lahko to stori brez nevarnosti za svoje zdravje 
ali življenje in za zdravje ali življenje drugih oseb), obvestiti odgovorne osebe, oz. 
poklicati Regijski center za obveščanje na tel. št. 112 (gasilci in reševalci). 

 
EVAKUACIJA 

 

V primeru požara ali eksplozije se morajo vse osebe, ki se nahajajo na ogroženem 
območju evakuirati na bližnjo varno mesto. 

 
N.  ORGANIZIRANJE PRVE POMOČI NA GRADBIŠČU 

 
Na gradbišču mora biti zagotovljena prva pomoč in organizirano reševanje v primeru 
poškodbe pri delu. Na gradbišču morata biti najmanj ena omarice prve pomoči s 
sanitetnim materialom in sredstvi za prvo pomoč in mora biti vedno kompletna. Omarica 
mora biti na dostopnem mestu ter opremljena z naslednjimi podatki: 

 S telefonsko številko najbližjega Zdravstvenega doma, 

 s telefonsko številko Regijskega centra za obveščanja 112 in 

 z imeni oseb, ki so usposobljeni za nudenje prve pomoči. 

 
Pri izvajanju del je potrebno zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev 
prisoten en delavec, ki je usposobljen za nudenje prve pomoči. 

 
O.  ORGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV NA 
DELOVIŠČE/GRADBIŠČE IN Z GRADBIŠČA, ČE JE TO POTREBNO 

Delavci morajo imeti na gradbišču na razpolago zadostno količino pitne vode. 

Prehrana za delavce je zagotovljen a v bližnjih gostinskih lokalih. 

Delo bo potekalo v eni izmeni in podaljšanem delovnem času, pri čemer bo delavcem s 
predpisi zagotovljen počitek. 
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Ostala organizacija: 

 Delo se bo predvidoma opravljalo med tednom, 

 delavcem bo omogočen odmor za malico in organizirano prehrano, 

 delavci se bodo dnevno prevažali na gradbišče iz sedeža podjetja, 

 prevoz delavcev bo omogočen na gradbišče s službenimi delno tudi lastnimi – 
privatnimi vozili. 

 
Pri nadurnem delu in prerazporejanju delovnega časa je potrebno upoštevati določbe 
Zakona o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe za delavce v gradbeništvu. Delovni 
čas ne sme biti daljši od 12 ur. 

 

VIII. SEZNAM NEVARNIH SNOVI 
 

Ni predvideno. 
 

IX. NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL 
 

Na gradbišču se bodo izvajala sledeča posebno nevarna dela v posameznih fazah: 
 

Dela na  višini 
- postavitev konstrukcije 

 
Delo ob primikajočem prometu 

 

Delo v bližini električih vodov 

 

Ukrepi za varovanje življenja in zdravja delavcev so navedeni v drugih poglavjih oz. v 
navodilih za varno delo. 

 
Za posamezne faze se lahko posebej določijo ukrepi za varno izvajanje  del in se 
zapišejov knjigo ukrepov. 

 

DOLOČITEV DELOVNIH MEST, NA KATERIH JE VEČJA NEVARNOST 
ZA ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV 

 
POSAMEZNA DELA na gradbišču predstavljajo delo, kjer se pojavljajo v posameznih 
fazah dela večje nevarnosti za življenje in zdravje. 

Vsi delavci, zaposleni na gradbišču, morajo nositi: 

 delovno obleko, 

 varovalne čevlje, 

 rokavice, 

 varovalno čelado, 

 odsevni telovnik. 
 

Pri posameznih vrstah dela (rezanje, brušenje, varjenje itd.) pa morajo uporabljati 
osebno varovalno opremo, ki jih varuje pred nevarnostjo letečih delcev, prahom in 
sevanjem (respirator, zaščitna očala). Vsi delavci na gradbišču morajo pri delu obvezno 
uporabljati vso predpisano osebno varovalno opremo. Dodatno se za obiskovalce 
predvidi tri čelade, ki so hranjene na gradbišču. 
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A.  DOLOČITEV  PROSTOROV  ALI  DELOVIŠČ,  KJER  VELJAJO  OLAJŠAVE  V 
ZVEZI S SPLOŠNO ZAHTEVO NOŠENJA ČELADE 

 
Varovalno čelado morajo na gradbišču nositi vse osebe, ki se iz kakršnegakoli vzroka 
mudijo na gradbišču. Obveznost nošenja čelade velja povsod na gradbišču. 

