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1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA





Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.
Preglej in uredi okolico delovnega mesta.
Uporabljaj samo brezhibno delovno opremo.
NE PRIČNI Z DELOM, če:
 nisi ustrezno usposobljen (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in
praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
 si v neustreznem psihofizičnem stanju (pod vplivom psihoaktivnih substanc –
alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.
 V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti takoj obvesti pristojnega.

2. NAMEN in UPORABA
 Zavarovanje delovnih mest na višini.
 Kot samostojni element varovanja delovnih mest pred padcem z višine ali v globino
(varovanje prostih robov na objektu, večjih odprtin v medetažnih konstrukcijah,
dostopov v jaške, robov izkopov).
 Kot sestavni del opažev in različnih vrst odrov.

3. IZDELAVA, ZAHTEVE in VARNOSTNI UKREPI






Višina ograje 100 cm s toleranco +/- 5 cm.
Razmak med polnili max. 47 cm.
Višina varovalnega robu min. 15 cm.
Namesto polnil kolenske deske ali žična mreža 2x2 cm.
Zagotoviti je treba min. 300 N/m vodoravne obremenitve (na zgornjem robu –
oprijemu).
 Za varnostne ograje večjih dolžin in obremenitev je treba pridobiti načrt in statični
izračun.
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IZJEME:
 varovalni rob ni potreben na stopniščnih ramah, rampah in poševnih prehodih,
 če je zaradi narave dela potrebno odstraniti varnostno ograjo, morajo biti delavci
na teh mestih varovani z varnostnimi pasovi, na razdalji 1-3 m od previsnega robu
pa se postavi nadomestna ograja, ki jo lahko nadomesti tudi signalna vrvica,
oddaljena vsaj 2 m od previsnega roba in nameščena na višino 1 do 1.3 m, pod
pogojem, da je površina ni nagnjena več kot 20° (na dohodih in na razdalji vsakih
20 m mora bit nameščen opozorilni znaki za prepoved dostopa in nevarnost padca
v globino).
 Pri parapetu višine nad 85 cm ni potrebno nameščati varnostne ograje.

4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA
 Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi.
 Delavec mora pri svojem delu dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno
opremo v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter skrbeti za
njeno brezhibnost.
 Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo:
 delovna obleka,
 varnostni pas za delo na nezavarovani višini (SIST EN 358; SIST EN 361, SIST EN
813),
 zaščitna čelada (SIST EN 397),
 zaščitne rokavice (SIST EN 388),
 zaščitna obutev s kapico (SIST EN 20345).

5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH
 V kolikor pred začetkom dela ali med delom ugotoviš kakršnekoli nevarnosti,
pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, o tem obvesti pristojnega.

6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE
 Poškodovano osebo reši iz nevarnega območja.
 O dogodku obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112.
 Poškodovancu nudi prvo pomoč do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v
ambulanto prve pomoči.
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7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA
 Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt.
 Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela.
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