
 
 

objekt :    SANACIJA  OZ. ZAMENJAVA  STREHE NA STANOVANJSKEM  OBJEKTU   
                                                           NOVI TRG 6 IN 7, CELJE 

 

 

 
 
 
Na osnovi: 
� Zakona o  varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011 ), 
� 4. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih   

(Ur. list RS št. 83/05) 
 
je izdelan: 

 
 
 

VARNOSTNI NAČRT št.: 09/15-VN, 1. izdaja  
 

ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
NA GRADBIŠČU  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Investitor :    ETAŽNI LASTNIKI NOVI TRG 6 – 7, 3000 Celje                        

                              ( v njihovem imenu : STANINVEST d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor) 

 



Projektiranje, storitve in raziskave                                                                  NAVOR, d.o.o.                                                           Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje 

                                                 tel.: 03 492 47 80, e-pošta : navor@navor.si                                                              .  str.:   2 
 

  

PODATKI O PROJEKTU IN PROJEKTANTIH 
 
 
Naročnik/ investitor oz. upravnik :   

STANINVEST  D.O.O. 
  Gregor čičeva ulica 19, 2000 Maribor 
 
Vrsta objekta:  

SANACIJSKA DELA NA STREHI 
VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA, NOVI TRG 6-7, CELJE  

   
 
Lokacija objekta : 
  Občina : MO Celje 
                       Novi trg 6 - 7 
 
 
Vrsta projektne dokumentacije : VARNOSTNI NAČRT 
 
 
Vrsta načrta : PZI 
  
     
 
Številka var. načrta :   
   06/18-VN  

  
                   
Kraj in datum :  

Celje, september 2018 
 
 
 

Projektivno podjetje:        NAVOR  
      projektiranje, storitve in raziskave , d.o.o.  

               Ulica XIV. divizije 12/III, 3000 Celje 
               tel:  03/ 492 48 80 
         fax: 03/ 544 33 12 
                  e-mail : navor@navor.si 
  
 
Odgovorna oseba za izdelavo 
varnostnega načrta :  
   Nataša Rovan-Gra čner, dipl.inž.grad. (št.p.: 170/03-170) 
                                   IZS G-0261 
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V S E B I N A   N A Č R T A   
 
KAZALO: 

 

PODATKI O PROJEKTU IN PROJEKTANTIH 

I.  SSPPLLOOŠŠNNII  DDEELL 
 
I.1   PROJEKTNA NALOGA  
I.2   UPORABLJENI PREDPISI 
 

IIII..  TTEEHHNNIIČČNNII  DDEELL.. 

11..00  OOPPIISS  OOBBJJEEKKTTAA       

2.0 OPIS PREDVIDENIH DEL 

3.0 OPIS PREVIDENE TEHNOLOGIJE GRADNJE 

  3.1 Izvajalci del na gradbiš ču 

  3.2 Vrsta del 

  3.3 Delovna oprema 

  3.4 Nevarnosti pri izvajanju del 

  3.5 Vrsta in potek dela s tehnologijo in potrebni mi ukrepi 

4.0 OPIS UREDITVE GRADIŠČA 

  4.1 Podatki o obstoje čih instalacijah 

  4.2  Zavarovanja gradbiš ča proti okolici 

  4.3 Pomožni prostori na gradbiš ču 

  4.4 Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti  in izhodov 

  4.5 Določitev kraja, prostora in na čina razmestitve in shranjevanja gradb. mat.                 

  4.6 Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materi ala 

  4.7 Prevažanje, nakladanje in razkladanje gradb. materiala in težkih predmetov 

  4.8 Način ozna čitve oz. zavar. nevarnih mest in ogroženih podro čij na gradbiš ču  

  4.9 Način dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer na stajajo zdravju škodljivi   

        plini,prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija 

  4.10 Ureditev elektr. napeljav za pogon naprav in  strojev ter razsvetljavo na gradb. 

  4.11 Določitev mest za postavitev gradb. strojev in naprav te r zavarovanja, glede na  

         lokacijo gradbiš ča 

  4.12 Določitev vrst in na čina izvedba gradbenih odrov 

  4.13 Ukrepi varstva pred požarom ter oprema, napr ave in sredstva za varstvo pred   

         požarom na gradbiš ču 

  4.14 Organiziranje prve pomo či na gradbiš ču 

  4.15 Organiziranje prehrane in prevoza delavcev n a deloviš če/gradbiš če in z gradb. 
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5.0 SEZNAM NAVARNIH SNOVI 

6.0 NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL 
 

7.0 DOLOČITEV DELOVNIH MEST, NA KETERIH JE VE ČJA NEVARNOST ZA   
      ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAV. TER VRSTE IN KOL.  POTREBNE VAR. OPREME  
 

8.0 SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRI JSKIMI AKTIVNOSTMI  
      V NEPOSREDNI BLIŽINI GRADB., TUDI Z ZA ČASNO PREKINITVIJO KOM. VODOV 

9.0 TERMINSKI PLAN 

10.0 SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDR AVJA PRI DELU 
 

11.0 OBVEZNOSTI VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVEŠČANJU O   
        POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA 

12.0 GRADBIŠČNI RED 
 

13.0 POPIS DEL UREDITVE GRADBIŠČA IN IZVAJANJE SKUPNIH UKREPOV ZA  
        ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 

III. SHEMA ORGANIZACIJE GRADBIŠ ČA 
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I. SPLOŠNI DEL 
 

I.1 PROJEKTNA NALOGA 
I.2 UPORABLJEMI PREDPISI 
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I.1 PROJEKTNA NALOGA  
 
 
Izdelati je potrebno Varnostni načrt za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na 
gradbišču,  ki bo organiziran za potrebe vzdrževalnih del – SANACIJA oz. ZAMENJAVA 
STREHE na večstanovanjskem objektu Novi trg 6 - 7 v Celju. 
 
Varnostni načrt se mora  izdelati na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list 
RS št. 43/11) in skladno z Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/05). 
 
 
Pri izdelavi varnostnega načrta se upošteva, da se z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih 
del pri izvedbi sanacijskih del na strehi naseljenega objekta v čim manjši možni meri moti 
stanovalce in prometne komuniakcijske poti, ki potekajo v neposredni bližini delovišča. 
 
 
V varnostnem načrtu so opredeljene vse znane nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri 
izvajanju krovsko-kleparskih in drugih sanacijskih delih ter ukrepi za odpravo le – teh, z 
določitvijo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri izvajanju  del na gradbišču, 
upoštevajoč industrijske dajavnosti na gradbišču in opravljanju posebno nevarnih del. 
 
Izvajalec del mora poleg določil zapisanih v tem varnostnem načrtu, pri delu upoštevati še 
določila : 

- lastnih internih aktov (izjava o varnosti iz ocene tveganja) 
- navodil za posamezna nevarna dela 
- priloge IV. Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih 

gradbiščih 
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I.2 UPORABLJENI  PREDPISI  
 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ( Ur. list RS, št. 43/11) 
� Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.)) 
� Zakon o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo) /ZVPoz-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 

03/2007)  
� Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom /ZVPoz-C/ Ur.l. RS, št. 

9/2011 in /ZVPoz-D/ Ur.l. RS, št. 83/2012 in 61/17-GZ) 
� Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) 

� Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 
57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – 
ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)  

� Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 – popr., 54/96, 48/98, 
65/99, 36/00 – ZPDZC in 59/01 – ZPCP-1) 

� Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 
123/08 in 49/11) 

� Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 
61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) 

 

� Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 
83/05 in 43/11 – ZVZD-1) 

� Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08) 
� Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur list RS 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 

68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18) 
 

� Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 
73/05, 43/11 ZVZD-1)  

� Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04, 43/11 
ZVZD-1) 

� Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/1999, 
39/05, 43/11 - ZVZD-1)   

� Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list 
RS, št. 89/1999, 39/05, 43/11 - ZVZD-1)  

� Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, 
št. 17/06 (18/06 - popr.), 43/11 - ZVZD-1) 

� Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/1992, 
56/1999 – ZVZD in 43/11 - ZVZD-1)   

� Pravilnik o varnostnih znakih ( Ur. list RS. št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 - ZVZD-1 in 38/15)  

� Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11) 

� Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.l. RS 87/02, 29/03 – popr., 124/06, 
43/11 - ZVZD-1)   

� Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur list RS št. 
136/06, 43/11 ZVZD-1)  

� Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/13) 

� Pravilnik  varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur.l. SFRJ, št. 17/1966, 
Ur.l. RS 56/99 - ZVZD in 43/11- ZVZD-1)  

� Pravilnik o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ) 

� Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 
49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1) 
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II. TEHNIČNI  DEL 
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1.0 OPIS OBJEKTA: 
 
SPLOŠNO 
Objekt Novi trg 6 in 7 leži na parceli št. 563/22 k.o. Ostrožno 1075 (stavba 2678). Po javno 
dostopnih podatkih (vir e-Portal prostor)  je bil objekt zgrajen leta 2005. 
Višina večstanovanjskega objekta znaša 17,2m. 
 

