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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. NEVARNOSTI
 Zmečkanine z opaži in odri, zlasti pri sestavljanju odrov in opažev, prijemanju in
odpenjanju s kavlja dvigala in pri razopažanju ali pri prevrnitvi.
 Nevarnost porušitve opaža zaradi neustreznega deponiranja.
 Padci v globino pri prijemanju bremen, razopažanju, hoji po neurejenih in
neograjenih odrih, opažih ali neustreznih dostopih.
 Spodrsljaji na namazani površini.
 Udarci z opaži ali elementi, ko se pripeti na kavelj jarem jeklene vrvi na dvigalu
zavrti in udari delavca, zlasti je to nevarno ob vetrovnem vremenu.

3. IZDELAVA, ZAHTEVE in VARNOSTNI UKREPI
SPLOŠNO O SISTEMU:
 enostavna in hitra montaža in demontaža,
 velika prilagodljivost; tako tlorisno kakor višinsko,
 velika nosilnost,
 majhno število veznih elementov,
 enostaven transport,
 dolga življenjska doba sistema.
VZDRŽEVANJE:
 Pred vsako montažo opaža na gradbišču se opaž obvezno premaže z opažnim
oljem.
 Takoj po vsaki demontaži ga je treba obvezno v celoti očisti z notranje in zunanje
strani, velja tudi za ostali vezni in drobni material.
DEPONIRANJE:
 Drobne elemente deponiramo v košarah (z mrežasto ali polno ograjo).
 Elemente plošč se lahko deponira na dva načina:
 plošče se deponira ena vrh druge na predhodno pripravljena mesta na
podložne tramiče po dimenzijah tako, da je vsaka dimenzija dostopna brez
dodatnega prelaganja,
 plošče se sestavi v sklope, ter se te deponira v predhodno pripravljeno
konstrukcijo ali mesto za depo (plato za montažo in odlaganje opažev). Ostali
elementi se deponirajo po postopku iz predhodne točke.
PRENOSI:
 Prenosi elementov ne gradbišču se opravljajo z žerjavom.
 Za to uporabljamo posebni element imenovan žerjavna kljuka za prenos
elementov, ki se lahko zapenja na vseh mestih po obodu okvirja plošče.
 Z njim se prenaša tako posamezne elemente, kakor tudi panoje. Pano je lahko
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max. velikosti cca. 21m2 ali 6 osnovnih elementov. S tem da širina ne presega 5,30
m oz. 4 osnovne elemente.
 Panoje običajno prenašamo z uporabo dveh kljuk za prenos. Pri takem načinu
prenosa je potrebno upoštevati kot med žičnimi vrvmi zapenjanja, da ne
presežemo dovoljene sile, ki je dopustna na žerjavno kljuko za prenos elementov.

MONTAŽA IN DEMONTAŽA:
 Ob deponiji opažnega sistema se izdela raven plato na katerega razporedimo
tramiče tako, da na njih sestavljamo željene sklope elementov, opravljamo redno
čiščenje in čiščenje ob razklopu panojev ter vršimo premazovanje panojev z
opažnim oljem pred uporabo.
 Tako pripravljene panoje ali posamezne elemente se nato z žerjavno kljuko za
prenos prenese na mesto opaženja, kjer te spajamo in vežemo po navodilih
proizvajalca.
 Po sestavi in armiranju določenega takta, tega zalijemo z betonom ter po dosegu
minimalne trdnosti betona 10 Mpa lahko pristopino k demontaži oziroma k
razopaževanju.
 Najprej odstranimo opažne vezne vijake in določene vezne spone ter nato sklope
ali posamezne elemente z žerjavom prenesemo na plato za čiščenje oziroma
sestavo, kjer se opaž očisti, pokita poškodbe in premaže ter nato pospravi na
deponijo, kjer počaka do naslednje uporabe, kjer se postopek ponovi.
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DELOVNI ODRI IN DOSTOPI:
 Za opravljanje opažnih del na višini več kot 150 cm od tal oziroma poda, se morajo
uporabljati viseče delovne konzole, ali pa se mora uporabiti cevni fasadni oder.
 Dostopi na omenjene delovne konzole se omogočijo po lestvah - uporaba lestev je
dovoljena do višine 5m.
 Za dostope na delovne konzole, ki so višji od 5m od tal, mora vodstvo gradbišča
izdelati oziroma urediti dostope:
 po lestvah preko vmesnih podov – delovnih konzol z vmesno etažno višino
2m,
 preko premičnih cevnih odrov z urejenimi rampami za dostope na delovne
konzole.
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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 (SIST EN 863),
 varnostni pas za delo na nezavarovani višini (SIST EN 361),
 zaščitna čelada (SIST EN 397),
 zaščitne rokavice (SIST EN 388),
 zaščitna obutev s kapico (SIST EN ISO 20345).
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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.

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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