
Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj 
 
 
Izdelala: Mihaela Kastelic 

 

 

NAVODILO ZA VARNO HOJO 
 

Številka: VZD/DN-03 
Izdaja: 1 
Velja od: 5.8.2013 
Stran 1 od 1 

 

 

NEVARNOSTI PRI DELU  

 nevarnost padcev in zdrsov na mokrih tleh, neravnih tleh, 
 nevarnost padcev na stopnicah, padcev v globino, padcev z višine 
 nevarnost povoženja s strani notranjega transporta ( transportni vozički, dostavna vozila,…) 

Delovno mesto  je prostor v zgradbah delodajalca, ki je namenjen za izvajanje dela delavcev, in vsak drug prostor, 
do katerega ima delavec dostop v času dela. K delovnim mestom po sodijo tudi:  

 osebni prehodi, prometne in evakuacijske poti; 
 skladišča, prostori za počitek in aktivni odmor, ter dežurne sobe; 
 garderobe, kopalnice, umivalnice in sanitarni prostori; 
 prostori za prvo pomoč. 

UKREPI ZA VARNO DELO 

 
 
  
 
 

 
 

 
 

  
 
 
  
 

Varna hoja po stopnicah 
- med hojo po stopnicah se držimo za ročaj,  
- po stopnicah ne prenašamo bremen v obeh rokah, 
- po stopnicah ne tečemo in ne preskakujemo več stopnic, 
- skrbimo, da so stopnice vedno čiste in suhe in zavarovane pred zdrsom, 
- po stopnicah ne hodimo vzvratno, 
- pred pričetkom oje po stopnicah si prej prižgite luč. 
 
Varna hoja v delovnih in pomožnih prostorih 
- pot mora biti zadostno osvetljena, 
- pri svojem delu bodite zbrani in pozorni, 
- pri premikanju morate biti previdni, 
- prilagodite hitrost hoje razmeram, površini in nalogi, ki jo opravljate, 
- pri hoji stopala usmerjate rahlo navzven, 
- previdno in na široko obhajate vogale, 
- prižgati dovolj luči, da lahko varno opravite svoje delo, 
- uporabljajte svetilko, ko vstopate v temne sobe, 
- pazite, da vam stvari, ki jih nosite ali potiskate pred seboj, ne ovirajo pogleda, 
- skrbimo, da so poti vedno čiste in proste, da niso založene z materialom, 
- zasilni izhodi in evakuacijske poti morajo biti označeni, prosti in opremljeni z zasilno in 

varnostno razsvetljavo.   
- obutev mora biti stabilna, z protizdrsnim podplatom. 
Lestve, ki jih delavci uporabljajo pri delu, morajo ustrezati predpisom in standardom ter biti 
brezhibne.  
Lestve morajo biti pri uporabi zavarovane tako, da ne morejo zdrsniti, se prelomiti ali prevrniti. 
Lestve, katerih uporaba je predvidena v delovnem procesu, morajo biti zgoraj pritrjene tako, da 
prevračanje ni možno. Kot naslanjanja mora znašati med 70 in 75°. Če se v delovnem procesu 
uporabljajo dvokrake lestve, jih zgoraj ni potrebno pritrjevati, vendar take lestve ne smejo biti daljše 
od 3 m.  
Prenosne lestve, ki jih delavci uporabljajo za dostope na zidne robove, odre, v odprtine v tleh, 
jame, jarke ipd., morajo biti ustrezne dolžine, tako da segajo najmanj 1 m čez zgornje mesto 
naslanjanja. 

POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA 

➢ Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare. 
➢ Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela. 

 

 


