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Varnostni načrt za navedeni objekt je dokumentacija na osnovi katere se vršijo postopki 
priprave gradbišča na pričetek gradnje in vseh postopkov ter ukrepov v času izvajanja del 
na gradbišču. Organizacija gradbišča se lahko med tekom gradnje, spreminjanjem 
prostorskih možnosti in pri zagotavljanju večje varnosti tudi spremeni do te mere, da je 
potrebno spremembe evidentirati kot dopolnitve tega varnostnega načrta. 
Izvajalec, ki za investitorja prevzame izvedbo del na gradbišču je dolžan varnostni načrt 
podrobno preučiti. V primeru, da ne razpolaga z izbrano delovno opremo je dolžan za 
neskladnosti, postopke, opremo ali druga odstopanja obvestiti izdelovalca varnostnega 
načrta zaradi uskladitve in dopolnitve dokumentacije. 



VN06/2020 

4/65 

0.1 UPORABLJENI PREDPISI 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. RS 43/11);
 Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
(Uradni list RS, št. 83/05);
 Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z
zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 104/10);
 Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu (Uradni list SRS, št. 15/79);
 Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 1/84,
18/87 in 35/88);
 Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92);
 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(Uradni list RS, št. 89/99, 39/05);
 Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št.
89/99, 39/05);
 Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10);
 Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/00,
73/05);
 Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah (Uradni list RS, št. 6/01, 39/05);
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
(Uradni list RS, št. 7/01);
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem
pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07);
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim
dejavnikom pri delu (Uradni list RS, št. 4/02, 39/05);
 Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu (Uradni list SRS, št. 9/78);
 Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03
in 124/06);
 Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih
nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/03);
 Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03);
 Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS,
št. 35/04);
 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04);
 Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list
RS, št. 73/05);
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu
(Uradni list RS, št. 93/05);
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu
(Uradni list RS, št. 94/05);
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali
mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05);
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
(Uradni list RS, št. 17/06 in 18/06);
 Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki
opravljajo naloge varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 112/06);
 Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni
list RS, št. 136/06);
 Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim

sevanjem (Uradni list RS, št. 34/10).
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0.3 IZJAVA O SKLADNOSTI 

Odgovorni izdelovalec elaborata - varnostni načrt, št. VN06/2020, marec 2020 

  dr. Aleš Magdič, u.d.i.gr. 

I Z J A V L J A M, 

1. da je varnostni načrt skladen z zahtevami Uredbe o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,

2. da je varnostni načrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na območju, na
katerem se bo izvedel nameravani poseg,

3. da je varnostni načrt skladen s projektom št. 05-PZI/2019, izdelovalec Žiher
projekt d.o.o., Ormož in z drugimi elaborati, ki so sestavni del projekta

Gorišnica, marec 2020 

dr. Aleš Magdič, u.d.i.gr. 
št. potrdila 4501-4/2010 



VN06/2020 

7/65 

0.4 IMENOVANJE KOORDINATROJA 

Imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje 
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

Skladno s 4. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005), imenujemo 

dr. Aleš MAGDIČ, univ.dipl.inž.gr. 

ki je usposobljen v skladu z določili Pravilnika o programu in načinu usposabljanja 
koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni 
list RS, št. 31/2008), kar dokazuje s potrdilom št. 4501-4/2010 z dne 15.12.2010 za 
opravljanje nalog  

koordinatorja za varnost in zdravje pri delu 
v fazi priprave projekta (izdelava varnostnega načrta) za projekt 

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA 
VRTCA V PODGORCIH 

Dela in naloge koordinatorja bo izvajal skladno s 7. in 8. členom Uredbe o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 

Gorišnica, marec 2020 Naročnik / Investitor 
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TEHNIČNI DEL 

1. OCENA TVEGANJ

Ocena tveganja je izvedena po razpoložljivi projektni dokumentaciji, podatkih investitorja, 
okvirnih planih izvajalca in na podlagi ogleda obstoječega stanja.  

1. A) ELEMENTI OCENJEVANJA

RESNOST – opredeljuje resnost poškodbe ali poklicne bolezni. Opredelitev se opravi na 
osnovi pričakovane prizadetosti poškodovanega ali poškodovanih: 

A    LAHKA – je poškodba oz. zdravstvena okvara, ki ne zahteva bolniškega staleža ali ta
stalež ni daljši od tri dni, 

B    LAŽJA – je poškodba oz. zdravstvena okvara, ki zahteva bolniški stalež več kot 3
dni, ni trajnih posledic, 

C    TEŽJA – je poškodba oz. zdravstvena okvara, ki zahteva bolniški stalež več kot tri
dni,  možnost trajnih posledic ali okvare zdravja (ne kategorizirane 
invalidnosti), 

D    TEŽKA – je poškodba oz. zdravstvena okvara, ki pusti trajno invalidnost oz.
zmanjšano delovno zmožnost, 

E    SMRT – poškodba oz. zdravstvena okvara, ki povzroči smrt prizadetega.

VERJETNOST – opredeljuje verjetnost nastanka poškodbe ali poklicne bolezni. 
Opredelitev se opravi na osnovi pogostosti in trajanja izpostavljenosti nevarnosti, 
nevarnemu pojavu oz. dogodku ter na osnovi tehničnih in drugih možnosti, da se ob 
nastanku nevarnega pojava oz. dogodka poškodbi oz. zdravstveni okvari izognemo ali jo 
vsaj ustrezno ublažimo. To pomeni, da ocenimo verjetnost nastanka poškodbe oz. 
zdravstvene okvare ob vseh predvidenih splošnih (ti se nanašajo na delovno mesto, 
delovno okolje in delovno opremo) in posebnih varnostnih ukrepih (ti se nanašajo na 
delavca – strokovnost, teoretična in praktična usposobljenost glede  varnosti in zdravja pri 
delu, zdravstvena in psihofizična ustreznost, uporaba osebne zaščitne opreme,…): 

I  - ZELO MALA,  II - MALA, III - SREDNJA, IV - VELIKA, V - ZELO VELIKA 

Pri oceni tveganja upoštevamo parametra resnosti in verjetnosti (tabela 1): 

 RESNOST 

VERJETNOST 
A B C D E 

I 1 2 3 3 3 
II 1 2 3 4 4 
III 2 3 4 4 5 
IV 2 3 4 5 5 
V 3 4 5 5 5 

Tabela 1: Določanje razreda tveganja glede na resnost in verjetnost nevarnosti 
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OCENA (RAZRED TVEGANJA) se določi za posamezne nevarnosti glede na ogled 
delovnega mesta in tehnološkega procesa dela. Pri ocenjevanju se upoštevata parametra 
resnosti in verjetnosti: 
0     tveganje ni prisotno, 
1     neznatno tveganje, ukrepi niso potrebni, nadzor ni potreben, 
2    malo tveganje, ukrepi potrebni v smislu primernega ravnanja in obnašanja potreben 

nadzor nad izvajanjem ukrepov, 
3    znatno tveganje, ukrepi potrebni v smislu primernega ravnanja in obnašanja potreben 

nadzor nad izvajanjem ukrepov, priporočena je časovna opredelitev izvajanja ukrepov, 
če obstaja možnost nezgode s trajnimi posledicami je potrebno takoj uvesti ukrepe, ki 
bi lahko zmanjšali možnost take nezgode; če ni možno vplivati na parametre tveganja 
se delo dopusti ob izvajanju vseh predpisanih varnostnih ukrepih 

4    veliko tveganje, dodatni ukrepi potrebni za takojšnje znižanje tveganja, sprejemljivo 
za krajše časovno obdobje, če obstaja možnost nezgode s trajnimi posledicami, 
kategorizirano invalidnostjo ali smrtjo je potrebno takoj uvesti ukrepe, ki bi lahko 
zmanjšali možnost take nezgode, 

5     zelo veliko tveganje, takojšnje prenehanje dela in prepoved nadaljevanja, uvedba 
potrebnih varnostnih ukrepov; če ni možnih ukrepov, ki bi znižali tveganje,  je 
delo prepovedano 

 
SKUPNO OCENJENO TVEGANJE – opisna ocena vseh nevarnosti na posameznem 
delovnem mestu, ki upošteva vrednosti ocen (razredov tveganja) po posameznih 
nevarnostih:  
 
PRIMERNO - Vse ocene (razred tveganja) so manjše kot 3  -  niso potrebni nujni 
dodatni ukrepi za zmanjšanje tveganja; lahko se navedejo smiselni dodatni ukrepi za 
znižanje tveganja,  
 
SPREJEMLJIVO - Pojavljajo se ocene (razred tveganja) 3 vendar vse manjše kot 4  -  
če obstaja možnost so potrebni nujni dodatni ukrepi za zmanjšanje tveganja na primerno; 
lahko se navedejo smiselni dodatni ukrepi za nadaljnje znižanje tveganja, 
 
MEJNO - Pojavljajo se ocene (razred tveganja) 4 vendar vse manjše kot 5  -  potrebni 
so nujni dodatni ukrepi za zmanjšanje tveganja na mejno; po možnosti se navedejo 
smiselni dodatni ukrepi za nadaljnje znižanje tveganja, 
POGOJNO - Več ocen (razred tveganja) 4 vendar vse manjše kot 5  -  potrebni so nujni  
dodatni ukrepi za zmanjšanje tveganja na mejno, sprejemljivo za krajše časovno obdobje;  
navedejo smiselni dodatni ukrepi za nadaljnje znižanje tveganja, 
 
NESPREJEMLJIVO - Pojavljajo se ocene (razred tveganja) 5  -  prekinitev dela, 
potrebni so nujni dodatni ukrepi za zmanjšanje tveganja na mejno; navedejo se smiselni 
dodatni ukrepi za nadaljnje znižanje tveganja. 
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1. B) ANALIZA OCENE TVEGANJA  
 
Analiza ocene tveganja je izvedena po projektni dokumentaciji za novogradnjo, nadzidave, 
dozidave obstoječih objektov. Pri oceni smo se naslanjali na podatke investitorja, okvirne 
plane projektanta in na podlagi prometa itd. 
 
 
 
 

PARAMETRI TVEGANJA 

resnost verjetnost ocena 

1. mehanskimi dejavniki v zvezi z uporabo delovne 
opreme:     

a) nepravilno ali pomanjkljivo varovanje vrtljivih oziroma  
gibljivih delov, ki so vključeni v delovni proces 
drobljenja, obrezovanja, zbadanja, udarjanja oziroma 
vleke, sekanja, stiskanja 

E I 3 

b) prosto gibanje delov ali materiala (padanje, kotaljenje, 
drsenje, prevračanje, razletavanje, nihanje, razsutje...), 
ki ogroža delavce 

E I 3 

c) premiki delov delovne opreme, premikanje vozil, 
upravljanje vozil E I 3 

d) prisotnost v prometu E I 3 
    
2. dejavniki v zvezi z načinom dela in razporeditvijo 
delovnih mest:     

a) nevarne površine (ostri robovi, koti, konice, hrapave 
površine, štrleči deli...) C II 3 

b) opravljanje dela na višini ali v globini (padci) E I 3 
c) omejen ali zaprt prostor (npr. če mora nekdo delati med 

dvema fiksiranima deloma, ki sta preveč skupaj) C II 3 

d) možnost spotikov, zdrsov in padcev (npr. vlažne ali 
zaradi drugih razlogov spolzke površine) v ravnini B I 2 

e) vpliv uporabe osebne varovalne opreme (oviranje) na 
delo C II 3 

    
3. električna energija:     
a) neposredni dotik; nezavarovani deli pod napetostjo  

(neizolirani prosti vodi, tokovni odjemniki, …) E I 3 

b)  neposredni dotik; zavarovani deli pod napetostjo  
(transformatorske postaje, VN celice, kompenzacijske  
naprave, elektroomarice, elektroinštalacije,…) 

E I 3 

c) posredni dotik (oprema vezana na električno energijo  
npr. stroji, oprema, naprave, prenosno orodje,…) A I 1 

d) statična elektrika E I 3 
e) udar strele B I 2 
f) obločni plamen E I 3 
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4. nevarne in škodljive snovi in pripravki:     
a) vdihavanje, uživanje zdravju nevarnih snovi oziroma 

njihov prodor v telo skozi kožo C II 3 

b) uporaba vnetljivih in eksplozivnih snovi C II 3 
c) pomanjkanje kisika (zadušitev) - - 0 
d) prisotnost snovi z lastnostjo razjedanja C II 3 
e) reaktivne/nestabilne snovi C II 3 
f) prisotnost senzibilizatorjev (preobčutljivost na določeno 

snov) A I 1 

5. fizikalni dejavniki:     
a) ionizirna in neionizirna sevanja (sevanje računalniških 
monitorjev) - - 0 

b) laserski žarki A I 1 
c) hrup, ultrazvok  B III 3 
d) mehanske vibracije  C II 3 
e) snovi z visoko temperaturo C II 3 
f)  snovi z nizko temperaturo B II 2 
g) snovi pod tlakom (stisnjen zrak, para, tekočine) E I 3 
h) požar ali eksplozija E III 3 
    
6. biološki dejavniki:     
a) tveganje infekcije pri manipuliranju z biološkimi dejavniki 

in nenamerno mikroorganizmom A I 1 

b) prisotnost alergenov C II 3 
    
7. ekološke razmere:     
a) neustrezna razsvetljava A II 1 
b) neprimerna temperatura/ vlaga/ ventilacija C II 3 
c) prisotnost snovi, ki onesnažujejo C II 3 
    
8. odnos delavec - delovno mesto:     
a) ustreznost osebne varovalne opreme A I 1 
b) ergonomski dejavniki, prilagoditev delovnega mesta 
delavcu A I 1 

    
9. psihološki dejavniki:     
a)  značilnosti dela (intenzivnost, monotonija) A III 3 
b) prostorska zasnova delovnega mesta (klavstrofobija, 
osamljenost) - - 0 

c) konfliktni odnosi, motivacija A I 1 
d) visoke zahteve - - 0 
e) sodelovanje pri odločanju ali samostojno in odgovorno 
odločanje A III 3 
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10. organizacija dela:     
a) dejavniki, na katere vpliva delovni proces (npr. 

ponovljivost, sistem izmen, nočno delo) A III 3 

b) pripravljenost v primeru potrebe - - 0 
c) vzdrževanje opreme, vključno z varnostno opremo E I 3 
d) pomanjkljiva ali neustrezna izobrazba in usposobljenost E I 3 
    
11. ostali dejavniki:     
a) tveganja, ki jih povzročajo druge osebe (npr. nasilje nad 

prodajnim osebjem, delo za okenci pri poslovanju s 
strankami, delo revizorjev, inšpektorjev, policistov) 

- - 0 

b) delo z živalmi - - 0 
c) delo v atmosferi z nizkim ali visokim tlakom - - 0 
d) neugodni vremenski pogoji A V 3 
e) popolnost programske opreme - - 0 
f)  delo v bližini vode ali pod vodno gladino - - 0 
g) spreminjajoča se delovna mesta - - 0 
h) Utrujenost – motena senzorika – fizične obremenitve A IV 2 
    
 
Končna ocena:  
V večini se pojavlja razred tveganja 3. Ob upoštevanju ukrepov v varnostnem načrtu 
se tveganje zmanjša na minimum. 
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2. OPIS GRADBIŠČA  
Investitor bo izvedel rekonstrukcijo in prizidave k obstoječemu vrtcu v Podgorcih na 
zemljišču s parc. št. 36/9, k.o. Podgorci: 
 

- prizidava in ureditev dveh igralnic z zunanjim pokritim delom v sklopu obstoječega 
vrtca, 

- združitev obstoječih ločenih kuhinj za šolo in vrtec v eno skupno kuhinjo in skupno 
jedilnico, 

- združitev ločenih kurilnic v eno skupno, 
- ureditev kvalitetnega skupnega prostora za razne prireditve otrok, 
- preureditev igralnic v obstoječem vrtcu, da bodo v skladu z normativi in da bodo 

imele izhod na prosto (na novo pokrito zunanjo površino). 
- prenova sanitarij,  
- dodaten kabinet za zaposlene 

 
Komunalni priključki se ne spreminjajo. 

 
Predvideni posegi bodo izvedeni na podlagi projekta za izvedbo (PZI) št. 05-PZI/2019, 
Žiher projekt d.o.o., Ormož. 
 

 
 

Slika 1. Območje delovišča, vir: http://www.geoprostor.net/piso/ 
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2.1 Zavarovanje in označitev 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).  
 
PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL JE POTREBNO:  

• zavarovati gradbišče pred vplivi okolice in obratno. Gradbiščno ograditev v višini 2m je 
potrebno izvesti zaradi prepovedi dostopa v času izvajanja del na objektu. Na ograjo ni 
dovoljeno naslanjati materiala, opreme ali pomožnih prostorov. 

• označiti delovišče s podatki o izvajalcu del in opozorilnimi tablami. Na vidno mesto na 
gradbišču je potrebno izobesiti: GRADBIŠČNO TABLO, GRADBIŠČNI RED in Tablo z 
napisom POZOR GRADBIŠČE s piktogrami, kot je prikazano v nadaljevanju na sliki. 

• eventuelno označiti podzemne vode 

• urediti gradbišče v skladu z zahtevo Uredbe in tega varnostnega načrta 
 
Na območju gradbišča niso dovoljena nobena dela brez predhodno ograjenega območja in 
postavitve predpisanih gradbiščnih objektov ter priklopa gradbiščne elektrike. 
 
Dostop in dovoz do gradbišča je urejen po obstoječi asfaltirani dovozni cesti do vrtca in 
osnovne šole, prehodi iz dovozne ceste do gradbišča so možni po obstoječih dovoznih 
poteh. 

 
Slika 2. Gradbiščna tabla s piktogrami 
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2.2 Pomožni objekti na gradbišču  
 
Za izvajalce del se bo namestil gradbiščni bivalnik in sanitarna kabina (kemični WC), po 
potrebi pa tudi priročno skladišče, po predhodnem dogovoru z vodjo gradbišča. Posebna 
ureditev objektov na gradbišču ni predvidena. 
 
 V kolikor pomožni prostori niso predvideni, morajo biti na razpolago v prostorih 

najemnika ali investitorja 
 Poskrbeti za red in snažnost vseh objektov 
 V primeru, da bodo gradbiščni objekti priključeni na el. napetost morajo pred 

uporabo izvesti meritev proti el. udaru. Objekti morajo imeti brezhibno el. napeljavo, 
ki velja za mobilne gradbene objekte. Praviloma se bo gradbiščni kontejner napajal 
z agregatom. Le ta mora biti brezhiben in tehnično pregledan. 

 V gradbiščnem objektu odgovorne osebe, mora biti v kolikor z zakonom ni drugače 
opredeljeno, na vidnem mestu nameščena: prijava gradbišča, gradbiščni red,  
terminski plan, podatki o odgovornih osebah s tel. številkami, sklep o imenovanju 
odgovornega vodja del, gasilni aparat, nalepka z lokacijo omarice za prvo pomoč. 

 

2.3  Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov 
Uvoz in izvoz bo med gradnjo urejen preko obstoječe asfaltirane ceste. V primeru, da 
površina, kjer se bodo uporabljala dvigala in ostali gradbeni stroji ni primerno utrjena, je 
potrebno dodatno utrditi, da bo primerna in v skladu z ureditvijo prometa. 