              
             Vir : gis.iobcina.si 

 

        
       Novi trg 6 – pogled iz JV strani                                                            Novi trg 7 – pogled iz SZ strani         Vir :Google Street View 

       
OBSEG sanacijskih del : 
 
Kritina - predvidena zamenjava kompletne kritine.  
Nova kritina se izvede iz neizoliranih profiliranih strešnih plošč  iz pocinkanih in barvanih 
jeklenih plošč s protikondenčnim obrizgom, širina plošče min. 1000 mm. 
 
Žlote - zamenjava obstoječe pločevine žlot in pokrivnih obrob. 
Prekritje žlot se izvede z večplastno sintetično strešno tesnilno folijo na osnovi PVC-ja, 
ojačano s poliestrsko armaturo, debelina folije 2mm, odporna na UV sevanje, točo, z dobro 
sposobnostjo varjenja in visoko propustnostjo za vodne pare. 
Navezava pravokotne žlote na obstoječe odtočne vertikale se izvede s tipskimi bočnimi 
izlivniki. 
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Predvidena je demontaža obstoječega sistema ogrevanja žlot in odtočnih cevi, ponovna 
montaža s potrebnimi popravili oziroma menjavo razvodnic in izvedba ustreznih meritev.  
Pokrivne kape atike se izvedejo iz cinkotit pločevine debeline 0,7mm, razvite širine 60 cm. 
 
Varnostni prelivi 
Na vsaki stranici žlote se izvede po 6-7 tipskih varnostnih prelivov φ 63mm s predhodnim 
kronskim prevrtanjem obstoječe betonske atike. 
 
Prezračevanje »podstrešja« predvidena je izvedba linijskega prezračevanega slemena po 
sistemu nadvišanja celotne strešne konstrukcije z lesenimi morali 8/8 cm, kritina iz 
trapezne pločevine pa se na ostrešje pritrjuje preko tipskih Z perforiranih profilov.  
 
Izolacija podstrešja obstoječa toplotno izolacijo iz izolacijskega filca se odstrani in 
nadomesti z novo termoizolacijo. Odstrani se tudi neustrezna folija na betonski plošči. 
Nova termoizolacija se izvede kot večslojna izolacija s ploščami iz mineralne (kamene) 
volne vključno z ustreznimi parozapornimi in paroprepustnimi folijami. Debelina 
termoizolalcija  iz plošč trde kamene volne toplotne prevodnosti λ≤0,035 W/mK, 12+14 cm  
Za odpravo toplotnih mostov po obodu dimniških in sanitarnih vertikal se termoizolirajo tudi 
vertikalne stranice dimnikov in prezračevalnih vozlov na podstrešju z eno izolacijsko 
ploščo, postavljeno vertikalno debeline 12cm, s kaširanim črnim voalom, lepljene po 
celotni površini. 
 
Strelovodna instalacija 
Obstoječa strelovodna instalacija na strehi se v celoti odstrani in izvede nova, s 
priključitvijo na obstoječe vertikalne strelovodne vodnike. Nosilci strelovodnih vodnikov 
morajo biti prilagojeni novi kritini. 
 
Izolacija kapnih betonskih elementov 
previsni del AB konstrukcije na severni in južni fasadi nista toplotno izolirana, zato se 
izvede termoizolacija z visokoizolativnimi bakelitnimi ploščami z zaprto celično strukturo, 
debeline 8 cm. Pritrjevanje na obstoječ previsni del se izvede z lepljenjem s cementnim 
lepilom po celotnem obodu plošč  in mehanskim pritrjevanjem s sidri. 
 
Servisni dostop na streho 
Obstoječ dostop na streho je možen skozi strešno kupolo na ravni strehi komunikacijskega 
jaška (dvigalo in stopnice) in preko obstoječih polikarbonatnih plošč.  
Za zagotovitev varnega in stalnega dostopa se izvede kovinska podkonstrukcija iz vroče-
cinkanih profilov in pohodne površine iz tipskih pohodnih rešetk z elementi velikosti  
1000/1000mm. Velikost okenca cca 33/33 cm, nosilni trak min. 30/2 mm. Nosilni okvir 
rešetk naj ima na bočnih stranicah navarjen naležni kotnik za naleganje na nosilni profil. 
Naleganje nosilne konstrukcije na obstoječo ravno streho se izvede preko betonske plošče 
40/40/5cm na UV odporni podložni gumi debeline 10 mm. Nosilni okvir je iz vročecinkanih 
HOP profilov 100/60/4mm. Obstoječa strešna kritina med strešno kupolo in servisnim 
dostopom se prekrije s tipsko pohodno PVC folijo debeline 2mm 
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2.0  OPIS PREDVIDENIH DEL  
 
2.1 Pripravljalna dela , ki vključujejo : 
      Ureditev gradbišča,  označitev gradbišča, postavitev začasnih dostopov, zaščita  
      vhodov. 
    
2.2 Rušitvena (odstranitvena) dela 
      Odstranitev strelovoda, obstoječe strešne kritine, linijskih kleparskih izdelkov, obrob,  
      žlot.  
      Odstranitev toplotne izolacije na podstrehi; odrez vlaknocementnih plošč iz vertikalnih  
      sanitarnih jeder.  
      Kronska vrtanja ab sten atike deb 10 cm. 
       
2.3 Obrtniška dela :  

• Ostrešje (letvanje, premazi obstoječega ostrešja proti insektom, namestitev oz. 
pritjevanje OSB plošč,  

• Kleparsko - krovska dela,   
• Izolacija podstrehe, 
• Strelovodne instalacije 

 
 
3.0  OPIS PREDVIDENE TEHNOLOGIJE GRADNJE 
 
3.1 Izvajalci del na gradbiš ču 
 

1. ________________________________________________________________ 
      za koordinacijo, vodenje gradbišča in zagotovitev skupnih varnostnih ukrepov skladno z    

       Zakonom  o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je zadolžen :  

 
3.2  Vrsta del 
 

 PRIPRAVLJALNA  DELA  

      -   zavarovanje gradbišča  

      -  postavitev lovilnih odrov, nadstreškov nad vhodi stanovanja ter na strehi v  
         območju transportne lestve oz. transpornih naprav in dostopa na delovišče na višini 
 

 RUŠITVENA DELA  
        -  odstranitve obstoječe kritine in kleparskih izdelkov 
        -  odstranitve obstoječe toplotne izolacije 

 
 OBRTNIŠKA DELA  

         -  ostrešje – vzdolžno letvanje z morali 8/8 cm, ureditve podkonstrukcije žlot in zaključka ab  
            vencev 
         -  izolacija podstrehe, paropropustna folija, izolacija iz kamene volne in parozaporna folija,  
            termo izolacija atike in ab vencev 
         -  kleparsko - krovska dela, izdelava prezračevalniega slemena, pokrivanje strehe s  
            tapezno pločevino s pritrjevanjem preko tipskih z profilov, izdelava oz. prekrivanje žlot s  
            pvc strešno folijo, izdelava in pritjevanje pokrivnih kap in zaključkov,… 
         -  strelovodne napeljave in ogrevanje žlebov 
 

 RAZNA IN ZAKLJU ČNA DELA  

         -  izoliranje obstoječe betonske konzole vključno z zaključnim ometom 
         -  izdelava servisnega dostopa na streho na kovinski vroče cinkani konstrukciji, pohodne  
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         rešetke, servisna pot iz UV odporne PVC folije 
-  čiščenje in odstranitev gradbišča 

 
3.3  Delovna  oprema  
 
Predvidena delovna oprema, ki jo bodo izvajalci potrebovali in uporabljali na delovišču. 
 