 
Če obstaja nevarnost za poškodbe glave samo na delu gradbišča, lahko koordinator za 
varnost in zdravje določi, da se mora varnostna čelada nositi samo na tem delu  
 
 
gradbišča. Ogroženi prostor se posebej označi, na vseh dostopih v to področje pa 
postavi ustrezne znake za obveznost nošenja čelade. Ta olajšava velja le, če je vpisana 
v knjigi ukrepov za varno delo. 
 
Znak, ki določa obvezno nošenje čelade, mora biti postavljen na vseh dohodih na 
gradbišče in na izhodih iz objektov - prostorov na gradbišče. 
 
Na gradbišču mora biti tudi za obiskovalce na voljo toliko čelad, kolikor je največje 
dovoljeno število možnih obiskovalcev hkrati. 
 
Ko koordinator za varnost in zdravje ugotovi, da nevarnosti za poškodbo glave ni več, 
se znake za obvezno uporabo varnostne čelade odstrani, ukrep pa vpiše v knjigo 
ukrepov za varno delo. 
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B.  VRSTE IN KOLIČINE POTREBNE OSEBNE VAROVALNE OPREME 
 

Pri delih na gradbišču so poleg navedenih, obvezna sredstva za osebno varnost pri 
delu, ki so določena v oceni tveganja za delovna mesta pri izvajalcu del. 

ZAP. 
ŠT. 

 
VRSTA OSEBNE VAROVALNE OPREME 

POTREBNA 
KOLIČINA 

(KOM.) 
PRI VSEH DELIH NA DELOVIŠČU:  
1. Varovalna čelada 8 

2. Varovalna obleka 8 

 
3. 

Varovalni čevlji z nedrsečim podplatom in varovalno kapico ter vdelanim 
jeklenim   podplatnikom   proti   predrtju   s   koničastimi   predmeti   (kovinski 
odpadki, žeblji, itd.) 

 
8 

PRI DELOVNEM MESTU, KJER NASTAJA PREKOMEREN PRAH:  
4. Zaščitna maska za prah 3 
5. Zaščita oči – tesno prilegajoča varovalna očala 3 
PRI DELIH, KJER JE NEVARNOST UREZOV, VBODOV, OPEKLIN, STISNIN, 
ODRGNIN: 

 

6. Varovalne usnjene rokavice 3 
PRI DELU NA VIŠINI, KJER NI KOLEKTIVNIH UKREPOV VAROVANJA:  
7. Varovalni pas - 
DELO V POVIŠANEM HRUPU :  
8. Varovanje sluha – čepi, slušalke. 2 
PRI NEUSTREZNIH VREMENSKIH RAZMERAH:  
 
9. 

Ustrezna zaščitna sredstva, ki varujejo delavca pred mrazom, dežjem ipd. 
podložena obleka ali brezrokavnik – pri neugodnih nizkih temperaturah, 
gumijasti škornji – delo v mokrem, vodi, vlagi,…. 

 
3 

VAROVALNA OPREMA ZA OBISKOVALCE GRADBIŠČA  
10. Predvideno največje število obiskovalcev na gradbišču je – 3 oseb  

 

11. 
 

Varovalna čelada 
 

3 

 

Ostala osebna varovalna sredstva se določijo sprotno glede na oceno nevarnosti. 
 

X. SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKIMI 
AKTIVNOSTMI  V  NEPOSREDNI  BLIŽINI  GRADBIŠČA,  TUDI  Z 
ZAČASNO PREKINITVIJO KOMUNALNIH VODOV, ČE JE TO POTREBNO 

 
V bližini gradbišča so posamezne poslovne zgradbe, železnica, ceste in 
parkirišča.  

 
V kolikor bi se izkazale potrebe pri delu, ki bi narekovale usklajevanje ali prekinitev dela 
ter dostopa do objekta je potrebno upoštevati: 

- sleherna  prekinitev  energetskih  ali  komunalnih  vodov  mora  biti  v  naprej 
načrtovana,   planirana   in   usklajena   z   ostalimi   stanovalci   in   uporabniki 
energetskih ali komunalnih vodov in izvajalci del, 

- časovne prekinitve, ki morajo biti točno določene, pri čemer se je potrebno 
dosledno držati dogovorjenih rokov, 

- potreba po začasni prekinitvi dela. 
 

