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OBVEZNA PRIJAVA KRATKOTRAJNIH NEVARNIH DEL NA VIŠINI (krovstvo, tesarstvo, 

kleparstvo, fasaderstvo, montaža oken ...) Inšpektoratu RS za delo 

 

Na Inšpektoratu RS za delo že od leta 2009 dalje izvajamo devet mesečne usmerjene nadzore 

gradbišč s področja varnosti in zdravja pri delu. Do sedaj je bil naš nadzor usmerjen predvsem 

na gradbišča, ki se morajo, v kolikor izpolnjujejo pogoje za prijavo po Uredbi o zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05, v 

nadaljevanju Uredba), prijaviti na Inšpektorat RS za delo 15 dni pred začetkom del. Zaradi večje 

prisotnosti inšpektorjev za delo na gradbiščih se je od leta 2009 do 2011 raven varnosti in 

zdravja na slovenskih gradbiščih vidno izboljševala, v zadnjem letu pa opažamo rahlo 

poslabšanje, predvsem zaradi propada velikih gradbenih podjetij in pojava večjega števila 

novih, manjših delodajalcev.  

 

V gradbeni dejavnosti še vedno obstajajo izvajalci, ki ne upoštevajo nobenih minimalnih zahtev 

iz priloge IV Uredbe oz. zanjo še niso slišali. Vsak dan lahko po vsej državi še vedno vidimo 

delavce na strehah in improviziranih odrih, ki ne upoštevajo zakonodaje s področja varnosti in 

zdravja pri delu in s tem neposredno ogrožajo svoje zdravje in življenje, prav tako pa tudi 

zdravje in življenje mimoidočih. Pri tem prednjačijo: krovci, tesarji, kleparji, fasaderji in monterji 

oken.  

 

V letu 2013 bomo ponovno izvedli poostren in usmerjen nadzor s področja varnosti in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in sicer tako, da bomo nadzor iz klasičnih gradbišč 

razširili tudi na kratkotrajna nevarna dela na višini: krovstvo, tesarstvo, kleparstvo, fasaderstvo, 

montaža oken itd. Ta dela večinoma ne izpolnjujejo pogojev, ko je zahtevana prijava gradbišča 

po Uredbi, zato bomo njihovo prijavo na inšpektorat zahtevali po 40. členu Zakona o varnosti in 

zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/11), ki določa, da mora delodajalec pred začetkom 

delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni, o teh 

delih obvestiti inšpekcijo dela. Na gradbiščih – deloviščih bomo preverjali izvajanje ukrepov, ki 

so v skladu z minimalnimi zahtevami iz priloge IV Uredbe, uporabo in zagotavljanje uporabe 

osebne varovalne opreme. Prav tako pa bomo nadzirali izpolnjevanje obveznosti naročnikov, 

koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in (glavnih) izvajalcev. Poleg varnosti in zdravja pri 

delu se bo hkrati izvajal nadzor tudi s področja delovnih razmerij. 

 

Na Inšpektoratu RS za delo zato pozivamo izvajalce kratkotrajnih nevarnih del na višini (krovci, 

tesarji, kleparji, fasaderji, monterji oken ...), da dela, katera ne bodo zajeta v prijavah gradbišč 

po Uredbi (novogradnje, rekonstrukcije – trajajo 500 človek x dni in več) in se bodo izvajala na 

višini več kot 2 m, pred začetkom delovnega procesa dosledno prijavijo na predpisanem 

obrazcu krajevno pristojni (po kraju dela) območni enoti Inšpektorata RS za delo po 

“klasični” pošti, elektronski pošti ali faksu. 

 

Poostreni nadzor v zvezi s prijavami in upoštevanjem predpisov s področja varnosti in zdravja 

pri delu pri kratkotrajnih nevarnih delih na višini bo Inšpektorat RS za delo začel izvajati z dnem 

01.03.2013! 

 

Dosledno izvajanje določil 40. člena ZVZD-1 pomeni za delodajalce sicer administrativno 

obveznost, ki pa je zanemarljiva ob posledicah nezgod pri teh delih. Pri delih na manjših 

gradbiščih in deloviščih ter vzdrževalnih delih se je v letu 2012 smrtno poškodovalo 7 delavcev. 

 



 

S tem prispevkom želimo opozoriti delodajalce na obveznost prijave pričetka del v skladu s 40. 

členom ZVZD-1 in jih predvsem ozavestiti o nujnosti izvedbe varnostnih ukrepov pri takšnih 

delih, saj je le na takšen način možno zmanjšati število delovnih nezgod s težjimi posledicami, 

inšpektorjem pa po opravljenem pregledu ne bo potrebno tako ali drugače ukrepati. 

 

Franc Rančigaj 

Glavni inšpektor RS za delo 