 
 Pri dovozu ali odvozu materiala ne sme biti oviran promet na cesti oz. transportni 

poti. 
 Pri vhodu na gradbišče je potrebno postaviti tablo za omejitev hitrosti in sicer 5 

km/h in pri izhodu še postaviti prometni znak STOP. 
 Transportne poti morajo biti oddaljene od pomožnih gradbiščnih objektov in deponij 

najmanj 1,00 m, zaradi neoviranega transporta, razkladanja in nakladanja.  
 Ob transportni poti mora biti zagotovljen prehod iz vsake strani najmanj 0,80 m. 

Materiale ob poteh se mora zlagati v deponijo tako, da ne segajo v profil poti in da 
ni nevarnosti zrušitve na pot. Paziti je potrebno, da so prometne poti vedno proste. 

 Materiale za potrebe gradbišča se deponira na mesta, ki so za to predvidena.  
 Dovažati je dovoljeno materiale le v takih količinah, da ne predstavljajo ovire za 

gibanje po delovišču. 
 Vodstvo gradbišča je dolžno zagotoviti redno čiščenje javnih površin, če se te 

onesnažijo pri transportu iz delovišča. 
 Pri vzvratni vožnji naj voznika usmerja primerno oblečen signalist. 

 
Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrep 
Velike razdalje do izhoda, neustreznost 
evakuacijskih izhodov  

- tveganje s prioriteto NIZKA 

 
 
Krajši evakuacijski izhodi 
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2.4 Shranjevanje gradbenega materiala 
Deponije 
 Materiale za potrebe delovišča se deponira na predvidena mesta (dogovor izvajalec

/ predstavnik naročnika).
 Deponije materiala ne smejo ovirati transporta ali segati v profil transportne poti.
 Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih

kosov materiala oz. tistih kosov, ki so v osnovi višji od dveh metrov - takšne se
postavi samostojno in varno.

Odvoz odpadnega materiala 
 Gradbene odpadke, les, kritino,  obloge, žagovino, opeko, pločevino, ipd. mora

izvajalsko podjetje odvažati na ustrezno deponijo pooblaščene organizacije, ki ima
dovoljenje za zbiranje, predelavo in prevoz gradbenih odpadkov, skladno s
Pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki.

 Za oddane gradbene odpadke se vodi evidenca in ustrezne listine, ki jih izda
pooblaščena organizacija (Evidenčni list gradbenih odpadkov).

 Iz odstranjenega materiala se mora sproti odstranjevati žeblje.

2.5 Hramba nevarnih snovi 
V času izvajanja del bo potrebno dnevno odvažati nevarne snovi k registriranemu zbiralcu 
nevarnih snovi, predelovalcu nevarnih snovi ali sežigalcu nevarnih snovi. Za nevarne snovi 
bo imenovana oseba (določiti jo je potrebno poimensko), ki bo pooblaščena za ravnanje z 
nevarnimi snovmi oziroma imeti mora opravljen preizkus znanja za ravnanje z nevarnimi 
snovmi, ki ga opravi na pooblaščeni instituciji. 

V kontejnerju za trde snovi mora biti shranjena tudi evidenca teh snovi oziroma za vsako 
snov, ki se nahaja v kontejnerju, mora biti zraven varnostni list. Kopije varnostih listov 
morajo biti shranjene tudi v prostoru delovodje zaradi nudenja prve pomoči. 

V posebnem delu kontejnerja se lahko skladiščijo tudi manjše količine nevarnih odpadkov 
(mastne krpe, izrabljeno mazivo), ki morajo biti zaprte v posebnih kovinskih posodah ali 
sodih s pokrovom. Za odvoz teh odpadkov je zadolžena pooblaščena institucija. Odvoz 
odpadkov se bo vršil po potrebi, ki jo izrazi pooblaščena oseba za ravnanje z nevarnimi 
snovmi. Ob vhodu se namesti gasilnik S9 ABC. Mesto postavitve gasilnikov mora biti po 
SIST EN 1013 označeno z znakom gasilnika. V kolikor se bodo na gradbišču shranjevale 
jeklenke s plinom in kisikom za varjenje in plamensko rezanje, mora izvajalec postaviti 
priročno skladišče za jeklenke s plinom na lokaciji, ki jo uskladi s koordinatorjem. 
Skladišče je odprtega tipa (zamreženo), da se hlapi ob netesnosti katere od jeklenk ne 
koncentrirajo v prostoru ampak se prosto razredčijo v atmosferi. Skladišče mora imeti 
trdno podlago in nadstrešnico. Jeklenke morajo biti zavarovane proti padcu z verižico ali 
pritrdilnim pasom na 2/3 višine jeklenke. Skladišče mora biti izvedeno tako, da lahko 
ločeno hranimo polne jeklenke na mestu, kjer je označeno POLNE in prazne na mestu kjer 
je označeno PRAZNE. Na skladišču mora biti na vidnem mestu izobešene opozorile table: 
prepovedana uporaba odprtega ognja, nevarnost požara in eksplozije, nevarnost-plinske 
jeklenke in obvezna verižna zaščita za plinske jeklenke. 
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Odvoz nevarnih snovi 
 
Na gradbišču se bodo nahajale nevarne snovi kot produkt sanacije, gradnje ali 
gradbenega materiala. Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin 
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Klasifikacijski seznam 
odpadkov je seznam nenevarnih in nevarnih odpadkov, razvrščenih po ustreznih skupinah 
glede na izvor nastanka odpadka. Vsak odpadek ima natančno opredeljeno ime in 
pripisano še ustrezno šestmestno klasifikacijsko številko odpadka. Odpadki iz 
klasifikacijske skupine 17 nastanejo pri uporabi gradbenih materialov pri gradnji in pri 
odstranitvi objektov. Pri tem ne nastanejo samo odpadki gradbenih materialov ampak tudi 
ostanki vgrajene opreme (cevi, razni kovinski deli, izolirni materiali). V to skupino spada 
tudi izkopana zemlja, kamenje, zemljina, ki je lahko tudi onesnažena (olja, težke kovine,). 
V podskupino 17 04 se razvrstijo odpadki najrazličnejših kovin in zlitin, ki se uporabljajo pri 
gradnji objektov, kot osnovni gradbeni material ali v instalacijah.  
 
Morebitne nevarne snovi v manjših količinah se iz tega razloga na gradbišče odvažajo in 
dovažajo po potrebi in sproti. Odvoz vrši pooblaščena družba. 
- Za vsako nevarno snov na gradbišču je potrebno imeti varnostni list, ki se mora hraniti v 

pisarni vodje gradbišča. O tem morata biti obveščena koordinator za varnost in zdravje 
pri delu v fazi izvajanja in vodja del.  

- Vsak izvajalec, ki bo uporabljal nevarne snovi (npr: plin propan butan, barve, tehnični), bo 
to storil z lastnim prevozom in o prisotnosti le teh obvestil odgovorne na gradbišču 
nevarne snovi bo potrebno sproti odvažati iz gradbišča.  

- Gorivo za potrebe težke gradbene mehanizacije se dovaža na gradbišče z mobilno 
avtocisterno za prevoz nafte, prečrpavanje nafte opravi usposobljeni delavec po ADR 
predpisih za transport nevarnih snovi po cesti.  

Pri vodji del se morajo nahajati varnostni listi prisotnih nevarnih snovi na gradbišču, ki 
morajo biti vedno na voljo zaradi možnosti nudenja prve pomoči. Praviloma nevarnih snovi 
na gradbišču ne bo (razen materialov za vzdrževanje gradbene mehanizacije). 
 
Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrep 
Nevarnost eksplozije in/ali požara 

- tveganje s prioriteto SREDNJA 
 
Strokovno usposobljene osebe za 
gašenje začetnih požarov. 

 
 

2.6  Zavarovanje nevarnih mest in ogroženih področij na gradbišču   
Dela bodo potekala v sklopu utečenih ekip, kjer se določijo posamezni vodje del. 
Celotno območje gradbišča je nevarno območje, zato je izvesti vse že prej navedene 
ukrepe kot so:  

- vhod opremiti z znaki za opozorila in prepovedi, vzdrževanje reda in discipline na 
delovišču, itd. 

- vodstvo gradbišča je dolžno delavce seznaniti z nevarnostmi in predvidenimi 
varnostnimi ukrepi ter jih poučiti o varnem načinu izvajanja del.  

- odprtine, kjer obstaja nevarnost padca v globino je potrebno prekriti oz. zavarovati z 
100±5 cm visoko ograjo.  

- zračne instalacije, ki potekajo v bližini objekta se štejejo za nevarna mesta. Vsi 
nadzemni električni vodi morajo biti ustrezno označeni tako, da izključimo vsako 
možnost, da stroji in vozila pridejo v nevarno območje. Prepovedano je vsakršno 
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delo v zaščitnem pasu električnih vodov brez predhodnih navodil za izvedbo del s 
strani upravljavca teh vodov. 

- za vsa dela in uporabo delovnih naprav se uporabljajo navodila za varno delo z 
določenimi delovnimi napravami in pripravami. Vodja del mora poskrbeti, da delavci 
uporabljajo zaščitno opremo ter za pravilno izbiro in namestitev ustreznih 
opozorilnih tabel. 

 

 
 

Slika 3. Prikaz nevarnih mest (delo na strehi) 
 

 
DELO NA VIŠINI 
Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na strehah so predpisani v prilogi IV 
Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
(Ur. l. RS, 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 
 
Dela na višini lahko izvajajo delavci, zdravstveno sposobni za delo na višini, in kot določa 
predpis, samo v ugodnih vremenskih razmerah. Pri delu mora biti z varnostno ograjo 
zavarovan previsni rob in zavarovan oziroma preprečen zdrs na površini z uporabo 
varovalnega pasu s točko privezovališča. 
 
Zavarovanje delovnih mest na višini proti padcu mora biti 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 
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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.  

Na mestu, kjer ni varnostne ograje, se kratkotrajna dela lahko izvajajo s pomočjo osebne 
varovalne opreme (varnostni pas z ustreznim sistemom navezovanja - sidranja na fiksni 
del objekta).  

Dostopi na gradbeni oder morajo biti izvedeni z lestvami znotraj odra ali pa z lestvami 
zunaj ob odru, ki so opremljene z varnostnimi loki, če bo nameščen sestavljivi cevni oder.  
V primeru, da bo izvajalec namestil sestavljivi oder, ki že ima vgrajene vmesne lestve, 
drugi dostopi niso potrebni.  
Vse odprtine na višini morajo biti ograjene ali pokrite. Dostopi in prehodi morajo biti 
izvedeni v zadostni širini (min 60 cm) in potrebne nosilnosti, tako da je omogočen varen 
dostop in transport materiala. 

Salonitne plošče je prepovedano rezati ali prevrtavati, odstranijo naj se po posebnem 
postopku.  

Hoja in delo na elementih, ki niso stabilno položeni, ni dovoljena! 

Izvesti je potrebno pregled in pisni prevzem odra. 

DELO NA STREHI OBJEKTA 

Streha novograjenega objekta bo simetrična dvokapnica, z naklonom 6°, vhodni del z 
pomožnimi 
prostori bo imel enokapno streho. Na strehah, ki so krite s pločevinasto ali podobno kritino 
in ne prenašajo večjih obremenitev, je treba pred začetkom del s posebnimi ukrepi 
preprečiti zlom kritine in s tem padec delavca v globino. Na strehah, ki so krite z navedeno 
kritino, morajo biti napravljeni zanesljivi prehodi in delovne ploščadi za varno delo pri 
prekrivanju strehe in drugih gradbenih delih na strehi. Prekrivanje streh se sme opravljati 
samo ob suhem in ne vetrovnem vremenu!  
V primerih, ko morajo delavci delati na višini, kjer zavarovanje s pasovi ni izvedljivo, je 
potrebno pod mestom montaže razpeti lovilne mreže. Lovilne mreže morajo biti zanesljivo 
pripete! 

Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrep 
Nevarnost padca delavcev iz višine oz. v 
globino 
Nevarnost padca predmetov 

- tveganje s prioriteto VISOKA

Zaščitna ograja, varovalne mreže, 
privezovanje z varnostnim pasom 
Uporaba varnostne čelade 
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DELO V DVIŽNI KOŠARI OZ. PLOŠČADI  
 
V kolikor se bo uporabila za dostop dvižna košara (platforma), mora izpolnjevati 
predpisane pogoje. Premična dvižna košara mora biti, preden je premeščena na 
delovišče, pregledana, preizkušena in brezhibna. S košaro lahko upravljajo samo delavci, 
ki so strokovno usposobljeni v skladu s predpisi ter so bili o varnem delu predhodno 
poučeni in preizkušeni. 
 
Naprava, s katero se sme dvigati / spuščati delavce v košari, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:  
- postavljena mora biti na trdni in ravni podlagi, katere nagib ne presega 1 %,  
- preizkusi in pregledi dvigala morajo biti opravljeni pred pričetkom prevoza oseb,  
- delodajalec mora zagotoviti periodične preglede, ki jih dnevno izvaja upravljavec dvigala, 
redno mesečno pa pooblaščeni delavci delodajalca za opravljanje pregledov; v primeru 
ugotovljenih poškodb ali pomanjkljivosti mora delodajalec takoj ustaviti prevoz oseb in po 
odpravi pomanjkljivosti opraviti ponoven pregled naprave,  
- obremenitev dvigala s košaro in z največjim dovoljenim številom oseb ne sme biti večja 
od polovice dovoljene v celotnem območju predvidenega manevra.  
 
V košari se morajo nahajati navodila za varno delo in z njimi biti seznanjen 
upravljalec. 
 
Pri postavitvi dvižne košare na prometnem cestišču ali mestu, ki ovira promet, se mora 
kraj postavitve zavarovati z ustreznimi prometnimi znaki. V času premika dvižne košare se 
mora stalno paziti, da se z nobenim delom dvižne košare ali telesa ne udari ob mirujoči 
predmet (steber, konzolo, itd.). Delavci, ki pomagajo pri delu in so v neposredni bližini 
(delovnem območju) dvižne košare, morajo uporabljati varovalno čelado.  
Prepovedano je premikanje vozila, ko je delavec v dvižni košari.  
Pri delu z dvižno košaro je treba upoštevati navodila proizvajalca.  
 
S košaro lahko upravljajo samo delavci, ki so strokovno usposobljeni v skladu s predpisi 
ter so bili o varnem delu predhodno poučeni in preizkušeni. 
 
Dvižna košara se lahko uporablja samo za dvigovanje ljudi in se ne sme uporabljati za 
dvigovanje in vlečenje bremen. Dovoljena nosilnost oziroma istočasno dovoljeno število 
delavcev v košari mora biti označeno na ogrodju košare.  
Ograja košare mora biti trdna, visoka najmanj 110 cm, merjeno od poda. Nad podom mora 
biti poln zaščitni rob do višine najmanj 15 cm. Na višini 1 m od poda mora biti okroglo 
oprijemalo. V kabini ne sme biti nikakršnih ostrih robov in šilastih delov konstrukcije. Vhod 
v košaro/platformo/kabino se med dviganjem/spuščanjem ne sme odpreti navzven. Z 
ustreznimi ukrepi mora biti onemogočeno nehoteno odpiranje vrat med dviganjem in 
spuščanjem. V košari mora biti zagotovljeno sidrišče, na katero se sidra vrv v slučaju 
evakuacije delavcev (zaradi izpada delovanja dvigalne naprave). V košari mora biti tudi vrv 
ustrezne dolžine (najmanj 2m več kot je maksimalen dvig). Delo iz košare je dovoljeno 
samo ob hkratnem privezovanja delavca na fiksni del košare. Pri delu morajo delavci 
uporabljati osebno varovalno opremo v skladu z vrsto del, ne glede na to pa morajo vedno 
uporabljati čelado. 
 
 



VN06/2020 
 

    21/65 
 

IZKOPI IN DELO NA GLOBINI NAD 1 M  
 
Izkop v globino več kot 100 cm je potrebno obvezno vršiti ob izvajanju varnostnih ukrepov, 
ki preprečujejo zrušitev zemeljskih plasti z bočnih strani in usip izkopanega materiala (z 
zagatnimi stenami, razpiranjem ali ureditvijo brežin pod kotom notranjega trenja zemljine). 
Ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 100 cm širokega prostega pasu 
(prostora), na katerem ni dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne 
poti. lzkop kakor tudi razpiranje brežin je potrebno izvajati strokovno, po ustreznih 
normativih in statičnih izračunih pod neposrednim vodstvom vodje posameznih del. Ob 
tem je upoštevati tudi možnost vdora vode in povečanega tlaka v izkopanih stenah ali 
zagatah. Ob površinah po katerih se odvija promet, mora biti zavarovanje in stabilnost 
brežin predhodno dokazana z upoštevanjem pričakovane obtežbe. 
 
Gradbene jame in izkopi, ki so globlji od 2 metrov in imajo brežine urejene pod kotom 
večjim od 45o (bolj strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba postavljeno 
varnostno ograjo ali urejeno zavarovanje nevarnega območja izkopa.  
 
Ograje in prehodi nad v globino morajo biti izdelani iz zdravega lesa debeline najmanj 48 
mm in s predpisano trdno ograjo. Ograja mora biti visoka 100 cm ± 5 cm iz zdravega in 
nepoškodovanega lesa (ali drugega primernega materiala), nosilnosti na zgornjem robu 
ograje najmanj 300 N/m; razmik med horizontalnimi elementi polnila ograje je lahko največ 
47 cm, lahko pa je celotna površina ograje pokrita z mrežo z okenci največ 2 x 2 cm. 
Uporaba posameznih desk ali plohov za prehode preko izkopov ali na stene objekta je 
prepovedana. 
 
Za sestopanje delavcev v izkop ali vračanje iz izkopa globljega od 100 cm, morajo biti 
zagotovljene lestve ustrezne dolžine, tako da sega držalo za roke najmanj 100 cm nad 
robove izkopa.  
 
Lestve lahko nadomestijo tudi ustrezne stopnice ali rampe, če je na ta način poskrbljeno 
za varno gibanje delavcev tudi med padavinami.  
Odkopavanje mora potekati od zgoraj navzdol. Podkopavanje ni dovoljeno. Pri strojnem 
kopanju ni dovoljeno zadrževanje v delovnem območju stroja. Ročna dela smejo delavci 
opravljati le, ko stroj miruje.  
 

Nazivni premer 
cevi DN 

Opažen jarek ter 
neopažen jarek 
brežina > 60°[m] 

Neopažen jarek 
brežina < 60° [m] 

300 0,95 0,85 
400 1,25 0,95 
500 1,35 1,05 
600 1,50 1,15 
700 1,60 1,30 
800 1,85 1,40 
900 2,00 1,55 
1000 2,10 1,65 
1200 2,35 1,85 

 
Jarke in druge izkope je potrebno kopati v zadostni širini, ki omogoča neovirano delo 
delavcev v njih tako, da ostaja po razpiranju in postavitvi cevovoda ali druge naprave 
(opaža, zidu,..) v izkopu najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev. 
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Pri strojnem izkopavanju je potrebno paziti na stabilnost stroja. Izkopano zemljo je 
potrebno odlagati tako, da ni ogrožena stabilnost bočnih strani izkopa. Robovi izkopa (in 
100 cm pas ob njih) se ne smejo obremenjevati s stroji ali drugimi težkimi napravami le, če 
je z ustreznimi ukrepi zagotovljeno, da se zaradi dodatnih obremenitev le-ti 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 les oziroma drug material ter 
opremo ustrezne trdnosti in velikosti. Sredstva za spajanje in utrjevanje delov podpornikov 
(klini, okovje, vijaki, žeblji, žica in podobno) morajo ustrezati standardom. Prazen prostor 
med opažem in bočno stranjo izkopa je potrebno zapolniti in utrditi. Opaž se mora po 
celotni dolžini izkopa prilegati dnu izkopa.  
 