� kamion za odvoz / dovoz materialov 
� kamion z dvigalno napravo – hiab,       

  
� ročno električno in baterijsko orodje (vrtalniki, razalke, izvijači, spajkalniki,…)  
� lestve, 
� transportna lestev, 
� lovilni odri (lovilne mreže), 
� zaščitni nadstreški, 
� žaga mečarica 
 
3.4  Nevarnosti pri izvajanju del 
 
Pri izvajanju del na gradbišču se lakho pojavijo sledeče nevarnosti : 
 

• nevarnost zrušitve raznih elementov in padca materiala  in oseb z višine  
• nevarnosti pri delu z ročnim in mehaniziranim orodjem  
• nevarnost pri gibanju po delovišču 
• nevarnosti pri vzpenjanju in sestopanju na višino pri uporabi dostopnih lestev 
• nevarnosti poškodb pri montaži in demontaži delovnih oz. lovilnih odrov - mrež 
• nevarnosti zaradi obratovanja delovne opreme, viseče breme 
• nevarnost udara električnega toka 
• nevarnost padca v globino skozi odprtine in/ali čez previsne robove strehe 
• nevarnost požara, 
• nevarnost vbodov v noge, roke pri hoji in delu z orodji in materiali ter štrlečih delov 
• nevarnost pri delu z žago mečarico 

 
 AKTIVNOST NEVARNOST VARNOSTNI UKREPI 
 
Prometna ureditev: 
- transporti 
 
Postavitev lovilnih odrov 
 
Ureditev deponij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ureditev površin za delovne 
stroje 
- avtodvigalo (Hiab) 
- transportna lestev 
 
 
 

 
nevarnosti pri izvajanju 
transportnih storitev  
 
nevarnost vbodov v noge, pri 

hoji in roke pri delu z orodji 
in materiali ter štrlečih 
delov 

nevarnost zrušitve in padca 
materiala  in oseb z višine  

nevarnosti poškodb pri montaži 
zaščitnih odrov 

nevarnosti pri delu z ročnim 
orodjem in mehaniziranim 
orodjem 

 
nevarnosti viseče bremena 

 

prepoved gibanja ljudi v nevarnem območju stroja 
(območje avto dvigala označiti z opozorilno vrvico, zagotoviti 
nadzor, označitev prepovedi prehoda in gibanja pod visečim 
bremenom) 

 
 

montaža tipskih lovilnih odrov po načrtu oz. navodilih 
za montažo in demontažo – usposobljenost 
ljudi,uporaba ustrezne delovne opreme (pregled in 

preizkus delovne opreme, navodila za varno delo) 
 

uporaba OVO (varovalni čevlji z nedrsečim podplatom in 
varovalno kapico ter vdelanim jeklenim podplatnikom proti 
predrtju s koničastimi predmeti (kovinski odpadki, žeblji, itd.), 
varovalna čelada, varovalna obleka, odsevni jopiči, varovalne 
rokavice, varovalna očala, varnostni pas (po potrebi))  

 
ustrezna izvedba električne inštalacije (priklop izvede 

ustrezno usposobljen elektrikar) 

nevarnosti pri uporabi delovne 
opreme in orodja: 

- el. lestvenega dvigala 
- ročnega orodja 

uporaba OVO (naglušniki, varovalne rokavice, varovalna maska, 
varovalna obleka, čelada in očala, varovalni čevlji z nedrsečim 
podplatom in varovalno kapico ter vdelanim jeklenim podplatnikom 
proti predrtju s koničastimi predmeti) 
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3.5 Vrsta in potek del 
 
1. Pripravljalna dela  

• zavarovanje gradbišča 
• začasni objekti, organizacija gradbišča 
• postavitev lovilnih odrov, zaščitnih nadstreškov,  

 

Varnostni ukrepi oz. ukrepi za zamnjšanje tveganja : 
 
Dviganje in spuščanje posameznih delov – brezhiben privezovalalni pribor, signalist – 
privezovalec (OVO : delovna obleka, obute s varnostno kapico ter obvezno nošnja zaščitne 
čelade in zaščitnih očal ter zaščitne rokavice) 

    
 
2. Kleparsko - krovska dela  

• odkrivanje in pokrivanje strehe  
• obrobe, žlote inp 
• strelovod 

Varnostni ukrepi oz. ukrepi za zamnjšanje tveganja : 
 
Pri majhnih naklonih  morajo biti previsni robovi zavarovani z varnostno ograjo ali lovilnim 
odrom oz. mrežo.  

                  
 
 
(OVO : delovna obleka, obutev z zaščitno kapico zaščitna čelada (s paskom - za krovce), 
zaščitna očala pri delu z žago mečarico in telovnik z odsevnimi trakovi) 
 

 Najprimernejše so varovalne čelade po standardu EN 397 
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a/  Delavci bodo do strehe dostopali iz stopnišča (skupno v dogovoru s stanovalci oz. 
upravnikom objekta), skozi svetlobno kupolo z ureditvijo varne poti preko obstoječe strehe 
(glej list 1.1. v strokovnem gradivu št. 06/18, julij 2018)  
b/ Material za delo na strehi pa se bo transportiral z dvižno lestvijo oz. drugo dvižno 
napravo postavljeno na ob zahodno fasado objekta 
 
3. Odstranitev in čiščenje delovišča  
 

• nakladanje in odvoz gradb. odpadkov  
• demontaža, čiščenje, nalaganje varovalnih odrov 

Varnostni ukrepi oz. ukrepi za zamnjšanje tveganja : 
 
Dela se bodo izvajala pretežno  ročno ter z uporabo manjše gradbene mehanizacije.   
OVO : delovna obleka, obutev s varnostno kapico ter obvezno nošnja zaščitne čelade in 
zaščitnih očal ter zaščitne rokavice, odsevni telovnik  
 
 
 
4.0  OPIS UREDITVE GRADBIŠČA 
 
Opis in načrt ureditve gradbišča določa konkreten način izpolnitve zahtev iz priloge IV., 
Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih deloviščih ( Ur. list RS 
št. 83/05 ). 
 
Vsa dela na gradbišču se morajo izvajati skladno z varnostnim načrtom in določili 
navedene uredbe, zlasti z določbami iz PRILOGE IV. 
 
Pred začetkom izvajanja  del je potrebno: 
 

 

1. Izvesti vsa pripravljalna dela, skladno z ORGANIZACIJSKO SHEMO GRADBIŠČA. 
 
2. Pripraviti pisni sporazum o skupnem izvajanju varnostnih ukrepov v kolikor bodo 

pristoni še drugimi izvajalci oz. kooperanti in / ali dobavitelji. 
 
IZVAJALEC DEL MORA IMETI NA GRADBIŠČU VES ČAS TRAJANJA DEL NASLEDNJE SEZNAME  : 
* poimenski seznam vseh delavcev na delovišču z datumom zadnjega zdravniškega pregleda in  
  datumom potrdila o usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom, 
 

* pisni seznam delovne opreme, ki se pojavlja in uporablja na delovišču z datumom zadnjega  
   periodičnega pregleda ter datumom veljavnosti, 
 

* pisni sporazum med glavnim izvajalcem in podizvajalci / kooperanti 
 
 

 
4.1   PODATKI O OBSTOJE ČIH INŠTALACIJAH IN DRUGIH VPLIVIH OKOLICE GRADBIŠ ČA NA   
         VARNOST DELAVCEV  
 
V podzemni kataster na območju gradbišča se ne posega, zato ni nevarnosti po prekinitvi 
komunalih in energetskih vodov. 
 
4.2   ZAVAROVANJE GRADBIŠ ČA PROTI OKOLICI  
 
Območje gradbišča se zavaruje z gradbiščno ograjo tako, da se fizično prepreči dostop 
nepoblaščenim osebam. Ograja (PVC)  višine min. 1,5 oz. 2 m.  
Ob delovišču se postavi standardna gradbiščna tabla in opozorilni napisi : 
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in dopolnilna tabla : 

 

            
 

4.3  POMOŽNI PROSTORI NA GRADBIŠČU 
 
Predvideno je število zaposlenih na gradbišču pri izvajanju krovsko-kleparskih del  5 – 6 
delavcev + delovodja. 
 