 
Vsak izvajalec del si mora pred začetkom del na podlagi Zakona o varnosti v železniškem 
prometu, Pravilnika o notranjem redu na železnici in DN12 (delovnega  
 
navodila upravljavca) pridobiti Dovoljenje za delo na železniškem območju, za katerega 
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zaprosi upravljavca javne železniške infrastrukture SŽ – Infrastruktura, d.o.o.  
 
Skladno s 29. členom Pravilnika o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje 
tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju 
železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/06) oz. dovoljenja za delo, morajo biti o 
predvidenih varnostnih ukrepih s strani pooblaščene osebe upravljavca poučeni vsi, ki 
opravljajo posamezna dela, za kar je odgovoren izvajalec, ki mora o tem voditi tudi 
evidenco. 

 

 

XI. TERMINSKI PLAN 
 

V prilogi. 
 

XII. SKUPNI  UKREPI  ZA ZAGOTAVLJANJE  VARNOSTI  IN  ZDRAVJA 
PRI DELU 

 
Delo na delovišču se  ne  sme  začeti  dokler  niso  za gotovljeni vsi predpisani ukrepi 
iz tega varnostnega načrta ter uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in 
premičnih deloviščih (Ur. list RS, št. 83/05). 

 
Glavni ukrepi za  zagotavljanje  varnosti in  zdravja  na  delovišču  so: 

Delovišče   je   potrebno   primerno   urediti,   zavarovati,   označiti,   preprečiti   dostop 
nezaposlenim, urediti poti, zavarovati nevarne cone. 

 
Delovna oprema se lahko uporablja samo, če je pregledana in preizkušena in ima 
veljavno listino - obratovalno dovoljenje. 

 
Električne  instalacije  morajo  biti  ustrezno  izvedene,  pred  začetkom  pa  opravljene 
meritve. 

 
Prepovedano je uporabljati delovni oder, če ni izdelan skladno z uredbo in standardom 
SIST HD 1000, če ni predhodno pregledan in izdana ustrezna listina - dovoljenje za 
uporabo. 

 
Prepovedano je uporabljati lestve, ročna električna orodja in pripomočke, ročno orodje, če 
niso brezhibni, predhodno pregledani in preizkušeni. 

 
Delavci lahko opravljajo delo samo, če so usposobljeni za varno delo in varstvo pred 
požarom (teoretično in praktično) in imajo opravljen ustrezen zdravstveni pregled (delo na 
višini, prah, ropot, temperature, prepih). 

 
Delavcem mora biti zagotovljena vsa predpisana oprema za osebno varnost pri delu, 
skladno s tem varnostnim načrtom in oceno tveganja delodajalca. 

 
Delavcem je strogo prepovedano gibanje izven delovišča in izven določenih in varno 
urejenih površin. 

Prepovedano je zadrževati se na površinah, kjer bi lahko izpadli predmeti z višine. 

Prepovedano je opravljati dela samovoljno brez vednosti odgovornega vodje. 

Prepovedano  je  opravljanje  del  brez  uporabe  predpisanih  sredstev  in  opreme  za 
osebno varnost pri delu. 
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Med izvajalci del na gradbišču mora biti podpisan pisni sporazum o skupnih varnostnih 
ukrepih na gradbišču. 

 

XIII. OBVEZNOST   VODIJ   POSAMEZNIH   DEL   O   MEDSEBOJNEM 

OBVEŠČANJU O POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA 
 

Vodja del pri izvajalcu je dolžan obveščati investitorja o posameznih fazah dela preko 
koordinatorja oz. odgovorne osebe investitorja. Obveščanje o poteku oz. izvršitvi dela 
po posamezni fazi se opravlja na pisni način. Ugotovitve se vpisujejo tudi v knjigo ukrepov 
za varno delo, ki se mora nahajati na gradbišču. 

 

Dolžnost obveščanja se sproti določi glede na potek dela - koordinator zapiše v knjigo 
ukrepov na gradbišču, obveznost izvajalca del, da o posameznih fazah dela, kjer so 
potrebni skupni varnostni ukrepi, o tem obvesti investitorja oziroma odgovorno osebo 
investitorja. 