Odstranitev opažev ob zasipanju izkopa je potrebno opraviti po navodilu in pod 
nadzorstvom vodje posameznih del. Če bi odstranjevanje opaža lahko povzročilo 
nevarnost za delavce, je potrebno opaž pustiti v izkopu. 
 
 
OBDOBNI PREGLEDI IZKOPOV  
 
Pred začetkom izkopov in vselej po neugodnih vremenskih pojavih, mora vodja 
posameznih del (zemeljskih del) opraviti pregled izkopa in po potrebi ustrezno ukrepati (za 
zavarovanje pred zrušitvijo bočnih strani izkopa).  
 
Cevi ni dovoljeno odlagati na robove izkopa ali na kraje, kjer bi se lahko zrušil oziroma 
predstavljal nevarnost za delavce v izkopu.  
 
V jaških in izkopih se lahko uporablja samo orodje na baterijski pogon ali pogon, ki je 
lociran zunaj in preko prenosa energije poganja delovno napravo.  
 
V kolikor se v jašku ali izkopu uporablja orodje na pogon z notranjim izgorevanjem, je 
takšno delo dovoljeno le z uporabo dodatne gibljive izpušne cevi, ki vodi izpušne pline na 
prosto. 
 
ZAHTEVE ZA UPORABO DELOVNE OPREME 
 
Vsa delovna oprema mora biti pregledana v skladu s pravilnikom o periodičnih pregledih in 
preizkusih delovne opreme. S stroji in opremo lahko upravljajo samo delavci, ki so 
strokovno usposobljeni v skladu s predpisi ter so bili o varnem delu predhodno poučeni in 
preizkušeni. Kopijo zapisnika o pregledu strojev in strokovni usposobljenosti delavca, ki s 
strojem upravlja, mora hraniti vodstvo gradbišča na gradbišču. Delodajalec mora za 
pravilno in strokovno postavljanje in vzdrževanje delovne opreme in strojev na gradbišču 
ter za demontiranje in prevoz na drugo gradbišče določiti odgovorno osebo oziroma vodjo 
posameznih del. 
Na gradbišču, na katerem se uporabljajo za dviganje in prenašanje bremen premične 
dvigalne naprave s kavlji in drugimi prijemalnimi napravami, ki visijo na jekleni vrvi, mora 
delodajalec poskrbeti za varnost bremena in delavcev, ki delajo na ogroženem območju. 
Transportne naprave v obliki posod je dovoljeno polniti le do dveh tretjin volumna ali do 
višine, ki je označena na posodi. 
Ogroženi prostor na mestu dviganja bremen mora biti ograjen ali označen z opozorilnim 
znakom za viseče breme in prepovedan dostop. Dostop v ogroženi prostor pod tovorno 
ploščadjo dvigala je dovoljen delavcem, ki nakladajo ali razkladajo material. 
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Prevoz oseb z dvižnimi napravami za prevoz tovora ni dovoljen, razen v izrednih primerih 
kadar postavitev, uporaba ali demontaža namenskih sredstev za dostop do delovišča, kot 
so stopnišča, osebno dvigalo, lestve, dvižna platforma ali podobna naprava, zaradi 
konfiguracije gradbišča ni mogoče ali pa vzpenjanje/spuščanje po/ z njo predstavlja za 
delavce večjo nevarnost kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del. 
Ob tem mota biti zagotovljeno: 
• da se osebe spušča in dviguje samo s posebnimi namensko izdelani opremi za 
prevoz oseb (košar), 
• da je poskrbljeno za varen dostop in sestop. Košara mora biti stabilno 
postavljena na dovolj veliko zavarovano in nosilno površino, da ni nevarnosti za 
padec delavca v globino, 
• da je hitrost premikanja košare manjša od 0,5 m/s in je premikanje brez sunkov 
v katerokoli smeri, 
• med dvigom/spuščanjem delavcev v košari ne sme biti ostrih ali šilastih 
predmetov, 
• da so izdelana pisna navodila za varen prevoz oseb in o tem poučeni 
upravljavec dvigala in uporabniki dvigala, 
• hkrati se sme v košari dvigati/spuščati največ 4 oseb. V košari, ki je pritrjena 
na napravi za prenos betona pa lahko največ 1 oseba. Delo iz košare je dovoljeno izvajati 
samo tako, da je delavec z varnostnim pasom privezan na stabilni del košare, 
• pri močnejšem vetru (sunkih vetra večji od 5 m/s) se dviganje in/ali spuščanje je 
prepovedano, začeto dviganje se mora takoj ustaviti in košaro z delavci z največjo 
pazljivostjo in zmanjšano hitrostjo spustiti na tla. Med upravljanjem dvigala in osebami v 
košari mora biti vzpostavljena stalna govorna komunikacija. 
Pred pričetkom prevoza oseb z dvižnimi napravami za prevoz tovora mora delodajalec o 
tem obvestiti inšpektorat RS za delo.  
 
Vsa delovna oprema mora biti pregledana v skladu s pravilnikom o periodičnih pregledih in 
preizkusih delovne opreme. Kopijo zapisnika o pregledu mora hraniti vodstvo gradbišča na 
gradbišču. 
 
 
OBMOČJE DEL Z MEHANIZIRANIMI ROČNIMI ORODJI 
 
Izvajanje del z mehaniziranimi ročnimi orodji ustvarja določena nevarna mesta – območja, 
ki zahtevajo zavarovanje proti okolici. Predvsem se pojavlja možnost udarca letečih 
odlomkov orodja oziroma obdelovanega materiala. Neposredno ogrožena območja se zato 
zavarujejo s postavitvijo lovilne pregrade. Ogroženo območje opremimo s predpisanimi 
opozorilnimi znaki. Pozornost velja tudi pri uporabi mehaniziranega ročnega orodja 
(motorne verižne žage) ali pri npr. polnjenju rezervoarja s pogonskim gorivom, kjer stik 
vročih sklopov strojev lahko povzroči težke opekline. 
 
Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrep 
Nevarnost ureznin, poškodb 

- tveganje s prioriteto SREDNJA 
 
Strokovno usposobljena oseba 
Osebna varovalna oprema 

Nevarnost eksplozija in/ali požara 
- tveganje s prioriteto NIZKA 

 
Strokovno usposobljena oseba 
za gašenje začetnih požarov 
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NAČIN DELA V NEPOSREDNI BLIŽINI ALI NA KRAJIH, KJER NASTAJAJO ZDRAVJU 
ŠKODLJIVI PLINI, PRAH IN HLAPI ALI KJER LAHKO NASTANE POŽAR ALI 
EKSPLOZIJA 

Pri izvajanju del na objektu ni predvidena uporaba nevarnih snovi, ki bi povzročile 
eksplozijo ali požar. Drugih nevarnih snovi in odpadkov se na gradbišču ne pričakuje, v 
primeru pojava le teh pa jih mora sproti odstraniti v skladu z določili v varnostnem listu 
pooblaščena organizacija.  
Goriva se morajo hraniti v certificirani namenski embalaži. Za zaščito se uporabljajo 
ustrezna varovalna sredstva (rokavice, maske za zaščito dihal). V primeru, da bi bila 
potreba po rezanju z el. rezalnim strojem – kotno brusilko je potrebno paziti kam 
odletavajo iskre predvsem na ostrešju, kjer so možni gorljivi odpadki, v primeru teh del je 
potrebno organizirati požarno stražo 3 ure po končanju dela. Pri izvedbi požarno nevarnih 
del je potrebno vedno imeti v bližini vodo ali gasilni aparat. 

KAJENJE IN UPORABA ODPRTEGA OGNJA NA OBMOČJU PROSTOROV ZA 
HRAMBO NEVARNEGA MATERIALA STA STROGO PREPOVEDANA.  
Neposredno na delovnih mestih gradbišča je dovoljeno hraniti nevarne snovi samo v 
količini, ki je nujna za enodnevno delo. 
Kurjenje gradbenih odpadkov in embalaže na gradbišču ni dovoljeno. 
V zemljini, ki je predvidena za izkope ni pričakovati eksplozivnih plinov. 
S pravilnim načinom dela je treba preprečevati prisilno držo pri izvajanju del.  
V kolikor je mogoče nadomeščanje nevarnih snovi z nenevarnimi. 

Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrep 
Prašni delci lesa, hlapi, pare, aerosoli 
Razne nevarne snovi (barve, laki) 

- tveganje s prioriteto SREDNJA
Obvezna uporaba OVO 

- varovanje dihal
Nevarnost eksplozije in/ali požara 

- tveganje s prioriteto SREDNJA Strokovno usposobljena oseba 
za gašenje začetnih požarov 

2.7 Način prevažanja, nakladanja in razkladanja, gradbenega materiala in težkih 
predmetov 

DOBAVA, RAZKLADANJE, (DE)MONTAŽA ELEMENTOV 

Pripenjanje montažnih elementov na kavelj in njihovo odpenjanje z dvigalne naprave pri na 
in razkladanju je potrebno opravljati praviloma brez vzpenjanja delavcev na vozilo oziroma 
na elemente.  
Med spuščanjem in dviganjem montažnih elementov na motorno vozilo z dvigalno napravo 
voznik ne sme biti v kabini vozila. Poskrbeti se mora, da se element ne more pri 
dvigovanju, spuščanju ali prenašanju kakorkoli sneti ali odtrgati. Pri dvigovanju, spuščanju 
ali transportu bremen se v nevarnem območju ne sme zadrževati nobena oseba. V kolikor 
osebe niso odstranjene iz nevarnega območja, upravljalec stroja ne sme opravljati dela in 
ogrožati življenja in zdravja drugih oseb, dokler se ne umaknejo iz nevarnega območja. 
Spuščanje težjih gradbenih elementov se lahko opravlja samo z ustrezno delovno opremo 
(vsa oprema za privezovanje in dvigovanje bremen mora biti z oznako CE) in z delavci, ki 
so vajeni takega dela, pod nadzorstvom vodje posameznih del (inštalaterskih, 
montažerskih del,...).  
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Upravljalec stroja dela ne sme opravljati tudi, če delavci ali druge osebe v bližini 
nevarnega območja ne uporabljajo osebne varovalne opreme (zaščitne čelade z oznako 
CE in ne starejše kot tri leta). 
Montažna gradnja je dovoljena samo v skladu s programom montaže, katerega mora 
imeti izdelanega in stalno na razpolago na gradbišču montažerska skupina. 
 
NAKLADANJE IN RAZKLADANJE MATERIALA 
 
Nakladanje in razkladanje ter transport materiala se bo izvajal v pretežni meri strojno, 
delno pa tudi ročno, zato je potrebno promet na delovišču organizirati tako, da se izvajanje 
delovnih operacij medsebojno ne ovira. 
 
Transport materiala se bo izvajal: 
- s kamioni, 
- z avtodvigalom/kamionsko dvigalo 
- z bagri, 
- ročno, skupna enodnevna masa prekladanja do 1000kg. 
 
Dolžinski transport materiala se bo vršil s tovornimi vozili različnih velikosti in zmogljivosti. 
Stroji gradbene mehanizaciji morajo biti redno vzdrževani in pregledani s strani 
pooblaščene organizacije (tehnično brezhibni). 
Z delovnimi stroji gradbene mehanizacije lahko upravlja le strokovno usposobljen delavec. 
V ožjem delovnem območju dela gradbene mehanizacije je prepovedano zadrževanje 
oseb, ki niso neposredno povezane z delom strojev. Pri mehaniziranem nakladanju in 
razkladanju tovora, se v bližini lahko zadržujejo samo tisti delavci, ki so potrebni za 
izvajanje delovne operacije. Delavci, ki izvajajo dela ob strojih morajo obvezno 
uporabljati osebno varovalno opremo (varovalna čelada, delovna obleka, odsevni 
telovnik, varovalne rokavice, varovalne delovne čevlje ). 
 
Vsa vozila morajo imeti usposobljene signalne zvočne naprave za vzvratno vožnjo in biti 
opremljena z nalepkami »Zadrževanje v delovnem območju stroja prepovedano!«. 
Vodja del mora pred določitvijo mesta za razkladanje, preveriti ali trdnost tal ustreza 
obremenitvam raztovorjenega gradbenega materiala. Posebno pozornost je potrebno 
posvetiti nakladanju in razkladanju materiala ob robovih gradbenih jam ali deponij. 
Hitrost vožnje na gradbišču ne sme presegati 10 km/h. Pred vključitvijo v promet z 
gradbišča na javno komunikacijo mora upravljalec vozilo ali stroj očistiti. 
S kamioni prekucniki ni dovoljeno voziti z dvignjenim kesonom. Pri mehaniziranem 
nakladanju ni dovoljeno nakladati več kot 6 m visoko, pri ročnem pa ne več kot 2 m. 
Med prenašanjem, razkladanjem ali nakladanjem je strogo prepovedana vožnja delavcev 
na materialih oz. na zunanjih delih vozil, razen v kabini, kjer je prostor tudi za sopotnika. 
Pri vseh nevarnih delih mora biti stalno prisotna odgovorna oseba npr. delovodja, ki taka 
dela vodi in nadzoruje. Pri prevažanju, razkladanju in skladanju raznih vrst materiala je tak 
nadzor važen, da se preprečijo poškodbe pri delu. 
 
Vertikalni transport se bo večinoma izvajal s pomočjo avtodvigala/kamionsko dvigalo.                   
V delovnem območju avtodvigala se ne smejo nahajati nepooblaščeni delavci. Z dvigali 
smejo upravljati le ustrezno usposobljeni delavci. Pri upravljanju dvigala je potrebno 
upoštevati varnostne ukrepe, ki so predpisani v navodilih za varno delo.  
Avtodvigala/kamionsko dvigalo se ne sme preobremenjevati oziroma dvigati bremen, 
katerih teža ni znana. Prepovedano je dvigati in prenašati bremena, ki nimajo trdnih 
prijemal, sider in se lahko med manevriranjem razsujejo, prevrnejo in izpadejo iz prijemal. 
Prepovedano je dvigati bremena, ki so vkopana ali založena z drugim materialom.  
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Ni dovoljeno dvigati bremen kadar je vrv pod kotom drugačnim od 90 stopinj. Dviganje in 
prenašanje dolgih predmetov (kovinski ali betonski elementi, armatura, cevi,...) je 
dovoljeno samo s pomočjo posebnih prijemal in drugih pomožnih sredstev. 
Uporabljati je dovoljeno le brezhibna in certicifirana sredstva (verige, vrvi, kavlji, dvižni 
trakovi,...) o čemer vodja del vodi ustrezne evidence. Za prenos montažnih elementov se 
morajo uporabljati za posamezne elemente določene jeklene vrvi, kot je predvideno v 
navodilih projekta montaže, za pridrževanje elementov pa konopljine vrvi. 
Pred pričetkom prenosa bremena je potrebno opozoriti delavce, ki delajo v bližini, da se 
imajo čas umakniti iz ogroženega območja pod bremenom. 
Dolga bremena in bremena velikih površin je dovoljeno prenašati samo ob vodenju in 
usmerjanju s pomočjo ene ali več vrvi. Dvigovanje in prenašanje bremen je najvarnejše, če 
imajo bremena sidra, kljuke ipd. 
Lesene dolge predmete se navezuje s pomočjo dvojnih obešalnih vrvi. Vsak kavelj ali 
kljuka, ki se uporablja za prenos bremena, mora imeti varovalo, ki zanesljivo preprečuje 
snemanje bremena med prenosom. 
Vsa nosilna sredstva morajo biti v času, ko niso v uporabi, shranjena in obešena na 
določenem mestu (priročno skladišče) ter zaščitena pred vremenskimi vplivi. 
Ostri robovi bremen morajo biti obvezno zavarovani z zaščitami, ki morajo biti oblikovane 
tako, da ne poškodujejo dvižne verige ali traku. Električni kabli dvignjeni od tal morajo biti 
vidno označeni. 
Avtodvigala/kamionsko dvigalo smejo obratovati samo ob izvlečenih stabilizatorjih. Redno 
je potrebno poleg uvodnega-prevzemnega pregleda, izvajati tudi dnevne, tedenske in 
mesečne preglede avtodvigal in pomožnih dvižnih sredstev. 
 
Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrep 
Vzvratna vožnja  

- tveganje s prioriteto SREDNJA 
 
Zvočna naprava na delovnih strojih 
 

Delo pod oz. gibanje pod dvižnimi 
napravami 

- tveganje s prioriteto VISOKA  

 
Prepoved vseh del pod dvižnimi napravami, 
nevarna mesta označiti s signalno vrvico 
 

 
 
POMOŽNA NAVEZOVALNA SREDSTVA 
 
Vsa sredstva morajo biti iz certificiranega materiala, namensko izdelana in 
uporabljena ter označena z dovoljeno nosilnostjo. Poškodovana navezovalna 
sredstva je prepovedano uporabljati in jih je potrebno odstraniti. Pri uporabi dvo ali 
več krakih jeklenih vrvi, je potrebno strogo upoštevati kot med kraki in zmanjšanje 
nosilnosti v zvezi s tem. Pomožna navezovalna sredstva se mora hraniti tako, da 
niso izpostavljena vremenskim vplivom in drugim okvaram (zmečkanine, reznine, 
ipd.). 
Pred pričetkom izvajanja del z pomožnimi dvižnimi sredstvi je potrebno zagotoviti 
ustrezno sidrišče kamor se fiksirajo in mora biti tudi statično preverjeno glede na 
težo ki se dviga. 
 
Dvigovanje posameznih bremen z gradbeno mehanizacijo (bager, oz. drugi delovni 
stroj), se lahko izvaja le v primeru, ko ima delovni stroj tovarniško nameščeno in 
ustrezno certifcirano kljuko. 
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Ročno nakladanje in razkladanje ter transport se izvaja v primerih, ko gre za 
bremena manjših dimenzij in mase, s katerimi delavec v skladu s predpisanimi 
normativi še lahko ročno manipulira. 
Pri ročnem transportu, nakladanju in razkladanju je priporočljiva uporaba pomagal 
(klešče za prenos robnikov, nosilni jermeni, nosila,...) in ročnih transportnih 
sredstev (samokolnica,...). 
Delavci smejo ročno premeščati bremena glede na predpisane normative in sicer 
veljajo glede na spol in starost delavca. Pri ročnem premeščanju bremen morajo 
delavci uporabljati osebno varovalno opremo. 
Pri rušenju in pred nakladanjem odpadnega materiala z začasne gradbiščne 
deponije je obvezno le tega navlažiti z vodo tako, da se prepreči dvigovanje prahu. 
Polni kamioni prekucniki s katerim se bo prevažal odpadni material na ustrezno 
deponijo morajo biti v času prevoza pokriti z ponjavo katera služi preprečevanju 
dvigovanja prahu in rušenju materiala. 
 