Izvajalec mora na gradbišču pripraviti min. naslednje pomožne prostore oz. objekte in 
proste površine: (glej shemo organ. gradbišča!) 

 * kemična sanitarna kabina (1,0 x 1,0 m)    kos 1 
 *   tipski kombiniran kontejner  (pisarna+skladišče) (6,3 x 2,6 m) kos 1 

 
GARDEROBE 
Niso predvidene, saj se bodo delavci na objekt pripeljali v delovni obleki.  
 

SANITARIJE 
Za potrebe gradbišča  se namesti ena montažna WC kabina (glej shemo organizacije 
gradbišča!) 
 

VODA  
Tehnološke vode izvajalec za svoje delo ne potrebuje.  
 

GRADBIŠČNA PISARNA / PRIROČNO SKLADIŠČE 
Izvajalec mora postaviti gradbiščno pisarno v kateri se bo nahajala kompletna gradbiščna 
dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo del. Gradbiščni kontejner je lahko deljen z 
vmesno pregrado in dvostranskim vstopom. Polovica prostora se uporabi za priročno 
skladišče. 
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DEPONIJE ODPADNEGA (RUŠEVIN) MATERIALA   
Gradbene odpadke ja na delovišču potrebno ločevati (pločevina, les, izolacija,…) in jih 
sproti – po odstranitvi odpeljati na trajno deponijo oz. v nadaljno predelavo. 
 

DEPONIJA GRADBENEGA MATERIALA 
Deponija gradbenega materiala (les, kritina, toplotna izolacija,..) bo organizirana na 
ograjenem delu (glej shemo organ. gradbišča) oz. gradb. material se pripelje pred 
vgradnjo tako, da se večje deponije na delovišču niso načrtovane. 
 

VERTIKALNI TRANSPORT MATERILALA  
Postavitev  premičnih transporntih sredstev z dvigalnimi naprvami na kamionu, ki jih je 
potrebno zavarovati s signalno vrvico (glej shemo organ. gradbišča) oz. za verikalni prenos 
se lahko uporablja še transportna lestev (lokacija postavitve glej shemo organ. gradbišča).  
 
OSVETLITEV  DELOVIŠČA 
Ne predvideva se izvajanja del v nočnem času, naravna osvetlitev delovišča bo 
zadostovala, saj se dela lahko izvajajo samo ob stabilnih in primernih vremenskih 
razmerah, ob dnevni svetlobi.  
   
RED NA DELOVIŠČU 
Vodstvo gradbišča je zadolženo, da se pomožni prostori, kakor tudi samo delovišče, redno 
in sproti čisti, odpadki se morajo vsakodnevno odlagati v zato pripravljen kontejner. 
 
Pomožni gradbiščni prostor se opremi z ročnim gasilnim aparatom. Gradbiščna omarica 
prve pomoči naj se nahaja v pisarni gradbišča. Vsi gradbiščni prostori morajo biti dnevno 
čiščeni in redno vzdrževani. 
 

Na pisarniški kontejner se namestijo table za obvestila: 
• prijava gradbišča 
• izvleček gradbiščnega reda 
• izvleček požarnega reda 
• važnejše telefonske številke 

 
4.4  UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ , ZASILNIH POTI IN IZHODOV  
 
Dostop na gradbišče je urejen po  utrjenih asfaltnih javnih površinah in sicer po Dečkovi 
cesti na semaforju v Ulico mesta Grevenbroich ter v krožišču tretji izvoz za Novi trg. 
 

 
Vir : gis.iobcina.si 
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Transportna pot do gradbišča je dovolj široka, da zagotavlja varen promet vozilom, ki so 
primerna za transport materiala in opreme do delovišča.  
Max. dovoljena hitrost gibanja transportih sredstev za napajanje gradbišča je 10 km/h 
(stanovanjsko naselje). 
Morebitno potrebne zapore transportnih poti v območju stanovanjskega objekta Novi trg 6-
7 morajo biti pisno usklajene z upravnikom in stanovalci.  
 
4.5  DOLOČITEV KRAJA , PROSTORA IN NAČINA RAZMESTITVE IN SHRANJEVANJA GRADBENEGA 

MATERIALA  
 

Lokacija deponij in skladiščnih prostorov za potrebe gradbišča bo v delno ograjenem delu 
na zelenici na Z strani objekta oz. na območju funkcionalnega zemljišča, ki jo bo naknadno 
določil upravljalec objekta. 
Sama organizacija dela na delovišču pa je zasnovana tako, da se bo material v največji 
možni meri sproti dovažal in transportiral z dvigalno napravo na mesto vgradnje.   
 
Material iz začasne deponije se bo na mesto vgradnje prenašal tudi delno ročno oz. z 
uporabo ročnih prevozov s samokolnico in z uporabo električne transportne lestve  oz. 
dvigalne naprave na kamionu. 
 

Odgovorni vodja del poskrbi, da izvajalec na gradbišču  gradbene odpadke zbira ločeno 
oz. jih sortira, ustrezno zavaruje in odstrani - odpelje. 
Gradbene odpadke mora odgovorni izvajalec (po pooblastilu investitorja / upravnika) oddati 
zbiralcu gradbenih odpadkov (npr. Simbio, odlagališče Bukovžlak) oz. koncesionarju za 
reciklažo odpadkov (npr. Surovina ali Labos d.o.o.) ali drugemu pooblščenemu zbiralcu 
odpadkov. 
Ob vsaki pošiljki odpadkov se izpolni evidenčni list, ki se na koncu predloži k dokumentaciji 
in preda investitorju. 
 
Vsi materiali morajo biti na začasnih deponijah zloženi po vrsti in velikosti tako da : 

• ne ovirajo gibanja vozil in ljudi 
• je višina deponije < 2,0 m 

 
4.6  UREDITEV PROSTOROV ZA HRAMBO NEVARNEGA MATERIALA  
 

Na gradbišču ni predvideno skladiščenje nevarnih materialov.  
Morebitne nevarne snovi, ki se bodo uporabljele na gradbišču, kot so barve, se bodo sproti 
dnevno dovažale, manjše količine pa spravile v zaprti embalaži v zaprtih gradbiščnih 
prostorih.  
Neporabljene dnevne količine se morajo ustrezno zapreti v originalno embalažo s 
pokrovom ter shraniti v za to namenjen prostor v gradbiščnem skladišču. 
Prepovedano je puščati kakršnokoli odpadno embalažo in ostanke neporabljenih npr. barv 
inp. na nezavarovanem delu delovišča ! 
 
4.7  PREVAŽANJE , NAKLADANJE IN RAZKLADANJE GRADBENEGA MATERIALA IN TEŽKIH  

PREDMETOV 
 

Gradbeni material se bo na gradbišče dovažal z lastnimi prevoznimi sredstvi izvajalca.  
Pri nakladanju vozil se mora tovor enakomerno porazdeliti po kesonu. Tovor ne sme viseti 
na eno stran, niti ne sme štrleti iz vozila. Za pravilno nakladanje tovora je odgovoren 
voznik, ki tudi nadzira natovarjanje.  
Pri vzvratni vožnji pa mora biti prisoten delavec, ki z znaki usmerja voznika. 
Če se vozilo premika nazaj, mora operacijo spremljati za to določena oseba in dajati 
šoferju dogovorjene znake. 
 

Za potrebe prenosa in dvigovanja tovorov, je predvidena uporaba dvigovlne naprave na 
kamionu – avtodvigalo in ele. transportna lestev. 
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Delovna sredstva morajo biti pred uporabo pregledana in imeti veljavno poročilo o 
pregledu in preizkusu delovne opreme.   
 

Vodja del mora na gradbišču poskrbeti, da se nevarno delovno območje dvigalnih naprav 
zavaruje oz. omeji z opozorilnimi trakovi in označi z opozorilno tablo za napisom DOSTOP 
PREPOVEDAN ; POZOR VISEČE BREME.  
 

Delavci, ki bodo sodelovali pri nakladanju in razkladanju, morajo biti seznanjeni z  
načinom varnega dela pri nakladanju in razkladanju vozil in se ne smejo zadrževati  v 
nevarnem območju, pod bremenom. 
 