 
OKVIRNI PREGLED  DELOVNIH FAZ,  KO  JE POTREBNO  OBVEŠČANJE O POTEKU  
DELA:  

 

FAZA NEVARNOSTI ZA IZVAJALCE 

 
 
 
 
 

 
PRIPRAVLJALNA DELA 

- nevarnost pri hoji-gibanju po delovišču 
- nevarnosti pri izvajanju transportnih storitev 
- nevarnost vbodov v noge, roke pri hoji in delu z orodji in 

materiali ter štrlečih delov 
- nevarnost zrušitve in padca materiala in oseb z višine 

(odri) 
- nevarnosti poškodb pri montaži delovnih odrov 
- nevarnosti pri delu z ročnim orodjem in mehaniziranim 

orodjem 
- nevarnosti viseče bremena 
- nevarnost udara električnega toka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBRTNIŠKA DELA 

- nevarnost pri izdelavi strešne kritine z vsemi elementi 
- nevarnosti pri izvajanju transportnih storitev 
- nevarnost pri hoji-gibanju po delovišču 
- nevarnost zrušitve in padca materiala in oseb z višine 

(odri) 
- nevarnost visečega bremena 
- nevarnosti pri delu z ročnim orodjem in mehaniziranim 

orodjem nevarnost vbodov v noge, roke pri hoji in delu z 
orodji in materiali ter štrlečih delov 

- nevarnosti pri vzpenjanju in sestopanju na višino- 
uporaba lestev 

- nevarnosti pri uporabi delovne opreme 
- nevarnost vdihavanja prahu, izpostavljenosti 

prekomernemu hrupu, kemijskim škodljivostim 
- nevarnost električnega toka 
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ZAKLJUČNA DELA 

- nevarnost pri hoji-gibanju po delovišču 
- nevarnosti pri izvajanju transportnih storitev 
- nevarnost vbodov v noge, roke pri hoji in delu z orodji in 

materiali ter štrlečih delov 
- nevarnost zrušitve in padca materiala in oseb z višine 

(odri) 
- nevarnosti poškodb pri montaži delovnih odrov 
- nevarnosti pri delu z ročnim orodjem in mehaniziranim 

orodjem 
- nevarnosti visečih bremen 
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XIV. GRADBIŠČNI RED (IZVLEČEK UKREPOV IN PRAVIL ZA 
ZAGOTOVITEV VARNOSTI NA GRADBIŠČU) 

 
1. Za zagotovitev varnosti na gradbišču je vsak delavec dolžan opravljati svoje delo z vso 

pazljivostjo tako, da s svojin delom ne ogroža lastnega življenja in zdravja svojih 

sodelavcev. 

2. Delavec mora biti zdravstveno telesno in duševno sposoben varno opravljati svoje delo. 

Na delo mora prihajati spočit in ne pod vplivom alkohola ali drugih narkotičnih substanc. 

Med delovnim časom pa se mora vzdržati uživanju alkoholnih pijač in drugih narkotičnih 

substanc. 

3. Ob prvi namestitvi in ob premestitvi na drugo delovno področje se mora delavec podvreči 

prvim oziroma periodičnim zdravniškim pregledom. Ob tej priliki mora zdravniku opisati 

svoje zdravstvene hibe ali bolezni, ki se jih z zdravniškim pregledom težko ali pa sploh ne 

da ugotoviti (padavica, omotičnost, naglušnost, slab vid...). 

4. Delo lahko samostojno opravlja samo tisti delavec, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo 

za določeno delo in se je pred razporeditvijo podrobno poučil o nevarnostih na delovnem 

mestu, ter z varnostnimi predpisi in ukrepi za varno delo. Njegova pravica in dolžnost je, 

da od neposrednega vodja zahteva seznanitev z nevarnostmi na delovnem mestu, pogoji 

dela in varnim načinom dela. 

5. Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno. Upravljati sme le s strojem in z 
 

napravo, ki je za določeno delo predpisana. 

6. Pri delu z delovno opremo ter pri ročnem delu je potrebno dosledno upoštevati predpisan 

režim dela in uporabljati orodja, ki so tehnično brezhibna. 

7. Osebno varovalno opremo je dolžan na gradbišču uporabljati vsak pri opravilih, ki so 

zajeta v oceni tveganja, čelado pa na mestih, ki so označena oz. so v opisu v delovnega 

mesta. Obuvala morajo biti takšna, da ščitijo noge pred padci trdih predmetov in zdrsi na 

gradbišču. V primeru, da je delo take narave da lahko pride do vreznin oz. opeklin je 

potrebno nositi rokavice. 