 
UPORABA AVTODVIGALA ALI DELOVNEGA DVIŽNEGA STEBERNEGA DVIGALA 
 
Delovno območje delovnega stroja ali dvigala se v času transporta obda z signalno vrvico, 
da drugi delavci, ki delajo na tleh ne bi zašli v njegovo delovno območje. Pri dvigovanju z 
avtodvigalom ali konzolnim dvigalom mora biti zagotovljena ustrezna nosilnost tal. 
Avtodvigalo se mora postaviti v vodoravni položaj, upravlja ga lahko samo zato posebej 
usposobljeni delavec s pripadajočo osebno varovalno opremo. 
Opravljanje navedenih del je dovoljeno samo delavcem, ki so strokovno usposobljeni, 
zdravstveno in psihofizično sposobni, poučeni iz varstva pri delu ter starejši od 18 let. 
Dovozne in transportne poti avtodvigal morajo imeti zagotovljeno prehodnost in na njih se 
ne sme odlagati nobenega materiala. 
 
Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrep 
Nevarnost padca predmetov z višine 

- tveganje s prioriteto VISOKA 
 
upoštevati max. dovoljeno težo 
tovora, usposobljeni privezovalci in 
signalist, kavlji z varovalkami 
 

 
 
ROČNO DVIGANJE IN PRENAŠANJE BREMEN 
 
Ročno dviganje in prenašanje bremen lahko pride v poštev samo pri nizkih objektih, pri 
visokih objektih pa je potrebno obvezno uporabiti mehaniziran prenos bremen. Število 
delavcev, ki bodo dvigovali elemente ostrešja, se določi glede na težo elementa.  
Vrvi se zavežejo okoli droga, nato vsi enakomerno dvigujejo do želene višine. Vrvi morajo 
biti nepoškodovane in preizkušene za nazivno obremenitev. Ta obremenitev nikakor ne 
sme biti presežena!  
Delavci, ki dvigujejo, morajo stati na zanesljivi podlagi in biti privezani z varnostnim pasom. 
V kolikor privez delavcev ni mogoč, se morajo delavci postaviti na zavarovano mesto. Dele 
ostrešja (manjše elemente) je možno na objekt prenašati tudi ročno. Vsi delavci morajo 
med dvigovanjem uporabljati varnostni pas, obuvalo z gumijastim podplatom in varnostno 
čelado. Med dviganjem se pod bremenom ne sme nahajati nihče, razdalja od navpičnice 
dviganja mora biti vsaj dvakratna (2x) dolžina bremena! Če je površina, na kateri stojijo 
delavci, ki dvigajo breme, spolzka, je prepovedano dvigovati brez varnostnega priveza. 
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Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrep 
Nevarnost poškodbe delov teles 

- tveganje s prioriteto SREDNJA 
 
Usposabljanje za varno dvigovanje in 
prenašanje bremen 
 

 
 
2.8 Varstvo pred požarom na gradbišču 
 
Na gradbišču ni pričakovati večje ogroženosti od požara v kolikor se bodo izvajali vsi 
predhodno navedeni ukrepi. 
Delavci morajo upoštevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z 
določili gradbiščnega reda in požarnega reda. 
 
 
Osnovni ukrepi za preprečevanje požara:  
 

•    Vsi zaposleni morajo biti usposobljeni za izvajanje preventivnih ukrepov in ravnanje   
      v primeru požara. Izvajalec del mora predložiti ustrezne evidence o usposabljanju.  
•    Vsa protipožarna oprema mora biti nameščena na vidnih in označenih mestih,  
      brezhibna in pregledana. 
• Lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovišča (mastne krpe, prazna embalaža 

vnetljivih tekočin,...). 
• Upoštevati prepoved kajenja, kjer je to označeno. 
• Pri izvajanju vročih del (varjenje, lotanje, rezanje,...), oziroma 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. 
• 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. 
• Pri polnjenju strojev z gorivom je potrebno upoštevati, da se v bližini ne kadi, 

uporablja odprti ogenj ali drugi viri vžiga, ter da je stroj izklopljen. 
• Gorivo hraniti na požarno vamem mestu  
• Jeklenke plinov (zlasti vnetljivih - propan, butan, acetilen), je treba ustrezno 

skladiščiti: na prostem, nadstrešek, zamreženo, preprečiti prevmitev - pritrditi na 
steno, preprečiti vpliv virov toplote, ognja in ločiti vnetljive od nevnetljivih. 

Pri izvajanju tako imenovanih vročih del (rezanje, brušenje, varjenje) tam, kjer je 
povečana možnost nastanka požara (npr. pri delu v obstoječih prostorih) je potrebno 
izvajati osnovne preventivne protipožarne ukrepe:  
• pred začetkom dela obvestiti koordinatorj a in pridobiti dovoljenje in način dela.  
• v skladu s pridobljenim dovoljenjem določiti oziroma organizirati požarno stražo 
(oblika organiziranosti požarne straže je odvisna od vrste in mesta dela).  
• pregledati prostor varjenja in po potrebi odstraniti prisotne gorljive stvari v okolici.  
• v kolikor v bližini mesta ni možno odstraniti vseh gorljivih snovi, jih je potrebno ločiti 
od mesta varjenja z ognje odporno ponjavo.  
• po potrebi vzdrževati požarno stražo tudi po končanju del oziroma organizirati nadzor 
nad mestom dela. 
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Oprema za varstvo pred požarom  
 
Delovišče se mora opremiti z naslednjimi gasilniki: 

• gasilnik »S« ABC 6 kg (pisarna, skladišče, delovišče, tesarska lopa) 
• vsi gradbeni stroji (avtodvigalo, kamioni) morajo imeti v kabini gasilnik na prah S-2 

ali S-3 
 

Ročni gasilni aparati in ostala gasilna sredstva ter naprave morajo biti dostopni v vsakem 
trenutku vsem zaposlenim. Ne smejo biti založeni z raznimi materiali in morajo biti 
pregledani od pooblaščene institucije v roku 24 mesecev po menjavi mase polnjenja. 
 
Ukrepi ob nastanku požara: 

 
 Začetni požar se poskuša pogasiti, nato se obvesti odgovorne osebe (tudi 

koordinatorja za varnost in zdravje pri delu) ter pokliče Center za obveščanje na 
telefonsko številko 112. 

 
Preventivni - občasni ukrepi 
 
 Za dela, ki predstavljajo povečano požarno nevarnost npr. varjenje, rezanje, se 

določijo posebni požarni preventivni ukrepi. Ti ukrepi morajo zajemati zavarovanje 
vnetljivih snovi, namestitev dodatnih gasilnih aparatov ter po potrebi občasne 
obhode po končanju del. 

 Občasni požarno preventivni ukrepi se določijo v pismeni obliki pred začetkom del 
in so odvisni od vrste, časa in obsega del. 

 Vodja del izvajalca požarno nevarnih del je dolžan takoj ustaviti dela za katera 
predvideva, da je nevarnost požara na gradbišču ali za to niso izvedeni vsi 
preventivni ukrepi. 
 

Gašenje požara na gradbišču 
 
 V primeru nastanka požara so dolžni vsi zaposleni takoj pristopiti h gašenju in 

reševanju. 
 Ob nastanku požara se takoj izklopi glavno električno stikalo (na agregatu) oz. 

izklopiti sam agregat. 
 Po končanem gašenju se odstranijo vsi viri ponovnega gorenja. 
 Uporabljene gasilne aparate se zamenja z brezhibnimi. 

 
 

Požarna straža: 
 
 Požarna straža se organizira na mestih, kadar se vari, uporablja odprt plamen ali 

orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre ter v prostoru, ki je nevaren za požar in ni 
posebej prilagojen za ta opravila. Požarno stražo je potrebno izvajati dokler traja 
povečana požarna nevarnost. 
 

 Pri izvajanju požarne straže je potrebno zagotoviti sledeče ukrepe: 
- vnetljive snovi, ki se ne dajo odstraniti, je potrebno zavarovati z ognjevarnimi 
materiali, 
- v okolici mesta, kjer se pojavlja toplotni učinek je potrebno odstraniti vse gorljive 
snovi, 
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- skrbno zavarovati vse odprtine v tleh in zidovih, da se prepreči prehod isker v 
sosednje prostore, 
- gorljive dele konstrukcij je potrebno zavarovati z ognje varnimi materiali, 
- ni dovoljeno variti kovinskih predmetov, ki bi se zaradi prevoda toplote lahko vneli, 
- pri takšnih delih je potrebno ugotoviti ustrezno število gasilnih aparatov. 

 
Kljub izvedbi ukrepov iz prejšnjega odstavka pa je potrebno organizirati požarno stražo: 
 1. kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov; 
 2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v 

prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila; 
 

Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v 
primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene 
osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano 
požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi. 
 
V primeru, da vroča dela izvajajo zunanji izvajalci del morajo le-ti sami zagotoviti 
ustrezno požarno stražo. 
Požarna straža se mora izvajati dokler traja povečana požarna nevarnost. 
 
V kolikor se opazi opuščanje ukrepov varstva pred požarom in nepravilnosti pri 
izvajanju zahtev s področja varstva pred požarom, morate o tem takoj obvestiti 
vodja del in koordinatorja VZPD, na gradbišču. 
 
 
Potencialne nevarnosti in tveganja Predvideni ukrep 
Začetni požar 

- tveganje s prioriteto SREDNJA 
 
Usposobljeni delavci za gašenje 
Ustrezen in servisiran gasilnik 

Možnost nastanka požara 
- tveganje s prioriteto SREDNJA 

 
Pred in med izvajanjem del 
Organizirati požarno stražo 

 
 
 
2.9 Organiziranje prve pomoči na gradbišču 
 
Na gradbišču mora biti zagotovljena prva pomoč in organizirano reševanje v primeru 
poškodbe pri delu. Na vsakih 50 zaposlenih delavcev je predvideti eno omarico prve 
pomoči. Na omarici so napisana imena oseb in kontaktne št. usposobljenih za nudenje 
prve pomoči. Na vsakih 20 zaposlenih delavcev mora biti zagotovljena prisotnost vsaj ene 
osebe, ki je usposobljena za nudenje prve pomoči. 
Vsebino omarice za prvo pomoč na delovnem mestu predpisuje Pravilnik o organizaciji, 
materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. 136/2006, 6. člen), 
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/77164. 

Ob težji poškodbi pri delu, nudi prvo pomoč delavec, ki je ustrezno usposobljen za dajanje 
prve pomoči. Izvesti je potrebno še naslednje ukrepe: 

- zavarovati mesto, kjer se je poškodba pripetila 
- odnesti oziroma odvesti poškodovanega na varno mesto tako, da s tem ne 

povzroči   še hujših poškodb 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/77164
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- ugotoviti in odstraniti elemente nadaljnjega ogrožanja poškodovanega
- ustrezno oskrbeti poškodovanega
- obvesti se strokovnega delavca za varnost pri delu tiste firme, kjer je zaposlen

poškodovani delavec, zdravstveno ustanovo in organe inšpekcije dela ter policije.

OPOMNIK ZA NUDENJE PRVE POMOČI 

Ob nezgodi pravilno ukrepamo, če presodimo vse okoliščine, pristopimo k poškodovancu, 
ga pregledamo, začnemo (če je potrebno) z oživljanjem in pokličemo reševalce.  

1. Presodimo okoliščine
Hitro in mirno ugotovimo, kaj se je zgodilo. Pregledamo okolje in položaj poškodovanca.
Presodimo nevarnost, ki bi lahko še ogrožala poškodovanca in nas. Zavarujemo
poškodovanca na kraju nezgode in k pomoči pokličemo še druge osebe, če so v bližini.

2. Pristopimo k poškodovancu
Poškodovanca mirno ogovorimo in ga pomirimo s prijazno in sočutno besedo. Če se ne
odzove, je najverjetneje nezavesten.

3. Pregledamo poškodovanca
Čeprav preiskava ni zdravniška, mora biti sistematična in hkrati zelo obzirna, da s tem
dodatno ne prizadenemo poškodovanca. Na osnovi pregleda in svojega znanja se
odločimo za vrsto prve pomoči.

4. Pokličemo reševalce
Pokličemo nujno reševalno pomoč – telefon 112.

2.10   Organizacija prehrane in prevoza delavcev na gradbišče / delovišče 

Prevoz delavcev na gradbišče bo organiziran s kombi vozili in individualno. Za prehrano se 
lahko izvajalci odločali po lastni presoji – izven gradbišča v restavraciji, ali pa si nosijo s 
sabo suho malico. V bližini so gostinski objekti, ki nudijo toplo malico in kosila. 
V primeru, da se delavci odločijo za prehranjevanje na gradbišču mora izvajalec zagotoviti 
primeren objekt – kontejner, pozimi ogrevan in s tekočo vodo za umivanje rok.  
V objektu mora biti dovolj prostora za vse delavce s klopmi in mizami, ter prostor za 
odlaganje oblačil. 
Ob objektu mora biti posoda za komunalne odpadke. 

2.11 Ureditev električnih inštalacij na gradbišču 

Možnosti za uporabo el. energije so naslednje: 

A.) Za el. napajanje mora izvajalec postaviti začasno el. gradbiščno omarico z 
odvzemom iz obstoječega el. omrežja.  
 Elektrika mora biti za potrebe gradbišča napeljana iz obstoječe elektro omarice do

gradbiščne elektro omarice. Omarica mora biti zaščitena pred vlago in mehanskimi
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poškodbami. Vse vtičnice morajo biti izvedene z zaščitnim kontaktom. V neposredni 
bližini elektro priključka mora biti nameščen gasilnik.  

 Podizvajalci, ki se bodo priključili na gradbiščni priključek so dolžni sami poskrbeti 
zaopravljanje meritev svojih »pod priključkov«. Za izvajanje tega ukrepa je zadolžen 
vodja gradbišča. 

 Električni stroji in oprema, ki se nahaja na gradbišču mora biti priključena v skladu s 
predpisi proti nevarnosti električnega toka. STROGO JE PREPOVEDANO 
PRIKLJUČEVANJE MIMO GRADBIŠČNEGA PRIKLJUČKA (varovalke s fid) 
zaščito). Zagotoviti je potrebno, da delavci ne pridejo v stik z nevarnostjo dotika 
delov pod napetostjo. Pri priključitvi strojev in naprav na električno napetost je 
obvezno upoštevati naslednje: ZAŠČITNI VODNIK MORA BITI OBVEZNO DALJŠI 
OD FAZNEGA. S tem je preprečena možnost, da bi bil pri »iztrganju« kabla zaščitni 
vodnik na ohišju prekinjen, kajti lahko bi se zgodilo, da bi pri »izpulitvi« kabla faza 
prišla v stik z ohišjem, ohišje pa ne bi bilo več zaščiteno z zaščitnim vodnikom. S 
tem zaščita ne bi delovala, kar pomeni nevarnost za delavce. 

 Vse inštalacije morajo biti zaščitene pred vremenskimi vplivi, zaščita mora biti vsaj 
IP 44 in opremljena z oznako CE. Električna oprema in inštalacija na gradbišču 
mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam standarda SIST HD 384.7.704 

 Podaljški za električne porabnike - stroji morajo biti vedno v brezhibnem stanju in 
morajo biti varovani pred nevarnostjo udara električnega toka s tokovnim 
zaščitnim stikalom 0,03A.  

 Prosti električni vodi na gradbišču morajo biti napeljani tako, da ni nevarnosti 
mehanske poškodbe (da se po njih ne opravlja hoja, transport, odlaganje materiala, 
…). Prosto po tleh so lahko položeni le kabli tipa HO 7 RN – F.  

 Preden se električne instalacije pusti v obratovanje, je potrebno: 
- vizualno pregledati vse dele električnih instalacij gradbišča, 
- izmeriti izolacijsko upornost vseh uporabnih električnih vodnikov, 
- pregledati ustreznost vseh podaljškov in priključnih naprav, 

- preizkusiti učinkovitost zaščite pred posrednim dotikom na vseh kovinskih 
električnih napravah. 

 Priklop gradbišča in obratovanje električnih instalacij na gradbišču se lahko dovoli 
samo na osnovi pozitivnih rezultatov meritev upornosti zaščitnih tokokrogov in 
preizkusa zaščite proti previsoki napetosti dotika. Električno opremo in napeljave 
smejo izvajati, popravljati, vzdrževati in odstranjevati le strokovno usposobljeni 
delavci elektrotehniške stroke.  
 

B.) Namestitev el. agregata za delo na terenu 
 
Agregat mora biti ozemljen z ozemljilno palico, ki mora biti nameščena po navodilih 
proizvajalca agregata. Oprema se mora namestiti na stabilno ravno podlago. Uporaba pa 
je dovoljena le po navodilih proizvajalca, ki morajo biti vedno na kraju uporabe dosegljiva. 
Ozemljitvena palica agregata mora biti vstavljena v globino najmanj 50 cm in 
premera najmanj 25 mm in priključna vezica pritrjena togo z kabel čevljem, stik 
mora biti  očiščen. 
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2.12 Postavitev gradbenih strojev in naprav na gradbišču 
 
Z organizacijsko shemo gradbišča so določena mesta postavitve gradbenih strojev - 
opreme. 
Kadar je gradbeni stroj (bager, bager s teleskopsko roko, tovorno vozilo za odvoz ruševin, 
dvigalo,….) v delovnem položaju (nakladanje in razkladanje materiala) je gibanje delavcev 
v delovnem območju stroja prepovedano, nikoli pa se stroju ne sme nihče približevati iz 
zadnje strani. Delo s strojem lahko opravlja le zato kvalificiran- usposobljen delavec. Kadar 
se s strojem ne dela mora biti le ta obvezno zavarovan pred nepoklicanimi - zaklenjen. 
 
Ostala delovna oprema se namesti na stabilno podlago, premika pa se le ob nujni potrebi, 
uporablja pa  v skladu z navodili za varno delo in varnostnimi ukrepi , ki jih pripravi ter 
ustrezno izvaja uporabnik delovnega stroja. 
 
OPOZORILO: Te vrste gradbišče ni primerno učno mesto za delavce – upravljalce 
strojev, zato na tem delovišču smejo dela opravljati strokovno usposobljeni delavci 
bageristi, ki so že dlje časa na tem delovnem mestu.  
 
Ročno orodje, ki se uporablja pri gradnji mora glede materiala in oblike ustrezati 
predpisom. Orodje mora biti hranjeno v prostoru za hrambo orodja, ob predaji v uporabo 
pa mora biti pregledano od odgovorne osebe. 
Vsa delovna sredstva in stroji morajo imeti veljavno potrdilo o pregledu in preizkusu 
delovne opreme.  
Z omenjenimi napravami lahko rokuje samo teoretično in praktično usposobljena oseba, 
kar dokazuje z pisno izjavo. S krožno žago lahko delajo samo posebej določene osebe, ki 
so pisno navedene na obvestilu, nameščenem na steni nad žago! 
 
Če se na gradbišču pojavi potreba po uporabi dizelskega kompresorja ga je zaradi 
nastajanja izpušnih plinov potrebno namestiti na mesto, kjer ti ne bodo dosegli presežene 
koncentracije ogljikovega monoksida in ostalih nevarnih plinov. 
 
Ročno orodje, ki se uporablja pri rušitvi mora biti nepoškodovano, glede materiala in oblike 
ustrezati predpisom. Orodje mora biti hranjeno v kontejnerju oz. prilagojenem vozilu - 
kombinirano vozilo za skladiščenje materiala in orodja, ob predaji v uporabo pa mora biti 
pregledano od odgovorne osebe. 
 
