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POGOSTOST PREGLEDOV GRADBIŠČ S STRANI KOORDINATORJEV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
V FAZI IZVAJANJA PROJEKTA 

  
  
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05) nikjer ne določa neke minimalne frekvence 
obiskov koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih. 
  
Če pa podrobneje pogledamo naloge koordinatorja v fazi izvajanja projekta v 8. členu Uredbe, ugotovimo, da mora koordinator na delovišču: 
  

1. usklajevati izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu in usklajevati izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci upoštevajo  
temeljna načela in varnostni načrt (točka a in b) 

2.   zagotavljati sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del... (točka d) 
3.   preverjati varno izvajanje delovnih postopkov in usklajevati načrtovane aktivnosti (točka e) 
4.   zagotavljati, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene... (točka f) 

  
Prav tako mora koordinator v skladu s točko 1.5 poglavja C Priloge IV Uredbe vse ukrepe, ki jih je nujno izvesti za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev 
zaradi okoliščin in dogodkov, ki niso bili predvideni v varnostnem načrtu, zabeležiti v knjigo ukrepov za varno delo. 
Inšpektor za delo lahko zoper koordinatorja, ki opusti nalogi po 8/f členu in točki 1.5 poglavja C Priloge IV Uredbe, ukrepa tudi z globo. 
Glede na zgoraj opisane obveznosti koordinatorja v fazi izvajanja projekta in glede na dejstvo, da se na aktivnih gradbiščih stanje s področja varnosti in 
zdravja pri delu spreminja iz ure v uro je nemogoče, da bi koordinator svoje naloge ustrezno opravil, če bi gradbišče obiskal le enkrat ali dvakrat na 
mesec. 
 
Stališče Inšpektorata RS za delo je, da lahko koordinator v fazi izvajanja projekta svoje naloge ustrezno opravlja le, če je na gradbišču prisoten vsaj enkrat 
na teden oziroma tako pogosto, da pri izvajalcih na gradbišču doseže upoštevanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu. 
V primeru, da izvajalci na gradbišču na splošno ne upoštevajo ukrepov koordinatorja, bi le-ta moral o tem obvestiti Inšpektorat RS za delo, saj lahko 
inšpektor za delo, zaradi neupoštevanja koordinatorjevih ukrepov, ki so vpisani v knjigo ukrepov, proti takšnim izvajalcem ukrepa tudi z globo. 
 
Varno in zdravo!                  Vir: IRSD 