8. Pred pričetkom dela mora delavec skrbno preveriti, če je delovna oprema v brezhibnem 

stanju in ugotoviti, če so varnostne naprave pravilno nameščene, ter so priprave, orodja in 

obdelovanci dobro pritrjeni. Pred vključitvijo naprave ali priprave v pogon oziroma pred 

pričetkom dela se mora delavec prepričati, da ni v bližini nikogar, ki bi ga delovna oprema 

lahko ogrožala. 

9. Vsako okvaro na strojih in delovni opremi ter osebni varovalni opremi mora delavec takoj 

prijaviti neposrednemu vodji oz. koordinatorju za varnost in zdravje na gradbišču. Prijaviti 

mora tudi vsako drugo opaženo pomanjkljivost ali pojav, ki bi lahko ogrozil življenje in 

zdravje delavcev. 

10. Delavcu ni dovoljeno samostojno odpravljati okvar, ki nastanejo na delovni opremi in 

orodjih,zlasti okvar na elektro inštalacijah in elektro opremi, za katere skrbijo zato 

usposobljeni delavci (takšna pomanjkljivost se mora vpisati v knjigo ukrepov za varno 

delo). 
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11. V primeru, da grozi delavcu neposredna nevarnost za življenje zato, ker niso izvedeni 

varnostni ukrepi, ima pravico in dolžnost odkloniti delo na takem delovnem mestu, dokler 

se ne izvedejo ustrezni varstveni ukrepi. 

12. Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano vsako, tudi začasno odstranjevanje 

varnostnih naprav, merjenje, čiščenje in mazanje, razen mazanje, ki vključuje vsako 

nevarnost, kjer je naprava ali priprava tako prirejena. 

13. Ob nenadni prekinitvi električne napetosti je potrebno izključiti porabnike oz. delovno 

opremo. Pogon delovne opreme je potrebno izključiti ob koncu delovnega časa in ob vsaki 

oddaljitvi delavca od delovnega mesta. 

14. Opiranje, sklanjanje na napravo ali pripravo, ko je v pogonu ni dovoljeno. Delavec mora 

biti pri posluževanju stroja zbran, s pogovori naj ne moti delavca in naj se ne oddaljuje od 

delovnega mesta. 

15. Za dviganje bremen naj se držijo navodil za ravnanje z bremeni: 

- dvigaj po možnosti čepe in se dvigaj s celim telesom, obremenitev naj bo simetrična, 

breme naj bo čim bližje telesu, 

- premeščaj bremena vzravnano, pri prenašanju bremen več delavcev naj bodo enakih 

višin in enakih fizičnih zmogljivosti, priporoča se vodenje transporta z znaki. 

16. Ravnanje  v  primeru  poškodbe  -  vsako  poškodbo  mora  delavec  prijaviti  svojemu 

nadrejenemu, v primeru bolniškega staleža več kot tri dni, pa mora delodajalec prijaviti 

poškodbo še inšpektorju za delo. V obeh primerih se poškodba zabeleži v obrazec za 

poškodbe. V primeru, da poškodovanec ne more obvestiti nadrejenega, je to dolžan stopiti 

najbližji sodelavec, pri tem pa pomaga ponesrečencu ob težjem primeru pa pokličejo 

nujno medicinsko pomoč, do prihoda pa nudijo prvo pomoč. 

17. Na kraju nesreče pri delu ne smemo ničesar spreminjati ali menjati, dokler nesreča ni 

raziskana. Dovoljeno je izvrševanje najnujnejših ukrepov za preprečitev nadaljnje nesreče 

ali večje materialne škode. 

18. Na delovnem mestu je potrebno vzdrževati red in čistočo. Vhodi in izhodi do gradbišča in 

delovne opreme morajo biti prosti. Njihova okolica ne sme biti zatrpana z gradbenim 

materialom ali drugim materialom. Lesni podi morajo biti zloženi, tako niso ovira za 

transport in prehodnost. Orodje se ne sme puščati na delovnem mestu po končanem delu, 

oprema se odlaga na za to odrejena mesta. 

19. Odlaganje oblačil in obuval na delovnem mestu ali celo na delovno opremo ni dovoljeno. 

20. Po končanem delavniku se gradbišče preda investitorju, potrebno ga je obvestiti o vseh 

možnih nastalih dogodkih v primeru gibanja nepoklicanih na gradbišču. 