 
DOLOČITEV VRST IN NAČINOV IZVEDBE GRADBENIH ODROV 
 
Varnost pri delu z gradbenimi odri 
 
Odri, ki jih glede na namen imenujemo tudi zidarski ali fasadni odri, nemalokrat pa jih 
poimenujemo tudi kar enostavno delovni odri, so pomožne konstrukcije za izvajanje 
vzdrževalnih ali gradbenih del na visokih objektih. Zahtevnost odrov je odvisna predvsem 
od njihove višine, razgibanosti konstrukcije in predvidenih obremenitev odra. Od tega so 
odvisni tudi pristopi glede načrtovanja, izbire tipa odra, ter načina njegove montaže in 
demontaže po končani uporabi. Vsekakor pa so to konstrukcije, ki zagotavljajo varnost 
zaposlenim pri izvajanju del na višini. Od pravilne izvedbe odrov in njihove uporabe je 
odvisna varnost zaposlenih na gradbišču kot tudi varnost ljudi in prometa ob samem 
gradbišču.  
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Osnovni napotki, zahteve glede varnosti pri delu z odri so predeljeni v prilogi IV Uredbe o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih Predpis se v 
svojih določilih sklicuje na standard SIST HD 1000 kar pomeni, da je uporaba standarda 
obvezna. 
Standard podaja strokovno-tehnična določila v vezi z elementi odra, materiali, dimenzijami 
odra, varnostnimi faktorji, načrtovanjem, navodili in označevanjem odra. Standard tudi deli 
odre v šest razredov. Kateri razred odra bomo uporabljali je predvsem odvisno od vrste 
del, ki jih bomo izvajali na odru. 

razred vrste del katerim je namenjen 
dovoljena 

obremenitev 
(kN/m2) 

minimalna svetla 
širina delovnega 

poda (m1) 

1 

namenjen za izvajanje 
pregledov in delo z lahkimi 
orodji brez obremenjevanja z 
materialom  

0.75 0.60 

2 

namenjen je nadzornemu delu 
in delu, ki ne vključuje zlaganja 
materiala razen najnujnejšega 
materiala za barvanje, čiščenje, 
zidanje ali štukaturska dela 

1.50 0.60 

3 

namenjen je nadzornemu delu 
in delu, ki ne vključuje zlaganja 
materiala razen najnujnejšega 
materiala za barvanje, čiščenje, 
zidanje ali štukaturska dela 

2.00 0.60 

4 

namenjen za dela kot so 
zidarska dela, montaža 
betonskih elementov, 
štukaturska dela 

3.00 0.90 

5 

namenjen za dela kot so 
zidarska dela, montaža 
betonskih elementov, 
štukaturska dela 

4.50 0.90 

6 namenjen za težja zidarska del 
in skladiščenje materiala 6.00 0.90 

Predpis nadalje določa, da morajo biti odri postavljeni po načrtih, ki vsebujejo: 
 velikost odra in vseh njegovih sestavnih elementov,
 sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov,
 način pritrditve odra na objekt oziroma tla,
 največja dovoljena obremenitev,
 vrste materiala in njegovo kvaliteto,
 statični izračun nosilnih elementov  ter
 navodilo za montažo in demontažo.
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Vsa zgoraj navedena dokumentacija se mora hraniti na gradbišču ves čas, dokler 
oder ni demontiran. Za tipske odre pa mora biti sestavni del dokumentacije tudi 
izjava o skladnosti. 
Pri postavitvi odra moramo poznati osnovne dimenzije, ki jih določa predpis. Širina 
delovnega poda je minimalno 60 cm oziroma 100 cm, glede na razred odra. V kolikor se 
na odru zlaga material mora biti vedno najmanj 30 cm prostega prostora za gibanje. V 
kolikor se za delovni pod uporabljajo plohi, so ti  debeline 4.8 cm in širine najmanj 20 cm.  
Ploh ne sme segati manj kot 20 cm in ne več kot 30 cm preko končne podpore. Delovni 
pod mora biti opremljen tudi z polnim varovalnim robom višine 15 cm (v kolikor bo oder 
samo varovalni oder, se tega roba ne izvaja). Svetla višina med etažami je najmanj 1.90 
m. V vsako etažo odra mora voditi zanesljiv dostop. Etaže morajo biti opremljene z ograjo 
višine 1.00 m s toleranco +/- 5 cm. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila ograje ne 
sme biti več kot 47 cm. Maksimalna razdalja med vertikalami je 2,5m. 
Oder mora biti sidran in zavetrovan z diagonalami. Če je oder ob steni sme biti delovni pod 
od stene oddaljen največ 30 cm. V kolikor je oddaljenost večja ali so v steni objekta večje 
odprtine je potrebna zagotoviti dodatno zavarovanje z ograjo. Odri, ki so postavljeni ob 
javnih komunikacijah in v bližini sosednih objektov, morajo biti opremljeni z zaveso, ki 
mora biti iz samo ugasljivega materiala. Zavesa ne sme povzročati nevarnosti za 
prevrnitev ali porušitve odra zaradi vetra. 
Brezhibnost odra mora preveriti odgovorna oseba pred uporabo, enkrat mesečno ter ob 
vsaki predelavi. V kolikor oder uporablja več izvajalcev, pregled odra zagotovi vsak vodja 
posameznih del. 
Odrsko konstrukcijo lahko postavljajo – izvajajo le strokovno usposobljeni delavci 
pod neposrednim vodstvom vodje montaže odra. Uporaba odra je dovoljena po 
izvršenem pogledu v tehnično varnostnem vidiku, ki ga opravi vodja gradbišča oz. 
vodja montaže, o pravilnosti izvedbe se sestavi zapisnik, ki ga podpiše odgovorna 
oseba izvajalca. Oder se pregleduje mesečno s strani vodje gradbišča, o tem se 
vodi zapis, ki mora biti na gradbišču. Za zahtevnejše odre je potrebno izdelati 
poseben projekt.  
 
Privijanje objemk gradbenega odra se mora izvajati z moment ključem po navodilih 
proizvajalca objemk oz. spojk !  
 
 
UPORABA LESTEV 

 
 Prenosne naslonske (enokrake) lestve, ki se uporabljajo za dostope na zidne 

robove in odre morajo biti ustrezne dolžine, tako da segajo najmanj 1m preko mesta 
naslanjanja.  

 Kot naslanjanja mora znašati med 65° in 75°.  
 Naslanjanje lestev na kline (na vogalih zgradb ali drogov) ni dovoljeno. 
 Z lestvijo se lahko izvaja le kratkotrajna dela pri katerih ni potreben večji upor 

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 metre.  

 Največja dovoljena dolžina prenosnih naslonskih lestev, s katerih se lahko opravlja 
delo je 8 m, dolžina dvokrakih (A) lestev pa 3 metre. 
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 Vso strešno konstrukcijo je v času del potrebno skladno s priporočili statika
podpirati.

 Vse štrleče dele ob katere bi se lahko delavec zapel in poškodoval je potrebno na
primeren način odstraniti ali zaščititi.

3. KRATEK OPIS PREDVIDENIH DEL

Rekonstrukcija in prizidavi se bosta izvajali kombinirano – ročno in strojno, po določenem 
vrstnem redu in sicer: 

• pripravljalna dela (ureditev gradbišča, zakoličba, . . .)
• rušitvena dela
• gradbeno obrtniška dela

Izkopi za temelje, nasutje in podložni beton
Armiranje in betoniranje pasovnih temeljev
Izvedba drenaže po obodu objekta
Betoniranje talne plošče
Hidroizolacija
Kanalizacija
Opaženje, armiranje in betoniranje AB medetažnih plošč
Izdelava fasade
Vgradnja stavbnega pohištva
Kleparska dela
Polaganje talnih oblog
Izdelava estrihov
Soboslikarska dela

• strojno in elektroinštalacijska dela
• zunanja ureditev
• čiščenje in zaključna dela

Predvidoma bo na gradbišču hkrati do 15 delavcev. 

Zgradba vrtca Podgorci je samostoječa stavba montažne lesene izvedbe. Zgradba je 
enoetažna ter izhaja iz leta 1979. Objekt je pritličen, členjene tlorisne oblike, maksimalnih 
dimenzij 29,48 m X 15,05 m. Naklona strehe je izveden v naklonu 17°.  
V nosilno konstrukcijo objekta se ne posega. Zunanji ovoj obstoječe stavbe z vsem 
stavbnim pohištvom (okna, vrata) je bil saniran in je v dobrem stanju. Vse notranje stene 
so zaradi načina konstrukcije (lesena skeletna gradnja) pogojno nosilne in jih je mogoče 
prilagajati.  
Elektro in strojne instalacije so potrebne temeljitega pregleda in prenove. Talne in stenske 
obloge so pogojno sprejemljive, vendar tehnološko in funkcionalno zastarele.  

Obstoječi prostori vrtca se rekonstruirajo in prilagodijo novim potrebam. Na jugu se 
obstoječim igralnicam dodajo terase z izhodi iz igralnic, zaščitene z nizkimi ograjami in 
ločene po igralnicah. Vhod v objekt ostaja na enakem mestu, na zahodu obstoječega 
objekta, namesto trenutnih stopnic pa se naredi položna rampa.  

Novi prostori se obstoječemu objektu dograjujejo na severozahodni strani in sicer v dveh 
delih oziroma dveh prizidkih.  
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Prizidek 1 obravnava dve igralnici s skupnimi sanitarijami za otroke, dve pisarni za potrebe 
individualnih ur in za zaposlene ter sanitarije za zaposlene. Prehod iz obstoječega objekta 
v prizidek 1 je iz garderobnega prostora na hodnik novega dela, ločenega z vrati, kar 
omogoča navidezno ločevanje po starostnih skupinah. Ob prizidku 1 so predvidene terase, 
ki se odpirajo na atrij proti severu. Terase so ograjene z nizkimi ograjami in ločene po 
igralnicah.  

Prizidek 2 je v dveh etažah, delno podkleten je pod jedilnico, kjer so urejeni prostori 
novega tehničnega prostora za potrebe vrtca, prostor za hišnika in potrebno orodje za 
popravila in urejanje okolice, ter zunanja shramba za rekvizite. V pritličju prizidka 2 so 
predvideni prostori kuhinje za potrebe vrtca in osnovne šole in jedilnica za osnovnošolske 
otroke. Prehod iz obstoječega objekta v prizidek 2 je po hodniku obstoječega objekta v 
smeri zahod-vzhod, skozi drsna vrata, ki preprečujejo širjenje vonjav po vrtcu, desno je 
dostop do kuhinje, naravnost po stopnicah pa do jedilnice. 

OPIS KONSTRUKCIJE  
Vrtec Podgorci bo v celoti predstavljal energetsko učinkovit objekt, v skladu s Pravilnikom 
o učinkoviti rabi energije v stavbah in bo tudi zgrajen z naravi prijaznimi materiali, z
materiali boljše kvalitete, z uporabo obnovljivih virov energije in bo prostorsko ter
funkcionalno ustrezal veljavnim pravilnikom.

Temelji obravnavanega objekta so zasnovani kot AB temeljna plošča, delno pasovni 
temelji izvedeni iz betona po statičnem izračunu.  

Zidovi, stebri, vezi 
Zunanji nosilni zidovi bodo zidane izvedbe, debeline 30 cm. Notranji nosilni zidovi bodo 
prav tako zidani, debeline 25cm, po potrebi obloženi s protizvočno oblogo, notranje 
predelne stene bodo montažne, debeline 12,5cm. Kletne stene bodo armirano betonske.  

Streha, strešna konstrukcija 
Strešna konstrukcija prizidka 1 je predvidena kot lesena, predvidene so asimetrične 
dvokapnice naklona 17°, krite s trapezno pločevino in 40 cm napušči. V delu prizidka 1, 
kjer je povezan z obstoječim objektom vrtca, je predvidena ravna streha z minimalnim 
naklonom 2°. Strešna konstrukcija prizidka 2 je predvidena lesena, predvidene so 
asimetrične dvokapnice naklona 17°, krite s trapezno pločevino in 40 cm napušči.  

Talne konstrukcije 
Tlaki na terenu bo plavajoči estrih. Talna toplotna konstrukcija v pritličju bo iz 
ekstrudiranega polistirena, debeline 10cm (U=0,22 kW/m2 ter min. 20kP). V tlaku 
obravnavanega objekta je predvideno talno gretje.  

Finalne obloge  
Talne obloge v glavnem vhodu, vetrolovu, sanitarijah (notranjih in zunanjih), pralnici in v 
shrambi za zunanja igrala se izvede s keramiko. V hodniku se izvede visoko kvalitetna in 
odporna obloga kot je na primer vinil. V igralnicah pa se predvideno izvede parket ali vinil v 
enaki izvedbi kot na hodniku.  
Vsi tlaki se proti steni zaključujejo s tipskim zaokroženim profilom.  

Stavbno pohištvo  
Okna v stavbi bodo lesena, pokončna, troslojna. Na oknih so predvidena senčila. 
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Fasada  
Fasadni obod bo toplotno izoliran. 
 
Ograje teras, okrog igral in okrog vrtca  
Ograje teras bodo nizke, v višini 50,0 cm. Izdelane bodo iz masivnega lesa, v naravni barvi 
in lakirane z naravi in otrokom prijaznimi proizvodi. Za ograje okrog igral in vrtca se 
uporabi obstoječe panelne ograje v višini vsaj 120 cm, ki se jih dopolni z enako panelno 
ograjo, saj bodo zaradi povečanega območja potrebe po večji količini.  
 
Hidroizolacija  
Horizontalna in vertikalna hidroizolacija bo izvedena z varjenimi bitumenskimi trakovi, ki se 
varijo na očiščeno betonsko površino. Pred izvedbo hidroizolacije bo potrebno izvesti 
premaz z ibitolom oz. enakovrednim materialom.  
 
Drenaža objekta  
Drenaža za odvod podzemnih in nadzemnih meteornih vod se izvede po celotnem obodu 
novega objekta in prečno čez objekt. Drenaža se izvede z drenažnimi cevmi fi10 cm in 
zasipom s porozno frakcijo čez cevi ter položitvijo zaščitnega filca - geotekstilno filtrsko 
tkanino.  
 
 
4.  SEZNAM NEVARNIH SNOVI  
 
Na gradbišču se bodo v posameznih fazah uporabljale nevarne snovi iz spodnjega 
seznama. Večjih količin nevarnih kemikalij na gradbišču ne bo, ker se bo nabavljalo takoj 
po porabi in v majhnih količinah, za dnevno porabo. 
Izvajalec del je svoje delavce dolžan seznaniti z varnostnimi listi posameznih nevarnih 
snovi in varnim načinom dela z njimi. Posebno pozornost mora izvajalec nameniti 
nevarnim snovem, ki pridejo na gradbišče v neoznačeni obliki (npr. beton z avtomešalcem, 
narejeni ometi z različnimi vezivi,…) in z njihovimi lastnosti tudi seznaniti zaposlene. 
 
Ves čas morajo biti na voljo varnostni listi za vse nevarne snovi na gradbišču. 
 
1 BARVE, LAKI (Xi DRAŽILNO F VNETLJIVO), 10 l  
2 TOPILA (Xn ZDRAVJU ŠKODLJIVO F VNETLJIVO), 5 l  
3 SREDSTVA ZA PLESKANJE (Xi DRAŽILNO), 15 l  
4 PLIN PROPAN-BUTAN (F VNETLJIVO), 15 Kg  
5 PLIN ACETILEN (F VNETLJIVO), 30 Kg  
 
Za primer požara zagotoviti gasilna sredstva – gasilnike na prah ABC. Za primer razlitja 
uporabiti pesek kot absorber. Kontaminiran odpadek spraviti v posode in oddati kot 
nevaren odpadek. 
 
Označevanje nevarnosti na izdelkih 
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Grafični znaki ali simboli so zgovorni sami po sebi, za večjo jasnost pa so dodana 
sporočila o nevarnosti (H-stavki) in potrebnih preventivnih ukrepih (P-stavki). Pozorno 
preberimo navodila, saj moramo pri nekaterih izdelkih uporabljati zaščitna sredstva. 

5. NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL
Posebej nevarna dela so tista gradbena dela, pri katerem je verjetnost večja za nastanek 
poškodb delavcev in je tveganje večje. Navedeno ne velja za delovna mesta nadzora 
gradbišča, koordiniranja dela in kontrole ter administrativna dela, ki se izvajajo v gradbiščni 
pisarni.  

Dela z povečano nevarnostjo pa so: 
• dela na višini
• nevarnost električnega toka
• dela ob/z gradbeno in ostalo strojno mehanizacijo
• dela v bližini transportnih poti,
• izkopi blizu el. vodnikov položenih v trasi zemeljsko,
 dela v gradbeni jami (jašku)

UKREPI ZA VARNO DELO: 
• označevanje z opozorilnimi tablami na določenih mestih in razdaljah,
• upoštevanje navodil za varno delo,
• upoštevanje varnostne razdalje,
• stalna prisotnost neposrednega vodje del,
• uporaba odsevnih jopičev pri delu
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6. DOLOČITEV DELOVNIH MEST, NA KATERIH JE VEČJA NEVARNOST ZA 
ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV TER DOLOČITEV POTREBNE OSEBNE 
VAROVALNE OPREME  
 Delovišče mora imeti vedno na zalogi zadostno količino osebne varovalne opreme: 

dežne plašče, varnostne čelade, varnostne hlačne pasove, varovalne vrvi, zaščitna 
očala, svetlobne jopiče. Na gradbišču bo tudi ustrezno število varnostnih čela , ki so 
namenjene za obiskovalce. 
 

 Delavca, ki kljub opozorilu pooblaščenega vodje del, ne uporabi predpisane osebne 
varovalne opreme, ter s takim ravnanjem ogroža svojo varnost in varnost drugih 
delavcev, ga mora neposredno vodja del odstraniti z dela. 

 
 Vse osebe, ki se iz kakršnega koli vzroka mudijo na gradbišču, kjer obstaja 

možnost padca predmetov na glavo, padca v globino večjo od 1 m ali udarca v 
glavo ob oviro, morajo nositi varnostno čelado.  

 
 Vsa oprema mora biti opremljena z oznako CE oz. izjavo o skladnosti.  

 
Kadar obstaja nevarnost za poškodbe glave samo na delu gradbišča, lahko koordinator za 
varnost in zdravje ne glede na določilo prvega odstavka te točke določi, da se mora 
varnostna čelada nositi samo na tem delu gradbišča, olajšava velja le, če je vpisana v 
knjigo ukrepov. Ogroženi prostor se posebej označi, na vseh dostopih v to področje pa 
postavi ustrezne znake za obveznost nošenja čelade. 
 
Ko koordinator za varnost in zdravje ugotovi, da nevarnosti za poškodbe glave ni več, se 
znake za obvezno uporabo varnostne čelade odstrani, ukrepe pa vpiše v knjigo ukrepov 
za varno delo. 
Vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme, mora biti izdelana v skladu z 
seznamom harmoniziranih standardov Ur.l. EN C 332, ter pravilnikom o osebni 
varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06 in 17/11 – ZTZPUS-1) . 
 
