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STROPNI OPAŽ NOE ALU 

 

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 tehnika opaževanja z malo posameznimi deli, majhno težo, opaževanje 

brez žerjava ter veliko fleksibilnostjo 
 skrajšanje časa opaženja proti klasičnemu načinu za cca 30% 
 minimalne delovne predpriprave 
 varčevanje materiala 
 optimalna prilagoditev prostoru; poljubno polaganje opažnih plošč vzdolžno ali 

prečno. Žleb nosilca dovoljuje polaganje vstavljanje lesa, pločevine, desk na 
poljubnem mesto nosilca 

 velika varnost sistema; sistem je atestiran in omogoča pri pravilni uporabi popolno 
varnost pri delu z njim 

 kvaliteta površine; dosežemo popolnoma gladke površine plošč 
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VZDRŽEVANJE 
 Takoj po vsaki demontaži 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 deponira: 

 ena vrh druge na predhodno pripravljena mesta na podložne tramiče po 
dimenzijah tako, da je vsaka dimenzija dostopna brez dodatnega prelaganja 

PRENOSI  
 Prenosi elementov ne gradbišču se opravljajo ročno ali z žerjavom 
POSTOPEK OPAŽEVANJA 
 na robovih in sredini opažnega polja se predhodno pripravi opažne elemente 
 opažne podpore in robne tramiče z letvijo postavimo vzdolž stene in višinsko 

nastavimo 
 opažna podpora z padno glavo in podporno stojalo postavimo in višinsko nastavimo 
 vzamemo opažni ALU nosilec in ga vstavimo v padno glavo predhodno pripravljene 

podpore 
 naslednjo podporo v padno glavo vstavimo v pripravljen nosilec ter dvignemo in 

nastavimo 
 opažne plošče dvignemo in vložimo med ALU nosilce 
POSTOPEK RAZOPAŽEVANJA 
 opažne podpore z padnimi glavami predstavljajo podporno konstrukcijo 
 padne glave spustimo s pomočjo kladiva preko varovalke 
 robni tramič spustimo z fino nastavitvijo na podpori 
 iz spuščenega opaža poberemo opažne plošče (ročno) 
 poberemo alu nosilce (ročno) 
 podpore z padnimi glavami poberemo iz konstrukcije po dosegu zadostne trdnosti 

betona 
 po vsaki uporabi je potrebno opaž očistiti ter premazati 
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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. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 

 

 Dela morajo potekati pod strokovnim nadzorstvom strokovno usposobljenih in 

pooblaščenih oseb. 

VODJA GRADBIŠČA 
 skrbi, da so delavci seznanjeni z tehniko, načinom dela in varnostnimi ukrepi, 

 skrbi da se dela izvajajo v skladu z navodili in varnostnimi predpisi, 

 pregleda opaž pred betoniranjem, bolj zahtevna pa pregleda tehnolog z vodjo 

gradbišča, 

 določi čas razopaževanja, 

 ustavi dela v primeru neugodnih vremenskih ali drugih razmer. 

DELOVODJA 

 skrbi, da se delo izvaja po načrtih opaženja, 

 skrbi, da delavci uporabljajo osebno varovalno opremo, 

 skrbi, da se pri delo uporabljajo vse naprave za zaščito, 

 skrbi, da so stenski opaži opremljeni z delovnimi odri, da so opremljeni z ustreznimi 

stojali, ustrezno podprti, vezani in zavarovani proti prevrnitvi, pravilno deponirani, 

 skrbi, da so privezovalne naprave za dviganje in prenašanje opažev vedno brezhibne, 

 skrbi, da se pri opravljanju nevarnejših faz predvsem pri opaževanju in 

razopaževanju na delovni etaži ne zadržujejo osebe v nevarnem območju, 

 skrbi, da se dela izvajajo v skladu z navodili in varnostnimi predpisi. 

DELAVCI 

 dolžni so se seznaniti z nevarnostmi in navodili za varno delo, 

 namensko morajo uporabljati sistem opaževanja, 

 uporabljati morajo delovne odre, lestve in stojala ter predpisano osebno varovalno 

opremo skladno z navodili in veljavnimi predpisi. 

SIGNALIST IN PRIVEZOVALEC BREMEN  

 dolžnost signalista in privezovalca bremen smejo opravljati le delavci, ki so 

strokovno usposobljeni za tako delo in na način, kot to določajo veljavni predpisi, 

 glede na dovoljene obremenitve in kote med kraki stikov oziroma med vrvmi mora 

ravnati v skladu z določbami Pravilnika o splošnih ukrepih in normativih za varstvo 

pri delu z dvigali oziroma po teh navodilih, 

 mora odstraniti vse delavce iz nevarnega območja, sam pa mora biti na takem mestu 

da je možen varen umik in ima pregled nad bremenom in dobro možnost 

komuniciranja z vodjem dvigala, 

 za privezovanje bremen uporablja ustrezno, brezhibno in atestirano privezovalno 

opremo, 

 prepovedana mu je uporaba poškodovanih in nezaznamovanih vrvi za privezovanje 

bremena ali za obešanje bremena na kavlje, 

 pred dvigom bremena se mora prepričati ali je breme uravnoteženo in ali so vezi 

zanesljive, 

 prepričati se mora ali nosilnost nosila (vrvi, verige, kavlja, ipd.) ustreza teži bremena. 

 

6. 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. 
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7. 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. 

 
 

8. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA 

 

 

 Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt. 

 Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela. 

 
 

  