Privezovanje bremen: 
- bremena z ostrimi robovi se prenašajo tako, da se ostre robove zavaruje (podlaganje z 

lesom, gumo, plastiko) 
- dolgi elementi velikih površin se mora obvezno navezati na eno ali več vodilnih vrvi  
 

Pri privezovanju, dviganju in prenašanju mora biti vedno prisoten signalist! Prenašanje visečega bremena 
preko področja, kjer se izvaja delo, ni dovoljeno; delavce je potrebno odstraniti iz območja transportne poti 
visečih bremen! 
 
4.8   NAČIN OZNAČITVE OZ. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST IN OGROŽENIH PODRO ČIJ NA  

GRADBIŠČU  
 
4.8.1 Samo gradbišče razdelimo v dve nevarnostni coni. Navarnostni coni sta  

razdeljeni glede na stopnjo predvidene nevarnosti.  
Celotno gradbišče  predstavlja II. cono nevarnosti.  
Znotraj te cone se nahaja I. nevarnostna cona in sicer na delu gradbišča, kjer se 
vrši vertikalni prenos tovora. 

 

V II. coni se bodo pojavljale sledeče nevarnosti oz. nevarna mesta : 
 

     * nevarnost padca materiala in ljudi z višine 
     * dela na višini 
      

Nevarnostna cona I. se nahaja : 
na strehi – pri prekrivanju strehe in namestitvi klaparskih izdelkov, delo na višini ,.. 
 

Te  nevarnosti so predvsem :  
      » delo v bližini mest, kjer obstaja možnost padca predmetov ali ljudi 
      » območje nakladanja, razkladanja na dvigovalne naprave 
      » hoja po neravninah – strehi 
      » montaža kleparskih izdelkov   
   

V  I. navarnostni coni se namestijo opozorilni napisi  oz. table s simboli:  
• pristop nezaposlenim prepovedan 
• nevarnost padca iz višine 
• prepoved kajenja  in kurjenje 

 

 Za namestitev opozorilnih tabel je zadolžen odgovorni vodja del. 
 
4.8.2 Način označitve in zavarovanja nevarnih mest   
 

� MESTA, KJER OBSTAJA NEVARNOST PADCA OSEB V GLOBINO 

Delavci na višini (delo na strehi) se ščitijo s kolektivnimi ukrepi tako, da se posatvijo lovilni odri 
oz. mreže; za kratkotrajna dela (npr. montaža strelovodna) se lahko delavci varujejo tudi 
posamično z varnostnim pasom (pozor – urediti sidrišče !) 
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POSEBNE ZAHTEVE ZA UPORABO VAROVALNEGA  PASU 
Kjer delavci opravljajo delo, ki ni zavarovano s kolektivnimi ukrepi, kjer ni varovalnih ograj, je 
potencialna možnost oz. nevarnost padca v globino, zato se morajo delavci v takšnih primerih 
varovati z ustreznimi varovalnim pasom z ustreznim sistemom navezovanja. 

      Privezovanje vrvi se izvede samo na dovolj stabilno sidrišče, ki ga je potrebno posebej urediti  
      v kolikor na objektu ni obstoječih elementov, ki zagotavljajo dovolj trdno sidrišče. 
       

 

� ZAVAROVANJE MIMOIDOČIH PRED PADANJEM MATERIALA 

   
ZAHTEVE ZA ZAŠČITNE NADSTREŠKE 

 
Vhodi in prehodi na objektu se morajo zavarovati pred padanjem materiala in delovnih 
sredstev iz višine tako, da se postavijo zaščitni nadsteški, ki morajo biti nameščeni do 3,0 m 
od tal. Zaščitni nadsteški se lahko izdelajo iz elementov za cevne odre in pokrijejo z zdravim 
lesom – plohi brez odprtin.  

 
 
4.9  NAČIN DELA V NEPOSREDNI BLIŽINI ALI NA KRAJIH , KJER NASTAJAJO ZDRAVJU ŠKODLJIVI   

PLINI, PRAH IN HLAPI ALI KJER LAHKO NASTANE POŽAR ALI EKSPLOZIJA  
 

Na delovišču se pojavil prah in sicer : 
- pri odstranitvi starih pločevinstih obrob ter toplotne izolacije iz podstrehe se nahajajo 

zaostali stari prahovi   
Pri delih, kjer nastaja prekomeren prah, pri uporabi prašnih materialov, je potrebno 
uporabljati zščito dihal, kot so respiratorji za fini prah (respiratorji za enkratno uporabo). 
 
 
4.10 UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER    
             RAZSVETLJAVO NA GRADBIŠ ČU 
 
Elektro inštalacija in oprema na gradbišču mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam 
standarda SIST HD 384-7-704. 

 
Potrebna električna energija se do posameznih začasnih potrošnikov. Priključki se 
izvedejo s samonosnim  priključnim el. kablom  preseka 5 x 6 mm2. Elektro razvodi morajo 
biti zaščiteni pred vodo.  
Tehnični izračun porabnikov električne energije na gradbišču : 
Potrebna priključna moč za gradbišče znaša: 
 

1. ročno orodje (razno električno orodje)     5,0 kW 
2. gradbeno dvigalo (transportna lestev)     6,0 kW 

Skupaj :                  11,0 kW 
 

Faktor istočasnosti : 11,0 kW x 0,8 ~ 8,8 KW  
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GRADBIŠČNI RAZDELILNIK 
Električna energija za potrebe gradbišča se dovaja iz atestiranega gradbenega razdelilnika 
glavnega izvajalca del, opremljena z zaščitno napravo na diferenčni tok (RCD – stikalo), ki 
ne presega nazivne vrednosti 30 mA ter glavnim mehanskim stikalom. Gradbiščni 
razdelilnik se priključi na začasno odvzemno mesto s priključnim električnim kablom 4 x 16 
mm2, ki ga strokovno priključi in ozemlji kvalificiran elektrikar.  
Gradbiščni razdelilnik mora biti postavljen stabilno, na lahko dostopno mesto in biti zaprt 
ter izveden v mehanski stopnji zaščite IP 43. Neposredno napajanje električne opreme, 
svetilk, orodja in strojev se lahko izvaja samo iz gradbiščnega razdelilnika! 
 
VTIČNICE GRADB. RAZDELILNIKA 
Na gradbišču lahko izvajalci del uporabljajo enofazne varovalne vtičnice in trifazne 
varovalne vtičnice, okrogle izvedbe, pet-polne vtičnice oz. vtikače. Na gradbišču se 
uporabljajo enovite vtičnice, v primeru drugačnih priključkov posameznih strojev se morajo 
uporabljati atestirani adapterji. 
Uporaba razdelilnih vtičnic ter vtiče in vtičnice brez zaščitnega pola NI DOVOLJENA. 
 
KABLI, PODALJŠKI, NAVIJALNI KOLUTI 
Na gradbišču morajo izvajalci uporabljati vsak svoje električne priključne kable, podaljške 
in navijalne kolute, ki morajo biti ves čas brezhibni, kar se pred vsako uporabo preveri z 
vizualnim pregledom. Vsi kabli, ki potekajo po tleh morajo biti izvedeni v težki gumi izvedbi 
(HO 7 RN-F) in morajo biti mehansko zaščiteni. 
Za napajanje električnih premičnih in prenosnih orodij in naprav, kjer je kabel sestavni del 
porabnika, se lahko uporabljajo samo priključni kabli v gumi izvedbi (HO 5 RN-F). Na mestih 
kjer obstaja možnost poškodb morajo biti kabelski vodniki ustrezno mehansko zaščiteni.  
Na gradbišču se lahko uporabljajo samo navijalni kabelski koluti, ki so opremljeni s 
vtičnicami pokritimi s pokrovčki, termičnim varovalom proti pregretju ter v težki gumi 
izvedbi.  

 

ELEKTRIČNO ORODJE 
Električno premično ali ročno orodje, ki ga bodo izvajalci del uporabljali na gradbišču mora 
biti pred uporabo vizualno pregledano s strani odgovornih oseb ter poškodovano izločeno 
iz uporabe. Na gradbiščih na prostem se lahko uporablja samo orodje II razreda (zaščitno 
izoliranje) ter orodje III razreda (nizkonapetostno napajanje) 

 
OSVETLJENOST GRADBIŠČA  
Na mestih sanacije oz. izvajanja posameznih del kjer razsvetljava oz. osvetljenost 
delovnega mesta ne bo zadostna, se postavi reflektorj.  
 