Pri vseh delih na delovišču:   število 

varovalna čelada(SIST EN 397:2012) - nevarnost udarca v glavo in padanje 
materiala z višine 

10 
 

varovalna obleka – nevarnost mehanskih in toplotnih vplivov 10 
varovalni čevlji z nedrsečim podplatom in varovalno kapico ter vdelanim 
jeklenim podplatnikom proti predrtju s koničastimi predmeti ) 
(SIST EN 20345.2012)- nevarnost padca material na noge, nevarnost 
preboda podplata, nevarnost povozitve z vozilom, nevarnost udarca 

10 

Pri delovnem mestu, kjer nastaja prekomeren prah: 
zaščita dihal – varovalna maska za varovanje pred delci prahu (SIST EN 
140:1999/AC:2000)- nevarnost prašnih delcev 

3 

zaščita oči – tesno prilegajoča varovalna očala (SIST EN 166:2002)- 
nevarnost prašnih delcev 

3 

Pri delih, kjer je nevarnost urezov, vbodov, opeklin, stisnin, odrgnin: 
varovalne usnjene rokavice (SIST EN 388:2003, EN 407) nevarnost 
udarca,vboda in vreza 

100 

Varovalni čevlji za asfalterje (odporen na temperaturo do 200°C) (SIST EN 15 



VN06/2020 
 

    41/65 
 

ISO 20349) nevarnost visoke temperatura,udarca v noge  
Pri obcestnih delih: 
signalizacijski brezrokavnik –telovnik (SIST EN 20471) 10 10 
Delo v povišanem ropotu (stroji TGM, lesno pred. stroji, rezalke,…):  

varovanje sluha – čepi, slušalke (SIST EN 352-5:2003) – nevarnost 
povečanega hrupa ki se pojavlja na gradbišču 

10 

Pri uporabi, pretakanju nevarnih kemikalij:  

zaščitne gumijaste rokavice (SIST EN 374-4;2014)- nevarnost stika NS s 
kožo 

50 

Pri manipuliranju z nevarnimi snovmi;  

varovalna očala (SIST EN 170)- nevarnost da NS pridejo v stik z očmi 5 
varovalni predpasnik (po potrebi - glede na varnostni list) (SIST EN 13034) 2 
Pri neustreznih vremenskih razmerah:  

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

Po 
potrebi 

 
Varovalna oprema za obiskovalce gradbišča  

predvideno največje število obiskovalcev na gradbišču je – 3 osebe  
varovalna čelada (SIST EN 397:2012) - nevarnost udarca v glavo in 
padanje materiala z višine 

3 

signalizacijski brezrokavnik –telovnik (SIST EN 20471)  3 
 
IZVAJANJE DEL NA VIŠINI (KJER NI KOLEKTIVNIH UKREPOV 
VAROVANJA) 

 

varovalni pas (tritočkovni), blažilec padca, statična vrv (SIST EN361, SIST 
EN358, SIST EN 813) 

5 

 
Ostala osebna varovalna sredstva se določijo sprotno glede na oceno nevarnosti in jo 
predpiše koordinator VZPD v fazi izvedbe del. Izvajalci del morajo svojim delavcem 
zagotoviti potrebno osebno varovalno opremo v skladu z Oceno tveganja. 
 
 Vsi delavci morajo biti predhodno zdravstveno pregledani, tekom izvajanja dela pa 

obdobno zdravstveno pregledani v rokih kot jih predpiše zdravnik medicine dela in 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- starost nad 18 let, 
- strokovna usposobljenost za delo in seznanjenost z vsemi nevarnostmi, 
- morajo biti zdravstveno sposobni, 
- opravljen teoretičen in praktičen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu, 
- opravljen preizkus znanja iz požarne varnosti 

 
 Delavci smejo dnevno opravljati svoje delo največ deset ur.  

 



VN06/2020 

42/65 

7. SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z AKTIVNOSTMI V NEPOSREDNI
BLIŽINI GRADBIŠČA

Pogoj za pričetek gradnje je ločitev gradbišča od površin, ki se uporabljajo za promet ali 
drugi udeleženci gradnje. V ta namen se postavijo ograje po elaboratu ureditve gradbišča. 

Vodja del oz. delovodja mora biti vedno prisoten pri delu z drugimi izvajalci na gradbišču, 
še posebej pri rušitvah in v bližini elektro energetskih vodov (el. vodnikov, plin ….). Dela 
morajo biti usklajena tako, da se delavci med seboj ne ogrožajo. Vsa nevarna mesta 
morajo biti označena oz. zakoličena, ter strokovno izvedena.  

V primeru poškodovanja infrastrukturne instalacije je potrebno o tem takoj obvestiti 
distributerja oz. upravljavca omenjenih energetskih ali komunalnih vodov. 

V času izvajanja del bodo predvideni moteči vplivi na okolico: 

• Hrup
Pri delu se občasno lahko pojavlja povečan hrup.

• Prašenje
Glede na lokacijo gradbišča, je potrebno transportne poti omejiti in preprečiti
prekomerno prašenje. Sortiranje materiala s premetavanjem je prepovedano.

• Začasno onemogočeni dostopi / dovozi
Pogodbeni izvajalec mora obvezno pred pričetkom del vse, ki jim bo začasno
onemogočen dostop oziroma dovoz, pisno obvestiti o nameravanem pričetku in
organizaciji del (obvoz, spremenjen prometni režim, ipd.) ter navesti kontaktne
podatke za sprotna usklajevanja in dogovarjanja.

• Transport tovornih vozil
Zaradi transporta vozil po gradbišču bo lahko povzročeno onesnaževanje
asfaltiranih poti. Izvajalec zagotovi redno čiščenje cestišča tako blata kakor drobnih
frakcij, ki bi imele za posledico poslabšanje voznih razmer in varnosti na parkirišču
in cesti.
Zaradi transporta-izvoza kamionov z gradbišča obstaja nevarnost naleta vozil in
pešcev ali kolesarjev. Pri vključevanju vozil v promet izvajalec zagotovi nadzor in
signalizacijo spremljevalca. V primeru nepredvidenih ovir se morajo udeleženci
izgradnje medsebojno dogovoriti o skupnih ukrepih varstva pri delu.

• Potreba po začasni prekinitvi komunalnih vodov
Pred začetkom izvajanja posameznih faz del se lahko pričakuje začasna prekinitev
komunalnih vodov. Uporabnike je predhodno in pravočasno potrebno obvestiti o
prekinitvi in moteni oskrbi.
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8. TERMINSKI PLAN – NAČRTOVANO ZAPOREDJE / ISTOČASNOST, ROKI ZA 
IZVEDBO DEL Z VARNOSTNIMI UKREPI  

 
Podrobnejši terminski plan izdela izbrani izvajalec del in ga uskladi s sodelovanjem 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču (koordinator v fazi izvajanja 
projekta (K2)) ter investitorjem. 
 
Skladno z zahtevami tega varnostnega načrta in ob upoštevanju obstoječega režima 
delovanja na območju se podrobneje določi zaporedje predvidene izvedbe del. 
 
Predvideni čas gradnje po podatkih investitorja je 60 delovnih dni. 
 
 
9. SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 
Ob ugotovitvi iz terminskega plana o sočasnosti del je potrebno izvesti skupne ukrepe za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in sicer: 
 
● Izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
● Imenovanje koordinatorja na gradbišču v fazi priprave in fazi izvedbe,  
● Omejitev vstopa na gradbišče – brez dovoljenja koordinatorja vstop na gradbišče ni  
   dovoljen 
● Izvedba ustreznih označitev na gradbišču za nošenje varovalne opreme prepoved   
   vstopa na gradbišče itd., 
● Ureditev dostopov in poti ter zavarovanje proti okolici, velja za etapna mesta in pomožne  
    objekte, 
● Nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči – omarica, 
● Namestitev ustreznega števila gasilnikov na gradbišču, 
● Opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred začetkom del in ustrezna   
   namestitev in  zagotovitev varovalne opreme,   
● Priklop elektrike do razdelilne omarice, vzdrževanje razsvetljave in vode na gradbišču,  
● Izvedba meritev električne napeljave na gradbišču 
● Namestitev ustreznih pomožnih prostorov, ki so nujno potrebni,   
● Ustrezno odstranjevanje nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji 
    (pooblaščeno  podjetje), 
● Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci v globino.   
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10. OBVEZNOSTI VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVEŠČANJU O
POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA

Vodje posameznih tehnoloških faz oz. izvajalci morajo, kot je to določeno v terminskem 
planu del in o svoji prisotnosti in istočasnosti na gradbišču o tem obvestiti koordinatorja za 
varnost in zdravje. Ugotoviti morajo ali je potrebno pred začetkom del v zvezi z varnostnim 
načrtom še dodatno izvesti kakšne ukrepe v zvezi s svojim delom, ki so navedene v izjavi 
z oceno tveganja pri posameznem izvajalcu. 
Vsak vodja del gradbišča se mora pred začetkom del seznaniti z varnostnim načrtom in o 
nejasnostih, ki sledijo iz varnostnega načrta se pogovoriti s koordinatorjem za varnost in 
zdravje na gradbišču. 
Ob vsakem odstopanju od varnostnega načrta in nezmožnosti izvedbe svojega dela na 
gradbišču, mora izvajalec uskladiti s koordinatorjem v fazi izvajanja projekta spremembo 
varnostnega načrta s stanjem na gradbišču. 
V primeru, da se določena opravila ne morejo izvajati istočasno, kot je bilo predvideno v 
terminskem planu, o tem izvajalci nujno obvestijo koordinatorja za varnost in zdravje na 
gradbišču. 
Vsako pomanjkljivost oz. hujšo kršitev v zvezi z neupoštevanjem temeljnih načel iz 
varnosti in zdravja, ki jo opazi vodja izvajalca enega delodajalca, da teh načel drugi ne 
spoštujejo to zabeleži v knjigo ukrepov za varno delo in o tem obvesti koordinatorja, ki 
ustrezno ukrepa. Knjiga ukrepov mora biti vedno na gradbišču dostopna koordinatorju in 
inšpektorju za delo. 

Naloge vodje del 
- posreduje podatke elektrikarju o lokaciji strojev in opreme na gradbišču,
- zahteva pravočasno izključitev strojev in opreme, izdaja obratovalno dovoljenje po

izvedbi meritev proti udaru el. toka in izvedbi strelovodne zaščite,
- vodi evidence o pregledih delovne opreme in pravočasno odpravljanje

pomanjkljivosti na delovni opremi,
- zagotavlja, zakoličenje komunalnih vodov na gradbišču, posebej NN vodnikov,
- vodi evidence vseh izvajalcev na gradbišču in zbira dokumentacijo za delavce in

delovno opremo,
- pri izvajanju del zagotavlja vsa tehnična navodila za izvajanje del

Naloge posameznih delovnih skupin (delovodja) 
- zagotavlja pravilno uporabo delovnih naprav in priprav,
- skrbi za pravilno napeljavo el. vodnikov po gradbišču,
- zagotavlja pravilno postavitev delovne opreme, dvigal, lestev, gradbenih odrov,

opažev,…
- sodeluje pri izvajanju pregleda ročnega mehanskega orodja pred izdajo iz skladišča,
- zagotavlja pravilno uporabo el. ročnega orodja in podaljškov,
- izvaja tedenske in mesečne preglede opreme v sodelovanju z obratnim

elektrikarjem,
- upoštevajo navodila iz gradbiščnega reda in požarnega reda.

Naloge ostalih delavcev na gradbišču 
- upoštevajo navodila za varno delo s stroji na el. ali motorni pogon,
- obveščajo neposrednega vodjo o morebitnih napakah, nepravilnostih in poškodbah

el. in mehanskih naprav,
- izvajajo pregled delovne opreme pred in med uporabo (dnevni pregled),
- upoštevajo navodila iz gradbiščnega in požarnega reda.
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11. GRADBIŠČNI RED

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA VRTCA V PODGORCIH 

IZVLEČEK   

1. Gradbiščni red določa pravila obnašanja z namenom zagotavljanja varnosti pri
delu na gradbišču.

2. Vsi, ki se na tem gradbišču nahajajo so dolžni upoštevati določila varnostnega
načrta, ter tega gradbiščnega reda, sicer jih je vodstvo gradbišča dolžno
odstraniti z gradbišča.

3. Vstop na gradbišče je dovoljen le delavcem, zaposlenim pri katerem od
delodajalcev. Uporaba osebne varovalne opreme je obvezna.

4. Na gradbišču smejo izvajati dela le strokovno, zdravstveno in varnostno
usposobljeni delavci, ki posedujejo vso ustrezno dokumentacijo.

5. Vsi stroji in naprave, ki se na gradbišču uporabljajo morajo biti brezhibni,
opremljeni z navodili za varno delo in poročili, ki potrjujejo njihovo brezhibnost.
Z njimi smejo upravljati samo usposobljeni delavci, ki so dolžni redno preverjati
brezhibnost naprav, neustrezne pa izločiti.

6. Vsak izvajalec mora svoja dela opravljati po navodilih, to je pisnih navodilih, v
katerih so opisani pravilni in varni postopki izvedbe posameznega opravila na
gradbišču.

7. Električno napeljavo na gradbišču mora vsakodnevno pregledovati poučen
delavec, enkrat mesečno strokovni delavec elektro stroke.  Priklop električnega
orodja in raznih strojev na morebiten gradbiščni agregat je možen le pod pogoji
in na način, ki je določen z uredbo o varstvu in zdravju pri delu na začasnih in
premičnih gradbiščih.

8. Na gradbišču je treba sproti vzdrževati red in čistočo, nastale odpadke pa sproti
odstranjevati v ustrezne posode.

9. V primeru, da kdorkoli na gradbišču opazi grožnjo za varnost in zdravje ali
nastanek škode je dolžan o tem takoj obvestiti vodjo del. Enako tudi v primeru da
se izkaže potreba po nenačrtovanih delih ali situacijah, ki niso predvidena v
projektu ali varnostnem načrtu.

10. Vodje posameznih izvajalcev ki na gradbišču istočasno opravljajo različna dela
se morajo med seboj stalno usklajevati tako, da ne nastajajo nevarnosti zaradi
istočasnosti opravljanja del.

11. V primeru poškodbe pri delu je vsakdo poškodovancu najprej dolžan nuditi prvo
pomoč, ukrepati da se nesreča ne širi, obvestiti vodjo gradbišča, ki organizira
ustrezno reševanje.

12. Za zagotavljanje požarnega varstva je potrebno upoštevati določila Požarnega
reda posebej v gradbiščnih objektih in na terenu.

13. Vse ukrepe za varnost pri delu je za svoje delavce dolžan zagotoviti posamezen
delodajalec, delavci pa jih morajo upoštevati.

  Datum: ………………    Vodja del: …………………. 
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Izobesi se sledeče ukrepe oziroma pravila: 
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12. POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV UREDITVE GRADBIŠČA IN IZVAJANJA
SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA
GRADBIŠČU

1 Ureditev dostopov in poti ter zavarovanja proti okolici 600,00 € 

2 
Izvedba ustreznih označitev na gradbišču za nošenje 
varnostne čelade, prepoved vstopa na gradbišče, gradbiščna 
tabla 

160,00 € 

3 Postavitev kontejnerjev in kemičnega WC-ja 625,00 € 

4 Nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči - omarica 
prve pomoči 85,00 € 

5 Opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred 
začetkom del in ustrezna namestitev  420,00 € 

6 Namestitev ustreznega števila gasilnikov na gradbišču 2x S9 
ABC na prah   120,00€ 

7 
Stroški nabave varovalnih sredstev (čelade, glušniki, 
gumijasti škornji, čevlji, varovalna obleka, zaščitne rokavice, 
…)  

350,00 € 

8 Ustrezno odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, 
ki nastanejo pri gradnji (po pooblaščeni instituciji) 210,00 € 

Skupaj nastali stroški 2.570,00€ 

Cene so okvirne in zgolj informativne. 
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13. PRILOGE 
 

1. Pisni dogovor o varnem delu na gradbišču 
2. Izjava o izvedenih ukrepih izvajalcev za varno delo na gradbišču 
3. Izvleček navodil in varnostnih ukrepov 
4. Izvleček požarnega reda 
5. Dovoljenje za dela z odprtim plamenom 
6. Navodila za varno delo pri montaži kritine 
7. Navodila za varno delo pri ročnem dvigovanju in premeščanju bremen 
8. Kontrolni list odra 
9. Grafične priloge (organizacijska shema gradbišča, terminski plan) 
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PISNI SPORAZUM 

O skupni organizaciji varstva pri delu, skupnih varstvenih ukrepih in normativih ter pravicah 
in obveznosti delavcev, ki so odgovorni za zagotavljanje varnega delovnega okolja in 
varnih delovnih razmer na delovišču: 

Gradbišče: 
REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA VRTCA V PODGORCIH 

Investitor: 
OBČINA ORMOŽ 

Gl. izvajalec 

1. S podpisom tega sporazuma posamezni udeleženec gradnje potrjuje, da je seznanjen
z varnostnim načrtom in skupnimi ukrepi za varnost in zdravje pri delu, ki jih je
potrebno na gradbišču upoštevati. Obenem mora na delovišču imeti navodila za delo,
za vsa prevzeta dela.

2. Pogodbeni udeleženec se obvezuje, da bo na gradbišču poskrbel za stalno vodenje
prevzetih del in svojih delavcev.

3. Pogodbeni udeleženec se obvezuje, da bo dela na delovišču izvajal skladno s predpisi
o varnosti in zdravju pri delu, varnostnim načrtom in gradbiščnim redom, ki velja za
delovišče ter navodili za posamezna dela. Delavci izvajalca sami skrbijo za svojo
varnost in varnost drugih delavcev pri skupnem delu, pri tem pa so dolžni uporabljati
vso predpisano osebno varovalno opremo.

4. V primeru, da pri izvajanju del posameznega pogodbenega udeleženca obstaja
možnost ogrožanja drugih izvajalcev, je potrebno ukrepe za preprečitev ogrožanja
določiti skupno in jih vpisati v knjigo ukrepov na gradbišču.

5. Na gradbišču je imenovan koordinator za varnost in zdravje pri delu:
___________________________________.

6. Odgovorni za izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu je vodja del ______________________.
S tem v zvezi ima dolžnost obveščati koordinatorja o predvidenem poteku del in
možnih nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri planirani izvedbi del.

7. Sporazum je narejen v dveh izvodih in se ga hrani na gradbišču ves čas gradnje en
izvod hrani investitor. Njegov sestavni del je priložena tabela, kamor se vpisujejo vsi
udeleženci na gradbišču z datumi pričetka posameznih del in žigi ter podpisi
posameznih udeležencev.

Datum:   Glavni izvajalec: 
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IZJAVA IZVAJALCA DEL    
 

 
________________________________________________________________________ 
            (naziv in naslov izvajalca del) 
 
pri izvajanju vseh s pogodbo opredeljenih del,  
 

IZJAVLJAM 
1. da  sem  seznanjen  s preventivnimi  varnostnimi ukrepi ter določbami varnostnega 

načrta št. __________________ in s splošnimi navodili ter zahtevami investitorja. 
 