 

 

PRI IZVAJANJU VSEH DEL NA OBJEKTU JE POTREBNO DOSLEDNO UPOŠTEVATI 

DOLOČILA IN ZAHTEVE IZ VARNOSTNEGA NAČRTA. 
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XV. POPIS  DEL  Z  OCENO  STROŠKOV  UREDITVE  GRADBIŠČA  IN 
IZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN 
ZDRAVJA NA GRADBIŠČU 

 
REKAPITULACIJA POPISA DEL: 

 

 
 Uredit ev  gradbi šča  

 

Cena (EUR) 
1. Varovalna ograja 2.000,00 
2. Delovni oder, premični oder 5.000,00 
3. Osebna varovalna oprema 1.000,00 
3. Opozorilne, obvestilne table in table za prepoved 200,00 
4. Opozorilne vrvice 100,00 

 SKUPAJ EUR: 8.300,00 
 
 

 
SKUPAJ EUR: 8.300,00 

 

 

XVI. VARNOSTNE  ZAHTEVE  V  ZVEZI  S  POZNEJŠO  UPORABO  IN 

VZDRŽEVANJEM OBJEKTA 
 
 

VSEBINA IN NAMEN NAVODILA 
 

Navodilo je namenjeno za varno obratovanje in vzdrževanje objekta. 
 

Za zagotovitev predvidene dejavnosti je investitor dolžan, da objekt redno vzdržuje, in 
tako ohranja funkcijo objekta in obenem zadosti pogojem varnega koriščenja omenjenih 
prostorov. 

Investitorje dolžan vršiti preglede in na podlagi le-teh opraviti redna vzdrževalna dela. 

Navodila se nanašajo na: 

a.   PREGLEDE 
b.   VZDRŽEVALNA DELA 
c.   VZDRŽEVANJE EL. INŠTALACIJ 

 
 

a.) PREGLEDI 
 

Pri uporabi objekta so predvideni naslednji pregledi: 
- REDNI PREGLEDI: najmanj 1 x letno. 
- GLAVNI PREGLED: 1 x ob dokončanju objekta (primopredajni zapisnik med 
investitorjem in izvajalcem) in nato 1 x vsakih 10 let (pregledati je potrebno vse glavne 
konstrukcijske elemente, eventuelne poškodbe, razpoke, ipd., in temu primerno tudi 
ukrepati). 
- IZREDNI PREGLEDI: izvrši se ob elementarnih nezgodah: požar, poplave, 
katastrofalne vode, izredne nizke temperature, potres, izredno veliko snega, ledu, pri 
neobičajno velikem vetru, ipd. 
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- DOPOLNILNI PREGLED se izvrši po 3 mesecih dokončanja objekta in po prvem 
koncu zime, ko je konstrukcija izpostavljena nizkim temperaturam. 

 
Redne  preglede  opravi  investitor  skupaj  z  nadzornikom,  preostale  preglede  mora 
opraviti strokovnjak gradbene oz. ustrezne stroke glede na vrsto pregleda. 

 
Izvajalec del (gradbeno-obrtna in inštalacijska dela) je dolžan dati garancijo v roku min. 
2 leti. V garancijskem roku morajo izvajalci na lastne stroške odpraviti napake, do 
katerih je prišlo med rednim obratovanjem. 

 

 

UKREPI ZA VARNO DELO 
 

Pregledi se izvajajo vizualno ter z opravljanjem meritev, s pomočjo ročnega orodja oz. 
ustreznih merilnih instrumentov. 

 
Pri delu ni potrebno zagotavljati posebne ukrepe. 

 
Pregled se izvaja s tal in z lestvami (uporaba brezhibnih prislonilnih - enojnih  do višine 
8 m ali dvojnih A lestev do višine 3 m). 

 
Delavci morajo pri teh delih izpolnjevati ustrezne zdravstvene zahteve, ter morajo biti 
usposobljeni za varno delo (delo na lestvah). 

 
 

b.) VZDRŽEVALNA DELA 
 

STREHA S PRIPADAJOČIMI ZAŠČITNIMI DELI: 
-    obnova kritine 
-    obnova žlebov 
-    vzdrževanje, pregled in razna druga dela 

 
Pri  kritini  moramo  vršiti  redne  preglede,  še  zlasti  po  večjih  nalivih,  po  snežnih 
padavinah, po eventuelni toči, ipd., da pravočasno ugotovimo neizpravnost kritine (lom, 
prepuščanje...). 