Splošna osvetljenost gradbišča mora znašati vsaj 50 luxov, lokalna osvetljenost na 
delovnih mestih ob strojih ter na krajih, kjer se opravlja privezovanje in odvezovanje 
bremen, pa najmanj 150 luxov. 
 

Svetila morajo biti izdelana v skladu z zahtevami standarda SIST EN 60 598-2-8 ustrezne 
stopnje zaščite (vsaj IP 23) ter zaščitena proti poškodbam z zaščitno mrežico. Potrebno je 
redno pregledovati, čistiti in vzdrževati elemente gradbiščne razsvetljave. 
 
PREGELEDI ELEKTRIČNE INŠTALACIJE : 
Pred uporabo električnih inštalacij se izvedejo meritve skladno s predpisi in sicer : 
- vizualno pregledati vse dele električne instalacije gradbišča 
- izmeriti izolacijsko upornost vseh podaljškov in priključkov naprav 
- preizkusiti učinkovitost zaščite pred posrednim dotikom na vseh kovinskih el. napravah 
 
Vizualne pregledi elektro gradbiščnih inštalacij in opreme se izvajajo dnevno in jih 
opravljajo delavci, ki sredstva uporabljajo. V primeru napak ali neustreznosti morajo 
delavci obvestiti vodjo gradbišča oz. pooblaščeno osebo za nadzor in izvajanje elektro del.  
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Električne napeljave smejo izvajati, popravljati, vzdrževati in odstranjevati le strokovno 
usposobljeni delavci elektro stroke. Varovalke in svetila lahko menjuje ustrezno 
usposobljeni delavci, ki so pooblaščeni za navedena dela. 
    

 

4.11 DOLOČITEV MEST ZA POSTAVITEV GRADBENIH STROJEV IN NAPRAV TER  ZAVAROVANJA ,   
       GLEDE NA LOKACIJO GRADBIŠ ČA 

 

Gradbeni stroji in naprave, ki se uporabljajo na gradbišču morajo biti pred uporabo na 
gradbišču pregledani in preizkušeni  ter imeti veljavna poročila o pregledu - obratovalna 
dovoljenja.  
 
Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z zaščitnimi 
napravami, ki varujejo delavce pred poškodbami. 
Izbor oz. določitev gradbenih strojev izvaja  vodja del.  
 
Tovorno vozilo z dvigalno napravo - hiab 
 
Tovorno vozilo z dvigalno napravo bo postavljeno na delovišču  za čas dostave in 
raztovarjavnja materiala (strešna kritina, les itd…)  
V času dela mora biti preprečen dostop v delovno območje vsem nezaposlenim delavcem 
s stožci ali  varovalno vrvico  in opozorilnimi znaki. 
   
Upoštevati je treba navodila za varno delo. Kadar se z dvigalno napravo ne dela, mora biti 
le - ta obvezno izključena iz pogona tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočena 
uporaba. 
 
Dvigalno napravo lahko uporabljajo samo delavci, ki imajo potrebno znenje in izkušnje pri 
delu z njimi ter so v dobrem zdravstvenem in psihofizičnem stanju. 
 
Med upravljanjem dvigala je potrebno pozornost usmetiti na to, da v delovnem obsegu 
dvigala ni nepooblaščenih oseb.   
 
Med delom delavci  ne smejo nikoli stati pod roko dvigala ali pod bremenom ! 
Nikoli se ne sme premikati vozilo, če je na dvigalu prosto viseč tovor ! 
Pazite, da ne presežete dovoljene dvižne obremenitve ! (dvižni momnet v kNm ali tm) 
 
Uporaba dvižne opreme (vitel, vrvi, …) je dovoljena samo takšna, ki ustreza vašemu 
dvigalu. Dvižna oprema mora biti označena z oznako CE ali deklaracijo proizvajalca.  
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Transportna lestev  
 
Postavitev  na utrjeno površino. 
V času dela mora biti preprečen dostop v delovno območje vsem nezaposlenim delavcem 
z varovalno vrvico in opozorilnimi znaki. 
 
 

             

            

Upoštevati je treba navodila za varno delo. Kadar se z dvigalno napravo ne upravlja, mora 
biti le - ta obvezno izključena od pogona ter nepooblaščenim osebam, onemogočena 
uporaba ! 
 
Gradbeni stroji in naprave, ki se uporabljajo na gradbišču morajo biti pred uporabo na 
gradbišču pregledani in preizkušeni  ter imeti veljavna poročila o pregledu - obratovalna 
dovoljenja.  
 
4.12 DOLOČITEV VRST IN NAČINA IZVEDBE GRADBENIH ODROV IN VARNOSTNIH OGRAJ  
 
Lovilni odri: 
Lovilni odri se uporabljajo za varovanje delavcev pred padci v globino. Namestijo se na 
previsne robove oz čim bliže previsnemu robu, endar ne niže kot 3 metre. 
Širina lovilnega odra mora znaššati 130 cm, če je le ta oddaljen 2 m od previsnega roba 
oz. 150 cm če je nameščen 3 m od previsnega roba. 
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Na previsne robove strehe se lahko namestijo tipske lovilne mreže. 
 

 
 
Zaščitni nadstreški: 
Se izvedejo nad vhodi, prehodi oz. na mestih, kjer je potrebno zagotoviti varen dostop 
stanovalcem v objekt. Izdelani morajo biti tako, da vzdržijo padajoči material in preprečijo, 
da se material ne odbije in raztrese po okolici. 
Lahko se uporabijo tipske konzole za tipske fasadne H odre, kot prikazuje spodnja slika : 

  Vir: www.vauda.si 

Če pa se zaščitni nadstreški izdelajo iz lesa (streha), ki ni tipska izvedba, mora biti 
sestavljena iz dveh med seboj pravokotnih slojev desk, ob robovih pa mora imeti polno 
vertikalno zaščito vsaj 50 cm. 
 
Lestve: 
Lestve, ki jih delavci uporabljajo pri delu, morajo ustrezati predpisom in standardom ter biti 
brezhibne ter pred uporabo pregledane. Pri uporabi morajo biti zavarovane tako, da ne 
morejo zdrsniti, se prelomiti ali prevrniti. Lestve, katerih uporaba je predvidena v delovnem 
procesu, morajo biti zgoraj pritrjene tako, da prevračanje ni možno. Kot naslanjanja mora 
znašati med 650 in 75°.  
Dvokrake (A) lestve, jih zgoraj ni potrebno pritrjevati, ne smejo biti daljše od 3 m.  

 
Prenosne lestve, ki jih delavci uporabljajo za dostope na zidne robove, odre morajo biti 
ustrezne dolžine, tako da segajo najmanj 1 m čez zgornje mesto naslanjanja. 
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4.13. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM TER OPREMA , NAPRAVE IN SREDSTVA ZA VARSTVO  
           PRED POŽAROM NA GRADBIŠ ČU 
 
Na gradbišču v času izvajanja gradbenih del ne bodo pojavljale  povečane nevarnosti za 
nastanek požara  
 
Oprema za varstvo pred požarom : 
 
- delovišče se mora opremiti z naslednjimi gasilniki: 

2 kos gasilnik polnjen s prahom (ABC - 6 kg);  
- kamioni morajo imeti v kabini svoj gasilnik 
Ročni gasilnik in ostala gasilna sredstva ter naprave morajo biti dostopni vsem zaposlenim  
vsak trenutek. Gasilnikov ne  zalagajte z raznimi materiali !  
En gasilnik se mora nahajati v ograjenem delu gradbišča, drugi pa na delovišču, na strehi. 
 
Osnovni ukrepi za preprečevanje požara: 

• Lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovišča  
• Upoštevati prepoved kajenja 
• 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 ne smejo biti založeni z raznimi predmeti ali gradbenim 

materialom, ki bi lahko ovirali nemoten prehod in hitro intervencijo v primeru 
požara. 

 
V primeru nastanka požara so delavci dolžni požar pogasiti z razpoložljivimi sredstvi za 
gašenje. Če se presodi, da se požara ne bo dalo obvladati se pokliče poklicno gasilsko in 
reševalno službo (tel. 112). 
O vsake nastalem požaru na gradbišču še mora obvestiti odgovorne osebe, ki požar tudi 
evidentirajo. 
 