2. da bodo v fazi izvajanja v pogodbi oz. naročilnici opredeljenih del, sodelovali le 

delavci, ki so v delovnem razmerju in so zavarovani po veljavnih predpisih invalidsko-
pokojninskega zavarovanja 

 
3. da bom vse svoje delavce poučil o specifičnih nevarnostih pri delu, izhajajočih s 

pogodbe oz. naročila,  oz. jih seznanil z najprimernejšim varnim načinom dela, ki 
delavcem zagotavljajo varno delo 

 
4. na delovna mesta oz. dela z večjo možnostjo za nastanek poškodb in zdravstvenih 

okvar (dela z mehaniziranimi delovnimi pripravami, napravami in stroji, dela na višini, 
zdravju škodljiva dela - rezanje, pleskanje, dela z nevarnimi snovmi in podobna dela),  
bom razporejal le delavce, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen - 
veljaven preizkus usposobljenosti ter za ta dela ustrezno zdravniško spričevalo; 

 
5. da bom delovni prostor (območje del oz. delovišče) po potrebi ustrezno opozorilno 

označil in po potrebi nevarne cone ogradil in tako preprečil dostop nepooblaščenim 
osebam 

 
6. da so vsi delavci opravili obdobni zdravstveni pregled pri pooblaščeni zdravstveni 

ustanovi, pri čemer je ugotovljeno, da so vsi zdravstveno zmožni za opravljanje 
konkretnih del na delovišču – gradbišču; 

 
7. da bom delavcem dajal v uporabo le brezhibne stroje, priprave, naprave orodja; 

pripomočke in sredstva za delo, o resnični brezhibnosti se bom prepričal osebno pred 
uporabo; in dokazili oziroma potrdili pooblaščene institucije 

 
8. za vse svoje delavce bom zagotavljal vsa ustrezna predpisana osebna varovalna 

sredstva in osebno varnostno opremo  glede na specifičnost del in varnostnega načrta 
 

9. v primeru zaznave neposrednih nevarnosti za življenje ali zdravje (svojih delavcev ali 
drugih delavcev, ki sodelujejo na skupnem delovišču) bom z delom takoj prekinil in 
nadaljeval šele, ko bodo vse nevarnosti oz. pomanjkljivosti strokovno odpravljene; 

 
10. v primeru, da bom v teku izvedbe del naletel na problematiko oz. na nevarnosti ipd., ki 

jih ni bilo vnaprej mogoče predvideti in ogrožajo varno izvedbo del, bom prekinil 
izvedbo teh del in o tem predstavnika naročnika, ter na osnovi skupnih ugotovitev 
ukrepal tako, da bom zagotavljal varno nadaljevanje del. 
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11. v primerih sodelovanja podizvajalcev del bom odgovorne osebe podizvajalca seznanil 
z obveznostmi, ki jih je treba upoštevati in izvajali na delovišču, ki je predmet teh del, 
ter od svojih podizvajalcev zahteval  in zagotavljal izpolnjevanje vseh pogojev iz tega 
sporazuma oz. obveznosti iz varnostnega načrta (če je izdelan). 
 

12. v kolikor gre za skupna dela na skupnem delovišču, kjer zaradi potreb dela istočasno 
izvajajo dela delavci dveh ali več izvajalcev del, bom poskrbel za sklenitev pisnega  
sporazuma in za izvajanje preventivnih ukrepov, ki  izvirajo iz  pisnega sporazuma, ki 
velja  za skupna delovišča.    
  

13. takoj bom odstranil svojega delavca, ki ne bo izvajal del v skladu z mojimi navodili in v 
skladu s predpisi o varstvu pri delu, kakor tudi delavca, ki ne bo uporabljal predpisanih 
osebnih varovalnih sredstev, oz. delavca, ki je pod vplivom alkohola (oz. sum) in 
drugih prepovedanih narkotičnih sredstev, ipd.. 
 

14. obvezno bom sodeloval, sam nadziral in koordiniral neobičajna ter posebno nevarna 
dela (dviganje in premeščanje težjih bremen, dela na višini, nevarne snovi, ipd.); po 
potrebi bom sproti odrejal dodatne preventivne varnostne ukrepe, ki bodo zagotavljali 
varno izvedbo predmetnih, s pogodbo oz. naročilnico opredeljenih del. 
 

15. v času del v proizvodnih prostorih družbe oz, bom upošteval vse predpise in navodila 
navedene družbe in izvajal še ostale preventivne ukrepe, ki so potrebni za varno 
izvajanje del, kakor tudi navodila in odredbe odgovornih oseb družbe ter odgovornih 
oseb na morebitnih skupnih deloviščih 

 
16. bom na lokaciji del, kjer se bo vršilo delo z odprtim plamenom pridobil ustrezno 

dovoljenje za delo z odprtim plamenom in ga izpolnil skladno z navodili 
 
17. da sem (oz. bom) o začetku izvajanja posebno nevarnih del, pravočasno pisno 

obvestil pristojne inšpekcijske organe (v skladu s posebnimi predpisi, če gre za 
nevarna dela, kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare)  

 
18. kot odgovorna oseba izvajalca del s podpisom potrjujem in se hkrati obvezujem, da kot 

vodja prevzemam odgovornost za spoštovanje, izvajanje in zagotavljanje preventivnih 
varnostnih ukrepov oz. izvedbo vseh potrebnih  ukrepov s strani podrejenih delavcev 
kakor tudi za morebiti  nastale posledice v primeru povzročitve materialne škode oz. v 
primeru povzročitve poškodbe pri delu tretjim osebam (delavcem podizvajalcev, drugih 
izvajalcev, delavcev naročnika), če se v teku  raziskave nastale materialne škode oz. 
pri raziskavi poškodbe pri delu s strani inšpekcije dela oz. zunanjih izvedencev 
dokaže, da so le-te nastale izključno zaradi malomarnosti, nespoštovanja opredeljenih 
varnostnih ukrepov oz. zaradi neuporabe predpisanih osebnih varovalnih sredstev s 
strani podrejenih delavcev 

 
Datum:   Žig: Lastnoročni 

podpis:___________________ 
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Seznam izvajalcev oziroma podizvajalcev in odgovornih oseb na gradbišču: 

REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA VRTCA V PODGORCIH 

1.Glavni
izvajalec del

  (naziv – naslov) 
Vodja del 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis   
Namestnik 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis     
2. Izvajalec

  (naziv – naslov) 
Vodja del 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis 
Namestnik 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis     
3. Izvajalec

  (naziv – naslov)    
Vodja del 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis     
Namestnik 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis     
4. Izvajalec

  (naziv – naslov) 
Vodja del 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis     
Namestnik 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis     
5. Izvajalec

  (naziv – naslov) 
Vodja del    

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis     
Namestnik 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis     
6. Izvajalec

 (naziv – naslov) 
Vodja del 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis     
Namestnik 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis     
7. Izvajalec

  (naziv – naslov) 
Vodja del 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis     
Namestnik 

  (priimek in ime) (tel. št.) in podpis     
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IZVLEČEK NAVODIL IN VARNOSTNIH UKREPOV 

▪ Delovišče mora biti zavarovano pred vstopom nepoklicanih oseb in opremljeno z
opozorilnimi tablami.

▪ Izvajalec si mora pridobiti dovoljenje za vstop.
▪ Vodja del na delovišču oz. vodje posameznih del, morajo zagotoviti, da delavci imajo na

razpolago in tudi dosledno uporabljajo ustrezno opremo in sredstva za osebno varstvo
pri delu.

▪ Vodja del na delovišču oz. vodje posameznih del, morajo skrbeti, da delavci uporabljajo
brezhibne delovne naprave in priprave ter orodja, ter da neustreznih oz. brezhibnih ni v
uporabi – so odstranjene.

▪ Vsi zaposleni pri delu morajo uporabljati predpisana sredstva in opremo za osebno
varstvo pri delu.

▪ Izvajalec je pri svojem delovnem opravilu odgovoren za izvajanje varnostnih ukrepov.
▪ Pred pričetkom dela je potrebno opraviti pregled in preizkus delovanja varnostnih

naprav, delovnih priprav in naprav ter ustreznost delovnega mesta oziroma delovišča /
gradbišča.

▪ Gibanje delavcev izvajalca je dovoljeno samo v okviru zahtev dela in opravil. Izvajalcem
je prepovedano gibanje in delo v območju delovanja transportnih sredstev (vozil,
viličarjev, dvigal, itd…). Zadrževanje izvajalcev v območju delovanja strojev je
prepovedano.

▪ Vse odprtine, jaški, kanali, ki so zaradi del začasno odprti morajo biti zavarovani z
zaščitno ograjo.

▪ Vstop delavcev izvajalca v proizvodne prostore, kjer se hranijo nevarne ali zdravju
škodljive snovi, je dovoljen samo v spremstvu odgovorne osebe proizvodne enote.

▪ Transportne poti, prehodi, hodniki in stopnišča morajo biti vedno prosta. Na teh mestih
je prepovedano odlaganje materiala, opreme, embalaže, odpadkov, ipd..

▪ Pri vožnji po dvorišču investitorja oz. naročnika s tovornim ali osebnim vozilom je
obvezno upoštevati navodila in prometno signalizacijo ter cestnoprometne predpise.
Maksimalna hitrost vozil na dvorišču je 10 km/h. V objektih oziroma zaprtih prostorih pa
5 km/h.

▪ Uporaba električnega toka za izvedbo del je dovoljena samo preko ustrezne gradbene
omarice.

▪ Vsi speljani električni kabli morajo biti brezhibni in nepoškodovani ter zavarovani pred
mehanskimi poškodbami.

▪ Pred uporabo električnega toka preko gradbene omarice morajo biti izvedene elektro
meritve.

▪ Varnostne naprave ni dovoljeno odstranjevati ali blokirati njihovo delovanje.
▪ Sredstva za delo morajo ustrezati varnostnim predpisom in se smejo uporabljati samo

namensko. Uporabljati jih smejo samo usposobljeni delavci.
▪ Pri popravilu sredstev za delo mora pooblaščen vzdrževalec na stroj namesti tablo z

napisom: STROJ V POPRAVILU.
▪ Pri delu na višini, kjer ni delovnih ploščadi ali odrov, morajo delavci uporabljati varnostni

pas. Delo na višini iz lestev je dovoljeno le pod posebnimi pogoji.
▪ Za vsa vroča dela (varjenje, rezanje – kjer to ni dovoljeno) je potrebno predhodno

pridobiti soglasje. Delo ni dovoljeno brez požarne straže.
▪ Izvajalec mora v celoti upoštevati določila požarnega reda.
▪ Izvajalec del mora poskrbeti, da je na mestu izvajanja ali na delovišču kompletna

omarica za prvo pomoč.
▪ Za neizpolnjevanje splošnih navodil naročnika oz. investitorja se odredi prepoved dela.
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SPLOŠNI UKREPI: 
 
Ukrep 1:   
Nabaviti ustrezno varovalno opremo z vsemi potrdili o skladnosti, staro dotrajano 
redno menjati (npr. rabljene čelade….) 
 
Ukrep 2:  
Uporaba vseh delovnih sredstev po evropskih standardih (s CE oznako) 
 
Ukrep 3:  Uporaba navodil za varno delo 
 
Ukrep 4:   
Uporaba primernih delovnih oblek napram vremenskim neprilikam (zimske obleke, 
letne obleke, oprema za dež…) 
 
Ukrep 5: Uporaba varnostnih pasov za delo na višini in ustreznih varovalnih odrov 
ter zagotoviti pisni sporazum med delavci različnih izvajalcev (v kolikor se ti 
pojavijo) 
 
Ukrep 6: Na gradbišču smejo dela opravljati le zdravi delavci, poučeni o nevarnostih 
s strani odgovornega vodja del. 
 
 
Izbran izvajalec se s podpisom pogodbe obveže, da bo jasno in dosledno izpolnjeval vse 
varnostne ukrepe tega varnostnega načrta. V kolikor pa bo prišlo do sprememb jih je 
dolžan sproti sporočati imenovanem koordinatorju VZPD v fazi izvajanja projekta, ki jih bo 
vpisal v knjigo ukrepov. Vse ukrepe za varno delo se sproti navaja v knjigi ukrepov, z njimi 
se seznani posamezne izvajalce, ki svojo seznanitev potrdi s podpisom v knjigo ukrepov. 
 
Varnostni načrt je izdelan na podlagi predložene projektne dokumentacije in v skladu z 
zahtevami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih. 
Izdelan je za celotno obdobje gradnje – od pripravljalnih del do tehničnega oz. kvalitetnega 
prevzema objekta. 
V času izdelave varnostnega načrta niso poznani vsi izvajalci del, vsak izvajalec del zato 
predloži pisno tehnološke postopke izvajanja del s programom ukrepov za varno delo ter 
navodili za posamezno delovno opremo oz. pripravi načrt organizacije del z organizacijo 
gradbišča. Pri izdelavi programa mora izvajalec upoštevati posamezne zahteve 
varnostnega načrta. Navedena dokumentacija se priloži varnostnemu načrtu.  
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NAVODILA ZA VARNO DELO PRI MONTAŽI KRITINE 
 

V skladu z 9., 12., 19. in 37. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (UL RS, št. 
3/11), v skladu s 6., 10., 11. in 13. členom ter prilogo IV. Uredbe o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL RS, št. 83/2005) in v skladu s 
Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (UL RS, št. 101/2004). 
 
1. SPLOŠNA DOLOČILA 
Na gradbišču mora biti pred pričetkom montaže poskrbljeno za higiensko-sanitarne 
naprave: stranišča, umivalnice, pitna voda, prostor za delavce. 
Za primer nezgode pri delu mora biti na gradbišču torbica s prvo pomočjo, ki vsebuje 
najnujnejši sanitetni material. Vsaj en delavec delovne skupine mora biti usposobljen za 
nudenje prve pomoči. 
Po Pravilniku o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 
(Uradni list RS, št. 136/2006) je potrebno na 50 delavcev namestiti vsaj eno omarico za 
prvo pomoč, na 20 delavcev pa mora biti prisoten vsaj en delavec, usposobljen za nudenje 
prve pomoči. 
Za primer hitre intervencije v primeru začetnega požara je potrebno imeti s seboj vedno 
gasilni aparat S 9 kg. 
 
2. ZAHTEVE 
Pri izvajanju del montaže ostrešij morajo delavci izpolnjevati naslednje pogoje: 
 biti morajo telesno, duševno in fizično sposobni in stari nad 18 let, 
 imeti morajo veljavno zdravniško spričevalo, 
 biti morajo seznanjeni in poučeni o sistemu dela, 
 biti morajo seznanjeni z nevarnostmi pri delu, 
 imeti morajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu, 
 pri delu morajo dosledno upoštevati vse predpise iz varnosti in zdravja pri delu, ki se 
nanašajo na delovišče oziroma delo, 
 dosledno morajo uporabljati predpisano osebno varovalno opremo, 
 na opravljanje del montaže ostrešij morajo biti napoteni s strani nadrejenega. 
 
3. OSEBNA VAROVALNA OPREMA 
a) Splošna osebna varovalna oprema 
ZAŠČITNA ČELADA – morajo jo obvezno uporabljati VSE osebe na gradbišču, ne glede 
na dela, ki jih izvajajo in kateri ekipi oziroma podjetju pripadajo. 
ZAŠČITNI ČEVLJI – morajo imeti zaščitne ojačitve prstov in podplata za preprečitev 
poškodb v primeru posutja ali padca materiala ter/ali prebodov ostrih predmetov. Podplat 
mora hkrati biti nedrseč in močno profiliran za dober oprijem. 
ZAŠČITNE ROKAVICE – morajo biti iz kvalitetnega, trpežnega materiala, ki ne omogoča 
ZAŠČITNA OBLEKA – mora biti izdelana tako, da ima čim manj žepov, ker so lahko le-ti 
vzrok zatikanja in s tem poškodb. 
ZAŠČITNA OČALA – morajo se uporabljati pri vseh delih, kjer se pojavlja možnost letečih 
delcev (drobljenje, dolbenje betona, brušenje, vrtanje itd). 
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VARNOSTNI PASOVI – uporabljati se morajo pri vseh delih na višini. 
RESPIRATORJI – uporabljajo se pri delih v prahu. 
NAJLONSKA VRV S KARABINI – za varovanje. 
 
b) Dodatna osebna varovalna oprema – dela, kadar je prisoten AZBEST 
ZAŠČITNI KOMBINEZON – uporablja se kot vrhnje oblačilo, je nepropusten in le za 
enkratno uporabo. Zaradi nepropustnosti je priporočljiva uporaba bombažnega spodnjega 
perila. Rokavi in hlačnice naj segajo čez rokavice oziroma čevlje (po potrebi zalepiti z 
lepilnim trakom). 
POLOBRAZNE, OBRAZNE MASKE P3 – uporabljajo se pri odstranjevanju materiala, ki 
vsebuje vezan azbest. V primeru prisotnosti azbesta je uporaba obvezna na celotnem 
območju izvajanja rušitvenih del. 
DIHALNI APARAT S CELOOBRAZNO MASKO– uporablja se v primeru zelo visoke 
koncentracije azbestnih vlaken oziroma zelo visoke koncentracije prahu. 
 
4. VARNOST PRI DELU NA STREHAH 
 
V primerjavi s predhodnim predpisom, ki je urejal varnost pri delu v gradbeništvu, ti 
predpisi podajajo strožje zahteve za izvajanje del na strehah. Te zahteve so odvisne od 
višine delovnega mesta, naklona površine, vrste in nosilnosti kritine ter vrste in trajanja del. 
Pri izvajanju kakršnekoli montaže lesenih elementov je potrebno upoštevati tudi specifične 
pogoje gradnje za vsak objekt in dopolniti ta program ukrepov z dodatnimi navodili 
varnega dela. 
Investitor in izvajalec (tudi vsi podizvajalci in samozaposlene osebe) morata skleniti pisni 
sporazum. Delodajalec mora sporazumno določiti delavca(odgovorno osebo), ki bo 
usklajeval izvajanje ukrepov z določitvijo odgovorne osebe za kontrolo teh ukrepov. 
Na površinah z naklonom do 200 morajo biti previsni robovi strehe zavarovani z varnostno 
ograjo. V primeru, da zaradi izvajanja del varnostne ograje ne moremo postaviti na 
previsnem robu, je potrebno v oddaljenosti 2 m od roba postaviti nadomestno ograjo. V 
kolikor se v tem primeru dela izvajajo tudi na previsnem robu strehe, morajo biti delavci 
varovani z varnostnim pasom. 
Pri naklonu površine strehe 200 do 450 morajo biti previsni robovi zavarovani z varnostno 
ograjo ali lovilnim odrom ali mrežo. V primeru večjih površin je to varovanje potrebno 
postaviti dodatno na sami strehi, da se prepreči zdrs po površini, oziroma, da višina zdrsa 
ne presega 5 m. Dela na površinah strehe naklona, večjim od 450 lahko izvajajo delavci, 
zdravstveno sposobni za delo na višini, in kot določa predpis, samo v ugodnih vremenskih 
razmerah. Pri delu na naklonu 450 do 600 mora biti z varnostno ograjo zavarovan previsni 
rob strehe, zavarovan oziroma preprečen zdrs na površini strehe za več kot 1 m ter 
delavci izvajajo delo z uporabo varovalnega pasu. Na sliki 3 je prikazano varovanje pred 
padci z višine z horizontalnim vodilom, ki je primeren za varno delo na višini. 
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Slika 4. Prikaz varovanja z točko drsnega privezališča 

Na strehah z naklonom, večjim od 600 je potrebno poleg že naštetih ukrepov zagotoviti še 
varne dostope za vzpenjanje po površini ter vodoravne delovne pode, opremljene z 
varnostno ograjo. 
Pri gradnji industrijskih objektov, pri montažni gradnji se za zavarovanje delovnih mest pri 
izvedbi strešne konstrukcije uporabljajo varovalne mreže. V času dela na strehi se pod 
mestom izvajanja del ne smejo nahajati ostale osebe, območje pa mora biti zavarovano in 
označeno z varnostnimi znaki. 
V vsakem primeru mora izvajalec pred začetkom dela na obstoječi strehi preveriti stanje 
nosilne strešne konstrukcije in kritine. V primeru kritine iz cementnih plošč ali tanke 
pločevine, ki nima ustreznih karakteristik za prenašanje obremenitve oseb ali materiala, se 
izdelajo pred začetkom izvajanja del prehodi za gibanje delavcev, ki morajo biti jasno 
označeni. Po sami površini strešne kritine je v tem primeru prepovedano gibanje. 
Ukrepi za varno delo na strehah pri gradnji se opredelijo že v projektni dokumentaciji. 
Glede na konstrukcijo strehe projektiranega objekta koordinator v fazi priprave projekta 
opredeli ukrepe za varno delo na strehi v varnostnem načrtu. Pri projektiranju objekta 
mora projektant predvideti tudi ustrezne tehnične rešitve, ki zagotavljajo varno delo pri 
vzdrževanju ali čiščenju strehe v času uporabe objekta. Za primer, svetlobni jaški in okna 
morajo biti dvignjeni nad ravnino strehe. Vse industrijske strehe morajo biti opremljene z 
varnimi dostopi do delovnega mesta širine najmanj 60 cm in opremljeni z varovalno ograjo. 
Vse strešne lestve s klini, ki so daljše od 5.00 m, morajo biti opremljene s hrbtnim 
varovalom. Skratka, že pri projektiranju objekta je potrebno predvideti sisteme, ki 
zagotavljajo dostop in varovanje oseb pri izvajanju vzdrževalnih del v času uporabe 
objekta. 