 
Pri kleparskih izdelkih moramo redno preverjati pretočnost žlebov in cevi (da ne pride 
do zamakanja fasade, strehe, ipd); še posebej moramo biti pozorni pri zbirnih kotličkih, 
da redno očistimo listje, opečne krhke, ptičja gnezda ipd.). Še posebej pozorno 
pogledamo pri stikih (varjeni deli) v kolikor bi puščalo. Pri vsakem zdrsu snega iz strehe 
moramo preveriti žlebove (možnost povesa). 

 
Dela  na  strehi  se  morajo  izvajati  ob  upoštevanju  vseh  varnostnih  ukrepov,  ki  so 
navedeni v varnostnem načrtu za dela na strehi, dostop se izvede z lestvijo dolžine 8 m, 
ki jo drži delavec, da se prepreči zdrs. V primeru večjih vzdrževalnih del se mora za le 
ta  izdelati  poseben  varnostni  načrt,  skladno  z  zahtevami  Uredbe  o  zagotavljanju 
varnosti na začasnih in premičnih gradbiščih. 

 
FASADE IN OBSEŽNI ZIDOVI S PRIPADAJOČIMI ZAŠČITNIMI DELI: 
-    obnova poškodovane fasade 
-    zamenjava fasade 

 
INŠTALACIJE 
-    pregled in redna vzdrževalna dela 
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UKREPI ZA VARNO DELO 
 

Ukrepi pri vzdrževalnih delih so odvisni od vrste in obsega dela oz. popravila. 
Podrobnejši ukrepi se določijo v varnostnem načrtu. 

 
Pri navedenih vzdrževalnih delih je potrebno zagotavljati posebne varnostne ukrepe, 
zlasti za varovanje drugih oseb, preprečitev padca delavcev v globino, varstvo pred 
požarom, padcev materiala ali orodja z višine. 

 
Enostavna in kratkotrajna popravila (zamenjava svetil, ipd.) se lahko izvajajo s tal in z 
lestev (uporaba brezhibnih prislonilnih - enojnih lestev). 

 
Pri  kratko trajnih  vzdrževalnih  delih  na  strehi , ki zahtevajo veliko  premikanja, so 
lahko delavci zavarovani tudi samo z ustrezno osebno varovalno opremo (varnostnim 
pasom in pozicijsko nastavljivo vrvjo). 

 
Pri ostalih kratkotrajnih delih na zunanji strani objekta (popravilo, barvanje fasade, 
napuščev, žlebov,...) se dela izvajajo s pomočjo avtodvigal ter škarjastih dvižnih 
ploščadi. 
Pri uporabi te delovne opreme je potrebno upoštevati navodila za varno delo za 
posamezno del. opremo, ter ustrezno zavarovati delovišče. Dela se morajo opravljati 
takrat, ko je delovišče zaprto. 

 
Za  dolgo trajnejša  dela  se lahko uporabijo pomični odri, glede na to, daje površina 
okoli objekta v celoti ravna. 

 
V zdrževalna  dela  v  objektu se izvajajo s tal, z odrov na kozah (do višine 2 m). 
Potrebno 
je izvajati prej navedene ukrepe in zahteve glede lestev, odrov in navodil za varno delo. 

 
UKREPI  ZA  ZAGOTOVITEV POŽARNE  VARNOSTI PRI  VZDRŽEVALNIH  
DELIH 

 

Delavci morajo upoštevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z 
določili požarnega reda v objektu. 

 
Osnovni  ukrepi  za  prepreče vanje  požara: 

 

- Lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovišča (mastne krpe, prazna embalaža 
vnetljivih tekočin,...). 

- Upoštevati prepoved kajenja, na celotnem objektu. 
- POŽARNA STRAŽA; Pri izvajanju vročih del (varjenje, Iotanje, rezanje,...), oz. 

pred začetkom dela, kjer je večja nevarnost za požar, se dogovorijo ustrezni 
protipožarni ukrepi (gasilni aparati, odstranitev vnetljivih snovi, pregledi, po 
potrebi (odgovorna oseba za varstvo pred požarom), pa se določi požarna 
straža. 