4.14  ORGANIZIRANJE PRVE POMOČI NA GRADBIŠČU 
 
Na gradbišču mora biti zagotovljena prva pomoč in organizirano reševanje v primeru 
poškodbe pri delu.  
Omarica za prvo pomoč s telefonsko številko za primer urgence naj bo nameščena v v 
prostoru nemenjenem za gradb. pisarno. Vsebina v omarici za prvo pomoč se mora sproti 
dopolnjevati  - vedno mora biti kompletna. 
Vozila, morajo biti opremljena z opremo za prvo pomoč. 
Za nudenje prve pomoči mora biti usposobljeno predvsem vodstevo osebje in še kakšen 
od zaposlenih delavcev na gradbišču ! 
 
 
4.15  ORGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV NA DELOVIŠ ČE/GRADBIŠČE IN Z  
           GRADBIŠČA, ČE JE TO POTREBNO  
 
Na gradbišču je potrebno delavcem zagotoviti pitno vodo (pitna voda se nahaja na javnem 
Na gradbišču je potrebno delavcem zagotoviti pitno vodo. 
 
Prehrana za delavce se naj zagotovi tako, da se delavci poslužujejo lokalov,  ki pripravljajo 
malico in so v bližini delovišča.  Delodajalec pa povrne stroške prehrane v skladu s 
kolektivno pogodbo. 
 
Delavci se na in z gradbišča dnevno vozijo s službenimi vozili posameznih izvalajcev.  
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Pri nadurnem delu ter pri razporejanju delovnega časa je potrebno upoštevati določbe 
Zakona o delovnih razmerjih in panožne Kolektivne pogodbe.  
 
5.0 SEZNAM  NEVARNIH SNOVI 
 
Večjih količin nevarnih kemikalij na gradbišču ne bo, ker se nabavljajo takoj po porabi in po 
potrebah. 
 

Zap. 
štev. 

NAZIV NEVARNE SNOVI KLASIFIKACIJA 
 

Skladiščna količina 

1.  BARVE, LAKI 
dražilno 
vnetljivo 

 
10 L 

2.  TOPILA 
lahko vnetljivo 

zdravju škodljivo 
 

5 L 
  
6.0 NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL 
 
Iz dokumentacije je razvidno, da  se bodo izvajala posebno nevarna dela, ki so skladna s 
prilogo II. Uredbe. 
 
- izvajanje del na višini >  10 m    
 
Varnostni ukrepi:  
 delo na višini lahko opravljajo le ustrezno usposobljeni delavci z opravljenim ustreznim  
    preventivnim zdravstvenim pregledom,  
 za varovanje delavcev pred padci v globino se lahko uporablja le varnostni pas z lovilno  
    vrvjo s kompenzatorjem kinetične energije ali z napravo s samodejnim vračanjem ter   
    veznim elementom,  
 lovilne vrvi morajo biti pritrjene na že utrjene dele konstrukcije ali na sidrne točke na  
    objektu (trdni konstrukcijski elementi),  
 lovilne vrvi morajo biti krajšane tako, da dopuščajo padec 1,5 m ali manj  
 
 
7.0 DOLOČITEV DELOVNIH MEST, NA KETERIH JE VE ČJA NEVARNOST ZA 

ŽIVLJENE IN ZDRAVJE DELAVCEV TER VRSTE IN KOLI ČINE POTREBNE 
VAROVALNE OPREME, DOLO ČITEV PROSTOROV ALI DELOVIŠČ, KJER 
VELJEJO OLAJŠAVE V ZVEZI S SPLOŠNO ZAHTEVO NOŠENJA ČELADE 

 
V vseh fazah dela se pojavljajo postopki dela oz. takšne okoliščine, ki predstavljajo večjo 
nevarnost za življenje in zdravje.  
 
Vsi, ki se gibanjo na gradbišču morajo uporabljati  zaščito za glavo in primerno obutev. 
Tako morajo varovalne čelade na gradbišču nositi vse osebe, ki se iz kakršnegakoli vzroka 
pojavijo oz. zadržujejo na delovišču. 
 

Znak, ki določa obvezno nošenje čelade, mora biti postavljen pri vstopu na gradbišče. 
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Vrsta in koli čina potrebne varovalne opreme OVO : 
 

Zap. št. VRSTA OSEBNE VAROVALNE OPREME 
POTREBNA 
KOLIČINA 

(kos) 
PRI VSEH DELIH NA DELOVIŠČU:  
1.  Varovalna čelada 6 
2.  Varovalna obleka 6 
3.  Varovalni čevlji za izvajanje del na strehi  6 
PRI DELOVNEM MESTU, KJER NASTAJA PRAH,..:  
4.  zaščitna očala  5 
5.  zaščita dihal – respirator  5 
PRI DELIH, KJER JE NEVARNOST UREZOV, VBODOV, OPEKLI N, STISNIN, ODRGNIN:  

6.  varovalne   usnjene rokavice 6 
PRI DELU NA VIŠINI, pri prevzemu materiala – delovni po di na odru, delo na strehi :  
7.  varovalni pas 4 
PRI NEUSTREZNIH VREMENSKIH RAZMERAH TER PRI DELU OB CESTI:  
8.  odsevni telovnik 5 

 
 

8.0 SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRI JSKIMI 
AKTIVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIŽINI GRADBIŠ ČA, TUDI Z ZAČASNO 
PREKINITVIJO KOMUNALNIH VODOV 

 
V bližini gradbišča  se odvijajo druge aktivnosti, tako da lahko občasno pride do 
medsebojnega motenja in sicer zaradi: 
- logistike (odvijanje prometa) v neposredni bližini izvajanja del (motnje pri dostopu in 

parkiranju stanovalcev) 
Na območju gradbišča ni potrebe po  prekinitve energetskih vodov.  
 
Za usklajevanje  (naro čnik – izvajalec – uporabnik objekta) so zadolženi  : predstavnik 
naro čnika; odgovorni vodja del izvajalca in predstavnik stanovalcev. 
 
Na območju gradbišča ne bo prihajalo do  prekinitev energetskih oz. komunalnih vodov. 
 
 
9.0 TERMINSKI PLAN – (gantogram, ki ga je izdela iz vajlec del)  
 
Terminski plan se mora glede na dinamiko del in vremeske razmere še sproti korigirati in 
uskladiti z upravljalcem, nadzorom in uporabniki objekta. 
 
Dela se izvajajo zaporedoma in medsebojno usklajujejo, da se izvajalci med seboj ne 
ogrožajo ter da bo stanovalcem zagotovljena min. intimnost bivanja.  
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10.0 SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDR AVJA PRI DELU 

 
10.1 Gradbišče je potrebno ustrezno zavarovati, označiti z opozorilnimi napisi in oznakami. 
 
10.2 Vsak delodajalec sklene sporazum o izvajanju skupnih ukrepov. Seznani se tudi s  
        tem VARNOSTNIM NAČRTOM. 
 
10.3 Delovni stroji na gradbišču morajo imeti veljavno obratovalno dovoljenje.  
        Izvajalci so dolžni skrbeti, da delovne stroje upravljajo le strokovno usposobljene  
        osebe. 
 
10.4 Delavci lahko opravljajo delo samo, če so usposobljeni za varno delo, poučeni tudi o  
        varstvu pred požarom (teoretično in praktično) in imajo opravljen ustrezen zdravstveni  
        pregled ( delo na višini, ropot, temperature, prah). 
 
10.5 Električne inštalacije morajo biti izvedene po veljevnih predpisih in pred začetkom  
       opravljene meritve. 
 
 
10.6 Delovni oder je prepovedano uporabljati, če ni izdelan skladno z uredbo ter če ni pred  
        uporabo pregledan in podpisana ustrezna listina (prevzem odra v uporabo). 
 
10.7 Delovna disciplina  
        Delavcem mora biti zagotovljena vsa predpisana oprema za osebno varnost pri delu  
        skladno z oceno tveganja in VN,  delavci pa so jo dolžni pri svojem delu uporabljati. 
        Delavci ne smejo prihajati na delo pod vplivom narkotikov ali alkohola. Tudi med    
        delom  je prepovedano uživanje alkohola ali narkotikov. 
        Delavcem je prepovedano  zadrževanje  na površinah, kjer bi lahko padli predmeti z  
        višine. 
 
