
PRILOGA IX: - PISNI SPORAZUM 

 

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) 
 

S K L E P A J O 
 

 
1. 
 
v nadaljnjem besedilu naročnik del na gradbišču 
 
2. 
 
v nadaljnjem besedilu izvajalec del 
 
 

SPORAZUM 
 

O določitvi skupnih varstvenih ukrepov, varstva pred požarom, organizaciji izvajanja, 
odgovornosti, določitev odgovornih oseb, določitev koordinatorja za varnost in zdravje pri 
delu, kakor tudi obveznosti in pooblastila delavcev, ki so odgovorni za zagotavljanje varnih 
delovnih razmer na skupnem delovišču. 
 

I. 
Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom na skupnem delovišču se mora izvajali v 
skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in varstva pred požarom, tehničnimi predpisi in 
standardi. 
 

II. 
Naročnik določi in pooblasti osebo kot koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na 
skupnem delovišču. 
 
Koordinator za varnost in zdravje pri delu: _______________________ 
 
lzvajalec določi osebo, ki je pooblaščena za izvajanje lega dogovora, zagotavljanje varnosti 
na delovišču in usklajevanje s koordinatorjem za varnst in zdravje in zagotavljanje varnosti in 
zdravja in usklajevanje s ostalimi podizvajalci; 
 
Odgovorni vodja za varnost in zdrave pri delu del na gradbišču: _______________________ 
 
Odgovorne osebe posameznih podizvajalcev del, pa so odgovorni za izvajanje varnostnih 
ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva in so v prilogi tega sporazuma. 
 

III. 
Koordinatorju za varnost in zdravje pri delu se s tem sporazumom dajejo naslednja 
pooblastila: 

− da usklajuje dogovorjene ukrepe med posameznimi izvajalci del, 
− da občasno nadzira izvajanje dogovorjenih varstvenih ukrepov, 
− da začasno prepove delo, če se kršijo splošno veljavni ali od koordinatorja za varnost 

in zdravje pri delu zahtevani varstveni ukrepi, 
− sodeluje z organi nadzora, kadar gre za zadeve varstva pri delu. 

 
IV. 



Odločitev o začasni prepovedi dela se vpise v knjigo ukrepov za varna dela in v gradbeni 
dnevnik. Vpis v knjigo ukrepov in gradbeni dnevnik podpišejo vsi, ki so dolžni izvajati na 
vodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. 
 

V. 
Pooblaščeni zastopnik izvajalcev dostavi pred pričetkom izvajanja del odgovornemu vodji 
gradbišča potrebno dokumentacijo s področja varstva pri delu. Predložena dokumentacija 
mora vsebovati: 
pisno izjavo, da na gradbišču zaposleni delavci izpolnjujejo vse zahteve in sicer: 

 
− opravljenih in potrjenih zdravstvenih pregledih 
− opravljenem preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 
− zaposlitvi delavca 
− pridobljenih veljavnih delavnih dovoljenjih za tujce 
− poimenski seznam zaposlenih na gradbišču 
− veljavna poročila o periodičnih pregledih delovne opreme (stroji, naprave, ročna 

orodja). 
 

VI. 
Pri organizaciji gradbišča in izvajanju delna gradbišču se mora upoštevati Varnostni načrt in 
posamezna navodila. Vsi izvajalci oz. podizvajalci so dolžni koordinatorju za varnost in 
zdravje dostaviti pred pričetkom izvajanja svojih del - Program ukrepov varnega dela za 
svoja dela. 
 

VII. 
Izvajalci in podizvajalci del so dolžni sami poskrbeti, da so njihovi delavci teoretično in 
praktično poučeni o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in da imajo opravljen 
preizkus znanja ter, da prejmejo pisna navodila za varno delo. 
 

VIII. 
Izvajalci in podizvajalci del morajo imenovati svojega odgovornega vodjo del oz. njegovega 
namestnika , ki skrbi za izvajanje predpisanih in dogovorjenih varnostnih ukrepov. 
 

IX. 
Delavci izvajalcev in podizvajalcev del morajo opravljati samo lista dela, ki so s pogodbo ali 
dogovorom določena in se med delovnim časom ne smejo gibati in zadrževati na mestih, kjer 
izvajajo dela drugi izvajalci, razen če to ni posebej določeno zaradi samega načina dela. 
 

