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Obrazložitev: 
 
Zakonodajno je delo na višini "pokrito" z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
na začasnih in premičnih gradbiščih, ki v prilogi 1 določa okvirni seznam gradbenih del, med 
katera je umeščeno tudi čiščenje. Žal zakonodaja ne določa del pri katerih bi lahko rekli: do 
tu še ni delo na višini, od tu naprej pa je, zato prihaja v praksi do različnih interpretacij pri 
čemer čiščenje ni nikakršna izjema. 
Ob pomanjkanju uradne definicije je bilo v okviru sekcije čistilcev objektov pripravljeno 
besedilo, ki bolj podrobno opredeljuje čiščenje na višini. Besedilo je  sprejel Upravni odbor 
sekcije čistilcev objektov na svoji redni seji 12.junija 2007 kot PRIPOROČILO STROKOVNE 
ASOCIACIJE, ki naj bi služilo naročnikom-uporabnikom in izvajalcem storitev čiščenja pri 
opredelitvi del čiščenja na višini.  
 
 
1. OPREDELITEV DELA NA VIŠINI: 

 
Delo na višini je vsako delo, ko delavec nima fiksne in trde stojne podlage za delo in je višje 
od višine iztegnjenih rok oziroma višje od 2,6 m. Vsako individualno delo delavca na višini v 
starostni skupini od 18 do 55 let se šteje kot kratkotrajno in ne sme trajati nepretrgoma več kot 
2 uri. Če se oba pogoja prekoračita se zahteva uporaba kolektivne zaščite (urejeni dostopi, 
uporaba varovalne opreme, uporaba delovnih odrov, itd.). V takih primerih se tudi omejuje 
obremenjevanje delavca z dodatnim materialom in opremo, ki ne sme biti težja od 10 % 
skupne teže delavca oziroma težja od 10 kg. 
Vsako delo na višini poteka pod nadzorstvom odgovorne osebe ali za to pooblaščene 
institucije. Za delavce, ki le poredkoma ali občasno jemljejo ali nosijo predmete nad to višino 
se ne smatrajo, da delajo na višini. Po direktivi BGV D 36 in VBG 74 se smatra, da delo na 
višini prav tako ni delo, kjer se uporabljajo pripomočki do višine 1 m ( pomožno stopnišče z 
pohodno površino širine do 300 mm in maksimalno število stopnic 3 od katerih je tretja tudi 
zadnja.) 

 
1.1. PRIPOMOČKI IN DELOVNA OPREMA ZA DELO NA VIŠINI: 

 
- lestve, ki morajo ustrezati standardu SIS EN 131 z maksimalno višino 8 m  
- delovni odri z ustreznimi varovalnimi ograjami v skladu z evropskimi in mednarodnimi 

standardi z veljavno dokumentacijo in dokazili 
- strojne dvižne košare in dvigala z ustreznimi certifikati in navodili za varno uporabo 

delovnih strojev 
(za vso delovno opremo se zahteva izjava o skladnosti in po pregledu izdano poročilo o 
ustreznosti) 

- v izjemnih primerih in ko to dovoljuje ocena tveganja in  ko uporaba standardnih 
pripomočkov ni možna ali ni druge varnejše opreme se dovoljuje uporaba delovnih vrvi z 
naslednjimi zahtevami:  

a. sistem mora imeti dve ločeni sidrani vrvi, ena služi za dostop, spust in oporo, druga je 
podporna; 

b. delovna vrv mora ometi opremo za vzpenjanje in spuščanje in samozaporni sistem, ki 
prepreči delavcu izgubo nadzora nad svojim gibanjem; 

c. delavec mora imeti primeren varnostni pas in biti povezan z varnostno vrvjo
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d. orodje in pripomočki, ki jih delavec uporablja, morajo biti varno pritrjeni na delavčev 

varnostni pas ali sedež; 
e. glede na trajanje dela in druge ergonomske omejitve je treba zagotoviti sedež z ustreznimi 

dodatki. 
 
2.2. ZAHTEVE IZ OCENE TVEGANJA ZA VARNO DELO DELAVCA, KI OPRAVLJA DELO NA VIŠINI: 

 
Pri uporabi delovnega odra za delo nad 2,0 m stojne višine se zahteva delovni oder s 
hrbtobranom. 
Delo nad 7 m delovne višine∗ se šteje, da je nevarno delo, nad 15 m pa izredno nevarno delo. 
 
Delavec, ki opravlja delo na višini mora izpolnjevati naslednje zahteve: 
- imeti mora opravljen zdravniški pregled z označbo »delo na višini«; 
- imeti mora  opravljen teoretični in praktični izpit iz varstva pri delu, še posebej poglavje 

»varno delo na višini«; 
- delavca mora delodajalec poučiti o vseh ukrepih varstva pri delu za varno delo na višini iz 

ocene tveganja delovnega mesta za individualno delo ali skupno delo na skupnih 
deloviščih; 

- delavec mora biti podučen o pravilni rabi osebne varovalne opreme; 
- delavec mora pri delu na višini obvezno uporabljati naslednja osebna varovalna sredstva: 

a. delovno obleko, ki se mora prilegati telesu in ne sme imeti ohlapnih rokavov in 
hlačnic; 

b. zaščitno čelado; 
c. delovne čevlje, ki morajo imeti podplate iz ne-drsečega materiala;  
d. varnostni pas; 
e. varovalne rokavice v primeru dela na vrvi. 

 
3.3. DELOVNE VIŠINE∗: 

 
- od 2,6 m do 7 m se šteje, da je standardna višina 
- od 7 m do 15 m se šteje, da je srednja višina 
- nad 15 m se šteje, da je ekstremna višina 
 
4.4. FAKTORJI ZA OBRAČUN DEL NA VIŠINI: 

 
- STANDARDNA VIŠINA: faktor 2 glede na veljaven cenik oziroma ponudbo izvajalca na 

osnovno enoto dela (m2, ura, kos, itd.) 
- SREDNJA VIŠINA: faktor 3 na veljaven cenik oziroma ponudbo izvajalca na osnovno enoto 

dela (m2, ura, kos, itd.) 
- EKSTREMNA VIŠINA: faktor 4 na veljaven cenik oziroma ponudbo izvajalca na osnovno 

enoto dela (m2, ura, kos, itd.) 
 

OPOMBA: 
Stroški najema delovne opreme kot so visoke lestve, delovni odri, strojne dvižne košare, 
visoka strojna dvigala, itd. se obračunavajo posebej in niso zajeti v osnovni enoti dela 
izvajalca. 
 

∗ Z izrazom "delovna višina", ki je uporabljen v tem tekstu je mišljena oddaljenost predmeta čiščenja 
od tal. 