10.8 Varstvo pred požarom 
        Na gradbišču so  gasilniki, namenjeni za gašenje požarov v začetni fazi. Vsak   
        zaposleni delavec mora biti usposobljen za rokovanje z gasilnikom.  
 
10.9 Prva pomoč 
        Izvajalec na gradbišču zagotavlja prvo pomoč z osnovno opremo. Vsako poškodbo ali  
        nezgodo na delu je potrebno takoj prijaviti odgovornemu vodji gradbišča in  
        koordinatorju za varnost in zdravje pri delu. 
 
 10.10 Odgovornost za nezgode 
        Vsak izvajalec, ki nastopa na skupnem delovišču, je sam odgovoren  za vso  škodo,    
        ki nastane v zvezi z nezgodo njigovih delavcev po nijhovi krivdi zaradi  neizvajanja  
        ukrepov za varno delo. 
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11.0 OBVEZNOSTI VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVEŠČANJU O 

POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA 
 
V času izvajanja posameznih faz del je potrebna medsebojna usklajenost in obveščanje.  
 

Obveščanje o poteku oz. planiranju dela na posamezni fazi se opravi  pred razporeditvijo 
delavcev na posamezno delo. 
  

Okvirni pregled delovnih faz, ko je potrebno obveščanje o poteku dela. 
 

FAZA 
NEVARNOSTI ZA OSTALE 
IZVAJALCE 

UKREPI PRED ZAČETKOM 
IZVAJANJA DEL 

PRIPRAVLJALNA DELA IN 
UREDITEV GRADBIŠČA 

- nevarnost padca pri gibanju, prenosu 
in prekladnaju materiala 

- nevarnosti pri postavljanju 
transportnih naprav za vertiklani 
prenos materiala 

- nevarnost električnega udara pri 
ureditvi el. na gradbišču 

 

 

 

- zavarovanje nevarnega območja 

 
MONTAŽA  IN 
DEMONTAŽA ZAŠČITNIH  
ODROV  IN 
TRANSPORTNIH NAPRAV 
 

- nevarnost padca materiala 
- nevarnosti zaradi obratovanja strojev 

( viseče breme, prevrnitev stroja, …) 
- nevarnost padca z višine 

 

 
- zavarovanje nevarnega območja 

 
- obvestiti vse prisotne izvajalce  in 

uporabnike objekta o delu na 
višini 

- zavarovanje nevarnega območja  
- zavarovati vhode v objekt z 

zaščitnimi nadstreški 
- dnevni pregled transportnih 

naprav  

 

odstranitvena dela 
- nevarnost padcev materiala ali in ljudi  
 

- ustrezno zavarovati (ograje)in 
označiti (opozorilni znaki) 
delovno mesto, kjer se izvajajo 
odstranitve - demnotaže 

- odstraniti nepooblaščene delavce 
iz delovnega območja  

- dela izvajati pod ustreznim 
strokovnim vodstvom z 
upoštevanjem redosleda izvajanja 
del 
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12.0 GRADBIŠČNI  RED 
 
12.1 VSTOP NA DELOVIŠČE PRIDOBIJO POSAMEZNI IZVAJALCI S PODPISOM V POGODBE O 

DELU, PISNEGA SPORAZUMA MED POSAMEZNIMI IZVAJALCI. 
 
12.2 VSA DELA SE LAHKO IZVAJAJO SAMO V OKVIRU ORGANIZIRANEGA IN OZNEČENEGA 

GRADBIŠČA.  
 
12.3 SKLADIŠČENJE DELOVNE OPREME IN MATERIALA SE IZVAJA NA DOLOČENIH  MESTIH. 
 
12.4 DELO NA DELOVNI OPREMI - STROJIH, SE LAHKO PRIČNE PO DOVOLJENJU ZA ZAČETEK 

DEL. PRI DELU JE TREBA UPOŠTEVATI VSE PREDPISANE VARNOSTNE UKREPE IN 
NAVODILA ZA VARNO DELO. 

 
12.5 DELAVCI MORAJO NA OBMOČJU GRADBIŠČA UPOŠTEVATI VSE OPOZORILNE ZNAKE IN 

VSEBINO NAPISOV NA OPOZORILNIH TABLAH ( obvezna uporaba osebnih varovalnih 
sredstev in opreme, prepovedi, opozorila,…). 

 
12.6 PREPOVEDANO JE GIBANJE V MANEVRSKEM PROSTORU - POD VISEČIMI BREMENI. 
 
12.7 PREPOVEDANO JE ODSTRANJEVANJE OPOZORILNIH NAPISOV IN VARNOSTNIH ELEMENTOV  
              NA SREDSTVIH ZA DELO. 
 
12.8     UPORABA ELEKTRIKE JE DOGOVORJENA Z NAROČNIKOM. IZVAJALCI LAHKO NA  

     PRIKLJUČNE DOZE PRIKLJUČUJEJO LE TEHNIČNO IN VARNOSTNO BREZHIBNE STROJE IN  
     NAPRAVE. 

 
12.9      V PRIMERU POTREBE PO PREVOZU POŠKODOVANIH OB POŠKODBI V ZDRAVSTVENO    

  USTANOVO ALI OB POŽARU SE POKLIČE POKLICNA GASILSKA IN REŠEVALNA SLUŽBA  
  (tel. 112) . 

 
12.10  PRED ZAČETKOM DELA SE JAVITE VODJI DEL. OB ZAKLJUČKU DEL SE PREKINI  

       DELOVANJA EL. TOKA, ZAKLEPANJE OBJEKTA, ZAPIRANJE OGRAJE,..,.. 
 
12.11  FIZIOLOŠKE POTREBE SE OPRAVLJAJO SAMO V SANITARNIH PROSTORIH. 
 
12.12  RAZLOGI ZA ODSTRANITEV DELAVCA IZ GRADBIŠČA SO : 

 
a. neupoštevanje oz. neuporaba OVO (predvsem pri delu na višini) 
b. zadrževanje na gradbišču pod vplivom alkohola ali drog 
c. namreno poškodovanje ali uničenje lastnine naročnika  
d. odtujitev ali poizkus odtujitve lastnine naročnika, delodajalca ali sodelavca 
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13.0 POPIS DEL UREDITVE GRADBIŠČA IN IZVAJANJE SKUPNIH UKREPOV ZA 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 

13.01. Ureditev gradbišca: 
* postavitev gradbišcne ograje in označitvenih tabel, 
* postavitev gradbišcih provizorijev za potrebe delovanja gradbišča 
* ureditev dostopa do gradbišča ter začasnega parkiranja za vozila  
  izvajalcev. 
 V ceni upoštevati postavitve, po potrebi večkratne prestavitve, amortizacijo 
 ali najem za ves cas trajanja gradbišca ter odstranitev po dokoncanih delih.    
         

 
 
 
kpl 1.00                           

13.02. Gradbiščne napeljave ter stroški njihove uporabe: 
Elektricne napeljave: 
* stroški porabe električne energije, 
* vkljucno dobava in vgradnja merilne naprave za merjenje porabe  
   električne energije, 
* vključno prve in vse nadalnje meritve gradbiščnih električnih inštalacij   
   in ozemljitev s pripadajočimi poročili. 
 

 
 
kpl 1.00  
 
 
 
  

13.03. Naprave, delovna sredstva ipd. za izvajanje gradbiščnih prenosov: 
* naprava ali vozilo za dvig materiala na streho (transportna lestev,  
  avtodvigalo,  hiab, ipd.) - obvezna uporaba (prenos materiala po  
  stopnišcu ni dovoljen), 
* teleskopska lestev za dostop iz zadnje etažestopnišča na streho  

 
 
zajeti v 
enotnih 
cenah 

13.04. Gradbiščne deponije za vgradni material, za gradbene odpadke od 
rušitev oz. odstranitev  (demontaže gradb. materiala) ter za odpadno 
embalažo: 
* ureditev in vzdrževanje lokacij za deponiranje, po potrebi večkrat in za  
   različne vrste materiala in odpadkov, 
* postavitev zaprtih posod ali zabojnikov za hranjenje in prevoz  
  odpadkov, vključno amortizacija ali najem ter po dokončanju  
  odstranitev teh posod in zabojnikov. 
 

 
 
 
zajeto v  
enotnih 
cenah 
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III. SHEMA ORGANIZACIJE GRADBIŠ ČA 

 
 