5. TRANSPORTIRANJE NA OBJEKT
 Deli ostrešja (konstrukcije) se privežejo z dvokrako jekleno vrvjo, kot med krakoma ne
sme biti večji od 120º. Privezuje in dviguje se vsak del posamično! Pri tem je treba paziti,
da ni presežena maksimalna dovoljena obremenitev žerjava!
 Kavlji na vrveh morajo imeti varovalke, ki preprečujejo zdrs vrvi.
 Ostrešje se prenese na objekt, kjer se na določenem mestu odloži, ali pa se direktno
postavi na mesto montaže in zmontira.
 Delavec, ki, izvaja privezovalna in odvezovalna dela, mora poznati navodila za
signalizacijo in navodila za varno delo z žerjavi.
 Vsi delavci, ki se nahajajo v radiju prenosa, morajo obvezno uporabljati varovalne
čelade!



VN06/2020 
 

    60/65 
 

ROČNO DVIGANJE BREMEN 
 Ročno dviganje bremen lahko pride v poštev samo pri nizkih (individualnih) objektih, pri 
visokih objektih pa je potrebno obvezno uporabiti mehaniziran prenos. 
 Število delavcev, ki bodo dvigovali elemente ostrešja, se določi glede na težo elementa. 
Vrvi se zavežejo okoli droga, nato vsi enakomerno dvigujejo do želene višine. 
 Vrvi morajo biti nepoškodovane in preizkušene za nazivno obremenitev. Ta obremenitev 
nikakor ne sme biti presežena! 
 Delavci, ki dvigujejo, morajo stati na zanesljivi podlagi in biti privezani z varnostnim 
pasom. V kolikor privez delavcev ni mogoč, se morajo delavci postaviti na zavarovano 
mesto. 
 Dele ostrešja (manjše elemente) je možno na objekt prenašati tudi ročno. 
 Vsi delavci morajo med dvigovanjem uporabljati varnostni pas, obuvalo z gumijastim 
podplatom in varnostno čelado. 
 Med dviganjem se pod bremenom ne sme nahajati nihče, razdalja od navpičnice 
dviganja mora biti vsaj dvakratna (2 x) dolžina bremena! 
 Če je površina, na kateri stojijo delavci, ki dvigajo breme, poledenela, je prepovedano 
dvigovati brez varnostnega priveza. 
6. MONTAŽA OSTREŠJA 
 Montaža ostrešja mora potekati po načrtu projektanta po zaporednih fazah. 
 V času montaže se pod mestom montaže ne sme nahajati nihče! Dostopi v stavbo 
morajo biti zavarovani z varovalnimi nadstreški! 
 Odri na kozah smejo segati največ 2 m v višino in pod nobenim pogojem ne smejo biti 
postavljeni drug na drugega! 
 Vsa delovna mesta na višini 100 cm nad tlemi morajo biti zavarovana z zanesljivo ograjo 
višine najmanj 100 cm. 
 Montažo nosilcev, veznih elementov, tramov morata izvajati najmanj dva delavca! 
 Potrebno orodje (kladivo, sekira, klešče, ključi ipd.) in material (vijaki, žeblji) mora 
delavec prenašati v posebni torbici, ki jo ima privezano okoli pasu. 
 Na nezavarovanih mestih se morajo delavci zanesljivo privezati z varnostnim pasom. V 
kolikor priveza ni mogoče izvesti, je potrebno razmisliti o uporabi druge vrste varovanja 
(odri, košare). 
 Letvanje se praviloma prične pri kapi in nadaljuje do slemena. 
 Za hiter privez delavcev na ostrešje naj bi se potegnila najlonska ali jeklena vrv 
primernih dimenzij preko strehe, na to vrv se delavci priklenejo s karabini. Pri srečanju 
dveh delavcev se mora eden odkleniti, da lahko gre drugi mimo, zato mora imeti varovalni 
pas obvezno dva karabina, da se lahko izvede križna menjava. 
 Montaža z lestvami pride v poštev le v izjemnih primerih s poostrenimi varnostnimi 
ukrepi, kajti na lestvi je delavec zelo nestabilen! 
 Na lestev se ne sme nihče privezovati! 
 
Montaža sme potekati s pomočjo fasadnih, premičnih ali konzolnih odrov, vendar morajo 
vsi našteti odri ustrezati veljavnim predpisom, standardom in zahtevam varnosti in zdravja 
pri delu. 
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 Ob glavnem dostopu do objekta, na katerem se izvaja montaža ostrešja, mora biti 
nameščena tabla »POZOR, DELO NA STREHI«. 
 
7. DELO NA STREHI 
 Na strehah, ki so krite s salonitno, pločevinasto ali podobno kritino (industrijske strehe) 
in ne prenašajo večjih obremenitev, je treba pred začetkom del s posebnimi ukrepi 
preprečiti zlom kritine in s tem padec delavca v globino. 
 Na strehah, ki so krite z navedeno kritino, morajo biti napravljeni zanesljivi prehodi in 
delovne ploščadi za varno delo pri prekrivanju strehe in drugih gradbenih delih na strehi. 
 Prekrivanje streh se sme opravljati samo ob suhem in ne vetrovnem vremenu! 
 
8. ODRI, LESTVE IN MREŽE 
 Odri in lestve morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in zahtevami 
varnosti in zdravja pri delu. 
 Odri morajo biti zavarovani z zanesljivo varovalno ograjo višine najmanj 1 m. 
 Za montažo se lahko uporabi premični oder, ki pa mora biti varno izdelan. Na podestu 
odra mora biti izdelan varen dostop z lestvami. Na odrejenem mestu se mora tak oder 
zavarovati proti premiku. 
 Premični oder se ne sme uporabljati kot nosilni oder, razen če je zanj posebej izdelan 
statični račun. 
 Če se uporabljajo pri montaži lestve, morajo biti le-te izdelane varno. Minimalna širina 
lestve mora biti 45 cm, razmak med klini pa 30 do 35 cm. Pri postavljanju je potrebno 
vedeti, da mora biti lestev postavljena pod kotom 60 do 75º, in da mora vrh lestve segati 
preko mesta naslona še 1 m! 
 Če je že nujno potrebno, da delavec dela na lestvi, potem lahko dela le eden! 
 V primerih, ko morajo delavci delati na višini , kjer zavarovanje s pasovi ni izvedljivo, je 
potrebno pod mestom montaže razpeti lovilne mreže. Lovilne mreže morajo biti zanesljivo 
pripete! 
 
9. ELEKTRIČNO ROČNO ORODJE IN ELEKTRIČNA NAPELJAVA 
 Vse električno ročno orodje (ročne krožne žage, vrtalni stroji, skobeljni strojček) mora 
biti opremljeno z varnostnimi napravami (fiksni in gibljivi ščiti) in mora biti zavarovano pred 
električnim udarom. 
 Električni vodniki in priključki ne smejo biti poškodovani in morajo ustrezati zahtevam 
varnosti. Vse poškodovane vodnike in priključke moramo nemudoma zamenjati z novimi 
oziroma brezhibnimi. 
 Električne naprave in napeljave sme vzdrževati in popravljati le kvalificiran elektrikar! Če 
se montaža izvaja pod električnimi vodi ali v njihovi neposredni bližini, je potrebno za čas 
montaže tak vod odklopiti! V kolikor voda ni možno odklopiti, je potrebno med mestom 
montaže in električnim vodom napraviti varovalno prepreko (varovalni nadstrešek nad 
mestom montaže, ki onemogoča dotik el. vodov 
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NAVODILA ZA VARNO DELO 
PRI ROČNEM DVIGOVANJU IN PREMEŠČANJU BREMEN 

V skladu z 9., 12., 19. in 37. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (UL RS, št. 
43/11), v skladu s 6., 10., 11. in 13. členom ter prilogo IV. Uredbe o zagotavljanju varnosti 
in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL RS, št. 83/2005), Pravilnikom o 
varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (UL RS, št. 101/2004) ter v skladu s 
Pravilnikom o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Ur. l. RS, 
št. 73/05). 

NEVARNOSTI: 
 prekomerno obremenjevanje telesa,
 okvare hrbtenice, sklepov kolka, kolen, ramen in komolcev,
 vbodi, vreznine, odrgnine in opekline,
 padci predmetov na dele teles, noge in stopala,
 stisnjenje delov teles in prstov roke.

NAVODILA ZA VARNO DELO: 

Da bi preprečili nezgode na delu pri nakladanju, razkladanju in ročnem transportu, je pri 
takšnih delih potrebno upoštevati naslednja navodila: 

1. Dela nakladanja, razkladanja in ročnega transporta smejo opravljati le zdravstveno in
strokovno usposobljeni delavci.
2. Pri nakladanju, razkladanju in transportu mora delavec dosledno upoštevati predpisani
režim dela, t.j. navodilo odgovorne osebe. Način dela mora biti usklajen z vrsto, obliko in
težo bremena ter s tehničnimi karakteristikami transportnih naprav.
3. Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno. Upravljati sme samo z njemu
določenim transportnim sredstvom ali napravo.
4. Če naklada in razklada večjo količino tovora skupina delavcev, mora njihovo delo
nadzirati za to določena oseba, ki se mora pred začetkom dela prepričati, ali je oprema za
nakladanje ali razkladanje tovora v brezhibnem stanju.
5. Če se delo izvaja z več delavci in je za varnost tega dela potrebno medsebojno
sporazumevanje teh delavcev, mora to delo voditi in nadzirati pooblaščena oseba, ki
pozna nevarnosti tega dela in potrebne varstvene ukrepe.
6. Na kraju, kjer se mehanizirano naklada in razklada tovor, se smejo muditi samo tisti, ki
opravljajo to delo. Mehanizirano nakladanje in razkladanje mora biti ločeno od kraja, kjer
se tovor prenaša na rokah.
7. Vozil ni dovoljeno obremeniti preko naznačene nosilnosti. Tovor je treba naložiti na
vozilo tako, da ne ovira voznika pri vožnji, da ne ogroža oseb in okolice ob poti in da se ne
more z vozilom prevrniti. Nestabilnega tovora ni dovoljeno med vožnjo držati z rokami.
8. Ne nosi velikih in težkih predmetov pred seboj, marveč na ramenih ali na hrbtu.
9. Ne dvigaj in odlagaj bremen z upognjeno hrbtenico, pač pa vedno iz počepa (z
upognjenimi koleni). Težjega bremena ne nosi, ampak ga transportiraj z dvižnimi in
prevoznimi sredstvi.
10. Predmet odloži počasi in po možnosti na mesto, ki je na približno enaki višini, na kateri
si ga nosil.
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11. Predmete ne meči, če pa položaj to zahteva, se predhodno prepričaj, če s tem ne 
ogrožaš sebe ali koga drugega. Pri odlaganju predmeta pazi, da si ne poškoduješ nog, 
zato uporabljaj primeren podstavek. 
Pri dviganju vreče ravnamo na naslednji način : 
 stopimo široko ob vrečo, 
 počepnemo, zgrabimo vrečo in dvignemo z vzravnanim hrbtom, 
 vrečo zanihamo med bedri, vstanemo in istočasno izkoristimo nihaj, da dvignemo vrečo 
na ramo. 
13. Pri dviganju trdnih predmetov (zaboji, sodi) ipd. ravnamo na naslednji način: 
 pristopimo k predmetu z nekoliko razmaknjenimi stopali, 
 počepnemo, zgrabimo breme na nasprotnih straneh, 
 z vzravnanim hrbtom in iztegnjenimi rokami dvignemo breme. 
14. Pri dviganju dolgih kosov (cevi, drogovi ipd.) ravnamo na naslednji način : 
 predmet z ene strani dvignemo na rame tako, da rame prislonimo na polovico dolžine 
predmeta, 
 se vzravnamo in predmet dvignemo na rame in ga odnesemo na mesto odlaganja. 
15. Bodičaste, zobčaste predmete in krhki material vedno prenašajte v zabojih s 
prikladnimi držaji oz. ročaji za prenos. 
16. Predmete z gladko ali drsljivo površino je treba skrbno prijeti oz. jih pred dvigom in 
prenosom očistiti. Tako delo je po možnosti treba opraviti s pomožnimi sredstvi za 
prenašanje in dviganje. 
17. Za prenos in dvig vročih predmetov uporabljajte zaščitne rokavice oz. predmete pred 
prenosom ohladite. 
18. Če se prenašajo jedke snovi (kisline, lugi ipd.) v stekleni, sintetični ali drugačni 
embalaži, morajo ročaji na embalaži po trdnosti ustrezati teži tovora in biti nanjo dobro 
pritrjeni. Te snovi prenašamo oz. prevažamo z vozički, nikdar pa ne na hrbtu ali v naročju. 
19. Steklenice in druga steklena embalaža morajo biti na vozičkih zavarovane, da se med 
prevozom ne morejo prevrniti ali pasti. 
20. Jedke tekočine v stekleni ali sintetični embalaži, ki so težke več kot 10 kg, morata 
prenašati dva delavca. V poškodovani embalaži teh tekočin ne smemo prenašati. 
21. Pri nakladanju, razkladanju in prenašanju jedkih tekočin je treba najprej pregledati 
delovni prostor in odstraniti ovire, ki bi mogle spraviti v nevarnost delavce pri delu. 
22. Prepovedano je posode z jedkimi tekočinami prenašati na hrbtu ali v naročju. 
23. Sode in zabojev z jedkimi tekočinami ni dovoljeno kotaliti, valiti oz. potiskati, temveč se 
smejo prevažati samo z vozičkom. 
24. Prenos jeklenk z utekočinjenimi plini in plini pod pritiskom na ramenih ni dovoljen. 
Jeklenke se lahko prenašajo samo s posebnimi ali drugimi vozički, zavarovane pred 
padcem oz. udarci. 
25. V zaboju vozila, v katerem se prevažajo jeklenke s plini pod pritiskom, se ne smejo 
voziti delavci. 
26. Kadar se sodi in kadi skladajo v vrste eden nad drugega, je treba postaviti med vrste 
deske, ki imajo na koncu vrst kline. Vlivna odprtina mora biti zgoraj. 
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27. Pri valjanju valjastih tovorov, ki jih nakladajo na vozilo ali razkladajo z vozila, morajo 
biti delavci na obeh straneh naprave, ki jo uporabljajo pri takem delu. Če je treba tovor 
valiti po ravnem, morajo biti delavci za tovorom. Prepovedano je prenašati tovor v valjasti 
embalaži na rokah, če tehta več kot 30 kg. 
28. Pri nakladanju kosovnih tovorov, ki jih je treba jemati s skladovnic, se je treba najprej 
prepričati, ali je skladovnica stabilna. 
29. Pri ročnem nakladanju in razkladanju (cevi, grede, profili) je treba uporabiti ustrezna 
pomožna sredstva. Tovore je dovoljeno jemati le z vrha sklada. To delo morata opravljati 
hkrati vsaj dva delavca pod nadzorstvom za to določene osebe. 
30. Pri razkladanju tovora na odprte nakladalne in razkladalne površine je treba tovor 
skladati tako, kot to zahteva njegova vrsta in teža. Pri mehaniziranem razkladanju ni 
dovoljeno skladati tovora več kot 6 m visoko, pri ročnem razkladanju pa ne več kot 2 m 
visoko. Tovor teže do 50 kg zlagamo največ do 1,5 m visoko. Zaboji, vreče in podobno 
oblikovani predmeti naj bodo zloženi na vezeni način (kakor opeka pri zidanju). 
32. Zložene cevi ali valjasti predmeti morajo biti zloženi med stebri ali vsaj pri tleh, 
podložene z zagozdami. 
33. Če je treba zaradi transportnih del začasno odstraniti razne zaščitne ograje, pokrove 
ipd., jih je treba neposredno po končanih delih vrniti na svoje mesto. 
34. Skladovnice pločevine, cevi ali drugega materiala morajo biti zavarovane, da 
posamezni kosi ne drsijo, padajo ali se kotalijo. 
35. Pri nakladanju ali razkladanju eksplozivnih in vnetljivih tovorov je prepovedano kaditi. 
 
OPOZORILO 
 Pri dviganju in prenašanju bremena uporabite ustrezne vozičke. 
 Ne dvigajte bremen težjih od 50 kg. 
 Pri dviganju upoštevajte pravilno tehniko dviganja (upognjena kolena in izravnana 
hrbtenica) 
 Kadar je to možno, breme dvigajte v paru ali skupinsko. 
 Pri delu uporabite ustrezna osebno varovalno opremo, kot so usnjene zaščitne rokavice 
za zaščito vbodov vreznin ipd., zaščitne čevlje z jekleno kapico za zaščito prstov in stopala 
pred padcem težkih predmetov, ščitnik za ramena in vrat pred ostrimi robovi bremen ter 
drugo ustrezno osebno varovalno opremo in sredstva. 
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ORGANIZACIJSKA SHEMA GRADBIŠČA 

Shemo organizacije gradbišča je potrebno pred začetkom del na gradbišču dopolniti na 
osnovi razpoložljive delovne opreme izvajalca ter izračuna potrebne delovne sile v 
odvisnosti od terminskega plana. Popravek oziroma dopolnitev sheme izdela glavni 
izvajalec del s sodelovanjem koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču 
(koordinator v fazi izvajanja projekta (K2)). 
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