X. 
Delavci izvajalcev in podizvajalcev del so vsak na svojem delovnem mestu odgovorni za 
svojo varnost in varnost drugih delavcev, ki so jim dodeljeni v pomoč pri opravljanju del. 
Delavci izvajalcev in podizvajalcev del uporabljajo na delovišču pomožne prostore, ki jih 
določi pooblaščeni delavec. 
 

XI. 
Samovoljna odstranitev ali premestitev varnostnih naprav (opozorilne tabele, varnostne 
ograje, zaščitne pokrove, konstrukcijske elemente delovnih in nosilnih odrov, posegi v 
električne instalacije itd.) je strogo prepovedana. 
 

XII. 
Vsi delavci na skupnem delovišču so pri izvajanju del dolžni uporab!jati vso osebno 
varovalno opremo in potrebno varnostno opremo. 
 

 
XIII. 



Delavci podizvajalcev del lahko začnejo z deli po obvestilu glavnega izvajalca gradbenih del, 
ne glede na to, če so sklenejo pogodbeno direktno z naročnikom projekta - investitorjem. 
Pred pričetkom del so dolžni podpisati pisni dogovor in vodji gradbišča dostaviti vso 
dokumentacijo iz V. točke tega sporazuma. 
 

XIV. 
Izvajalci del ne smejo naknadno pripeljati svojih podizvajalcev del na gradbišče v kolikor se 
predhodno ne dogovorijo z investitorjem. O tem se mora tudi obvestiti koordinatorja. 
 

XV. 
Kontrolo nad izvajanjem tega dogovora izvaja koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi 
izvajanja projekta, ki ga je imenoval naročnik projekta. Po 51. členu Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu opravlja nadzorstvo nad izvajanjem tega sporazuma in drugih predpisov o 
varstvu pri delu tudi inšpekcija za delo. 
 

XVI. 
Spori zaradi odškodninskih zahtev se rešujejo sporazumno med prizadetimi strankami. V 
kolikor sporazum ni mogoč, rešuje spore pristojno sodišče v RS. 
 

XVII. 
Ta pisni sporazum s prilogami je napisan v dveh izvodih od katerih se en izvod hrani na 
gradbišču pri vodji gradbišča in sicer za čas gradnje, drugi izvod v arhivu investitorja. Vsi 
sopodpisniki pa prejmejo kopijo enega dogovora. 
 

XVIII. 
Ta sporazum prične veljali z dnem, ko ga podpišejo investitor, koordinator za varnost in 
zdravje pri delu, nadzor, odgovorna oseba izvajalca del in posamezni odgovorni vodja 
podizvajalca del, ki so navedeni v Prilogi I tega sporazuma. 
 

Odgovorna oseba 
investitorja: 
 
 

  

Koordinator za varnost in 
zdravje pri delu: 
 
 

  

Gradbeni nadzor: 
 
Odgovorni nadzornik: 
 
 

  

Izvajalec del: 
 
 
Odgovorni vodja za 
varnost in zdravje pri 
delu na gradbišču: 

  

Izvajalec del: 
 
 
Odgovorni vodja za 
varnost in zdravje pri 
delu na gradbišču: 
 

  



Izvajalec del: 
 
 
Odgovorni vodja za 
varnost in zdravje pri 
delu na gradbišču: 

  

Izvajalec del: 
 
 
Odgovorni vodja za 
varnost in zdravje pri 
delu na gradbišču: 

  

Izvajalec del: 
 
 
Odgovorni vodja za 
varnost in zdravje pri 
delu na gradbišču: 

  

 
 
Dne _____________________ 
 
 
  



Tabela - seznam podizvajalcev del 
 
SEZNAM UDELEŽENCEV PRI GRADNJI 
 
Priloga je sestavni del sporazuma o varstvu pri delu (Zakona o varnosti in zdravju pri delu,  
Ur. l. RS, št. 43/11). 
V njo se vpisujejo vsi podizvajalci del na delovišču in se hrani ves čas gradnje. 
 

UDELEŽENCI PRI 
GRADNJI 

DELA, KI JIH BO 
IZVAJALEC IZVAJAL 

PODPIS IN ŽIG 

 

Izvajalec del 

 

 

Izvajalec del 

 

 

Izvajalec del 

 

 

Izvajalec del 

 

 

Izvajalec del 

 

 

Izvajalec del 

 

 

Izvajalec del 

 

 
 