- Vsaka uporaba odprtega ognja na območju objekta je PREPOVEDANA. 
- Vsa začasno urejena el. instalacija mora biti tako izvedena, da ne more povzročiti 

požara. 
- Vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten 

prehod in hitro intervencijo v primeru požara. 
- Vnetljive kemikalije je potrebno primerno skladiščiti, glede na njihove lastnosti in 

združljivost. 
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- Vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten 
prehod in hitro intervencijo v primeru požara. 

 

 
Oprema  za  varstvo  pred  požarom : 

 

- Objekt  je  opremljen  z  ustreznim  številom  gasilnikov  skladno  s  študijo  požarne 
varnosti, nameščeni pa morajo biti skladno s požarnim načrtom. 

- Ročni gasilni aparati morajo biti dostopni v vsakem trenutku vsem uporabnikom. Ne 
smejo biti založeni z raznimi materiali. Gasilna sredstva se ne smejo uporabljati za 
druge namene (zalaganje vrat ipd,) 

 
Ukrepi  ob  nastanku  požara: 

 

- Začetni požar se poskuša pogasiti, oz. pokliče Regijski center za obveščanje na tel. 
številko 112. 

- 
 

c.) VZDRŽEVANJE ELEKTRO INŠTALACIJ 
 

Vsaka inštalacija mora biti med izvajanjem in na koncu, vendar še pred uporabo, 
pregledana in preizkušena. Redno vzdrževanje lahko odločilno vpliva na zanesljivost in 
varno uporabo električnih inštalacij. Zato morajo biti periodično pregledane in 
preizkušene, pogostost pregledov pa je odvisna od zunanjih vplivov in kvalitete 
vgrajenega materiala in opreme. 
Redne preglede in vzdrževanje el. inštalacij naj opravlja strokovno usposobljena in 
poučena oseba za opravljanje elektrikarskih del. Investitor kot odgovorna oseba pa 
mora biti seznanjen z navodili za obratovanje in vzdrževanje (periodičnimi pregledi in 
preskusi) saj je prav investitor tisti, ki odobri in naroča zahtevnejša popravila, meritve in 
preskuse. 

 
Redna vzdrževalna dela pri inštalacijah, katera opravi investitor, preostala dela morajo 
opraviti za ta dela strokovno usposobljeni delavci. 

 
Pri elektro inštalacijah je predvideno, da investitor lahko zamenja le varovalke 
(predhodno mora preveriti amperažo, ter jo nadomestiti z enakimi varovalkami) ter 
zamenjava svetil; vsa preostala dela pa lahko opravijo za to strokovno usposobljeni 
delavci. 

 
UKREPI ZA VARNO DELO 

 

Ukrepi pri vzdrževalnih delih na el. napravah in inštalaciji so odvisni od vrste in obsega 
dela oz. popravila. Podrobnejši ukrepi se določijo v navodilu za varno delo s strani 
izvajalca del. 

 
Pri vzdrževalnih delih na el. inštalacijah, je potrebno zagotavljati posebne varnostne 
ukrepe, zlasti za preprečitev udara el. toka, preprečitev padca delavcev z višine, varstvo 
pred požarom, padcev materiala ali orodja z višine. 

 
Pri delu na el. inštalacijah je potrebno zlasti izvajati varnostne ukrepe, ki preprečijo dotik 
delov, ki so pod napetostjo (»5 varnostnih pravil«). 

 
Enostavna  in  kratkotrajna  popravila  se  lahko  izvajajo  s  tal  in  z  lestev  (uporaba 
brezhibnih prislonilnih – enojnih do višine 8 m ali dvojnih A lestev do višine 3 m). 
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Za potrebe izvajanja elektro in strojnih instalacij se lahko uporabijo odri na kozah, ki 
morajo ustrezati zahtevam iz »Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05)«, če se ta dela ne izvajajo na višini večji od 
2 m. 

 
1. Pred začetkom uporabe morajo biti izvedene meritve elektro instalacij, ki jih 

je potrebno obnavljati v zakonsko predpisanih rokih. 
 

2.     Pred začetkom uporabe morajo biti izvedene meritve izvodov strelovodne 
napeljave, ki jih je potrebno obnavljati v zakonsko predpisanih rokih. 

 

 
 

XVII. PRILOGE: 
 

A. NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA 
B. TERMINSKI PLAN 
C. KNJIGA UKREPOV ZA VARNO DELO 
D. PISNI  SPORAZUM  O  ZAGOTAVLJANJU  VARNOSTI  IN  ZDRAVJA PRI 
DELU 


