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ZAŠČITNA NADSTREŠJA 

 

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 

 
 

 
 

 Za zavarovanje delavcev na gradbišču ter mimoidočih, ki se nahajajo neposredno 
na gradbišču ali prometnih komunikacijah ob gradbišču. 

 Z zaščitnimi nadstrešji zavarujemo okoli objekta v gradnji: 
 vhode, 
 prehode, 
 poti. 

 
 Z zaščitnimi nadstrešji fizično zavarujemo komunikacije ob gradbišču: 

 kadar je horizontalna razdalja med najbližjo vertikalo delovnega mesta na 
objektu in komunikacijo manjša od 3 m ali 20% maksimalne višine objekta na 
tem delu (zavarovanje ni potrebno, če je delovno mesto oddaljeno od 
komunikacije več kot 12 m). 
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3. IZDELAVA, ZAHTEVE in VARNOSTNI UKREPI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Zaščitni nadstrešek mora biti izdelan in postavljen po načrtih, dokumentacija mora 
biti na razpolago na gradbišču do njegove demontaže. 

 Zaščitni nadstrešek se montira in demontira pod neposrednim nadzorom 
delovodje. 

 Zaščitni nadstrešek smejo montirati in demontirati samo strokovno izurjeni delavci, 
ki so zdravstveno sposobni za delo na višini. 

 Vzdržati morajo padajoči predmet in preprečiti, da se naleteli material ne odbije in 
raztrese po okolici. 

 Višina namestitve zaščitnega nadstreška je od 220 do 600 cm od tal. 
 Rob nadstreška mora imeti polno vertikalno zaščito višine vsaj 50 cm. 
 Konstrukcija nadstreška (streha), ki ni tipska, mora biti sestavljena iz dveh med 

seboj pravokotnih slojev desk. 
 Zaščitni nadstrešek se pregleda po končani montaži, mesečno ter ob vsaki 

preureditvi ali havariji. 
 O pregledih zaščitnega nadstreška se vodi kontrolni list odra. 
 Zaščitna nadstrešje izvedemo v lesni in kovinski konstrukciji, pri čemer lahko 

uporabljamo material za jeklene cevne odre ter za kritino ali streho les v debelini 
plohov. 

 Na zaščitni nadstrešek naleteli material je potrebno sproti odstranjevati. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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, 

 zaščitna čelada (SIST EN 397), 

 zaščitna očala (SIST EN 166), 

 zaščitne rokavice (SIST EN 388), 

 zaščitna obutev s kapico (SIST EN ISO 20345), 

 varnostni pas za delo na nezavarovani višini (SIST EN 361). 

 
 
 
 

 

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. 
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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. 

 
 

  


