Na podlagi 25. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99) sklepajo delodajalci, ki
izvajajo dela na skupnem delovišču:

PISNI SPORAZUM
o organiziranju in izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču:

1. člen
Ta dogovor ureja skupna določila, skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varnosti in zdravja pri
delu in varstva pred požarom, kakor tudi pravice in obveznosti delavcev, ki jim je naložena skrb za
zagotavljanje varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer na takem skupnem delovišču in
pooblastitev delavca za zagotavljanje in usklajevanje izvajanja skupne varnosti pri delu, ter varstva pred
požarom.
2.člen
Podpisniki tega dogovora s podpisom potrjujejo da so seznanjeni da je s strani naročnika del (investitorja)
za koordinatorja varnosti in zdravja v fazi izvajanja projekta imenovan:

kateri bo po pooblastilu investitorja izvajal naloge po 8. členu Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list RS št. 03/02). S tem v zvezi ima pravico in dolžnost,
da delo ustavi, če je delo nevarno za življenje in zdravje ali se izvajalci del medsebojno ogrožajo.
3. člen
Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu se pooblašča, da:
• usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri določanju skupnih varnostnih
ukrepov na sestanku izvajalcev del, prisotnost koordinatorja je obvezna
• usklajuje izvajanje ustreznih določb iz temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu ter zagotavlja
ravnanje po varnostnem načrtu
• izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta
• zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del s ciljem preprečevanja poškodb ali
zdravstvenih okvar pri delu
• preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti
• zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo
dovoljenje za vstop na gradbišče
4. člen
Pogodbeni udeleženec s podpisom tega sporazuma potrjuje, da je seznanjen z varnostnim načrtom in
skupnimi ukrepi in se obvezuje, da bo dela na gradbišču izvajal tako, da se zagotovijo varni delovni
pogoji in razmere za vse zaposlene na delovišču, ves čas, ko ta dela trajajo.
5. člen
Odgovorna oseba izvajalca del na skupnem delovišču ima pravico in dolžnost, da:
• v celoti vodi delo in je odgovorna za varnost svojih delavcev
• skrbi, da njegovi delavci s svojim delom in delovnimi pripravami ne ogrožajo in ovirajo drugih
delavcev pri delu
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ima na delovišču takšne delovne priprave in naprave ter opremo, ki v celoti ustrezajo predpisom iz
varnosti pri delu
zagotavlja na delovišču takšno opremo in druga sredstva za gašenje, ki v celoti ustrezajo predpisom
požarnega varstva
organizira prvo pomoč in pomoč v primeru reševanja v primeru nesreče pri delu in nenadne bolezni
takoj odstrani z dela svojega delavca, ki se ne ravna po njegovih navodilih, oziroma če je pod
vplivom alkohola ali drugih narkotikov. Odstranitev delavcev iz navedenih razlogov je dolžan
opraviti tudi na zahtevo koordinatorja
se delavci, za katere odgovarja, ne zadržujejo na mestih, kjer nimajo svojih dolžnosti; delavci se
smejo gibati samo v okviru svojega delovišča in pomožnih prostorov
so delavci izvajalca del seznanjeni z vsemi nevarnostmi in skupnimi ukrepi na in v neposredni bližini
gradbišča, oziroma krogu njihovega gibanja
priskrbi svojim delavcem pomožne prostore (garderobo, umivalnico, kadilnico)
zaposli samo delavce, ki so zavarovani za primer nesreče pri delu in poklicnih obolenj, ki so
praktično in teoretično poučeni o varnem delu, ter zdravstveno sposobni za opravljanje takšnih del in
nalog (veljavno zdravniško spričevalo)
ustavi ali prekine delo, če delavci izvajalcev del ne izpolnjujejo varnostnih ukrepov in bi takšno
ravnanje lahko bilo nevarno za življenje in zdravje delavcev na delovišču, oziroma bi povzročilo
materialno škodo
poskrbi, da se ves pripeljani material za izvedbo del in odvečen material (za odvoz), skladišči tako, da
ne ogroža varnosti delavcev
6. člen

Odgovorna oseba izvajalca del obvešča svoje delavce o dogovorjenih skupnih ukrepih v zvezi z varstvom
pri delu. Dolžna je upoštevati določila varnostnega načrta ter izpolnjevati vse zahteve koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.
7. člen
Odgovorne osebe izvajalcev del so se dolžne vsakodnevno in sproti dogovarjati o načinu izvajanja del in
potrebnih varnostnih ukrepih ter dogovorjene ukrepe vpisati v knjigo ukrepov za varno delo na delovišču.
Knjigo ukrepov za varno delo nastavi koordinator za varnost pri delu in predstavlja register vseh
dogovorov o varnem načinu dela.
8. člen
Odgovorne osebe izvajalcev ali podizvajalcev, ki izvajajo dela na gradbišču, morajo imeti na gradbišču
sledečo dokumentacijo:
• dokazila o ustrezni strokovni usposobljenost delavcev
• potrdila o opravljenem preizkusu znanja iz varnosti pri delu ter požarne varnosti
• zdravniška spričevala o zdravstveni sposobnosti
• dokazila o zaposlitvi ter za tuje državljane delovno in bivalno dovoljenje
• veljavne listine za delovno opremo na gradbišču
9. člen
Pogodbeni udeleženec se obvezujejo da bo obvestil koordinatorja o pričetku dela svojega pogodbenega
izvajalca (podizvajalca) ter zagotovil pristop izvajalca k podpisu tega sporazuma.
10. člen
Sporazum je izdelan v enem izvodu in se ga hrani na gradbišču ves čas gradnje. Njegov sestavni del je
priložena tabela s podatki vseh udeležencev oziroma podpisnikov sporazuma.
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