Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011) sklene JZ Kemijski
inštitut, z delodajalcem (izvajalcem del) ………………………………………………………………...

SPORAZUM
pri organiziranju in izvajanju potrebnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na
skupnem delovišču.
Sporazum skleneta: Kemijski inštitut, ki ga zastopa: prof. dr. Gregor Anderluh, direktor in
izvajalec del:____________________________, ki ga zastopa:____________________
1. člen
Ta sporazum ureja skupne ukrepe, skupno organizacijo varstva pri delu in požarne varnosti ter
obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za zagotovitev varnih delovnih pogojev in
razmer na skupnem delovišču.
Delodajalec (izvajalec del), katerega delavci opravljajo dela v objektih in na površinah Kemijskega
inštituta, mora zagotoviti varnost svojim delavcem, delavci pa morajo pri delu upoštevati varnostni
načrt, varnostna navodila za varno delo za področje delovnih postopkov in opravil, ki jih pri delu
izvajajo.
2. člen
IZVAJALEC DEL mora z ustreznimi varstvenimi ukrepi zagotoviti varnost svojim delavcem in
obenem zagotoviti, da njegovi delavci ne ogrožajo varnost drugih. Delavci in odgovorne osebe
IZVAJALCA DEL morajo pri delu upoštevati pogoje in navodila ter požarni red in druga opozorila,
ki veljajo v objektih in na površinah Kemijskega inštituta ter zahteve, ki jih določi pooblaščenec za
varnost in zdravje pri delu oz. koordinator za varnost in zdravje v fazi izvajanja del, če je le ta
imenovan.
IZVAJALEC DEL je dolžan zagotoviti nenehen nadzor njegove odgovorne osebe nad izvajanjem in
vodenjem del svojih delavcev.
Odgovorna oseba ki jo določi IZVAJALEC DEL je ____________________, katerega v njegovi
odsotnosti nadomešča __________________________________.
3. člen
Podpisniki tega sporazuma so sporazumni, da se določi osebo za koordinacijo izvajanja in
zagotavljanja usklajenega skupnega varstva na skupnem delovišču.
4. člen
Za osebo iz prejšnjega člena se določi _____________________________________
5. člen
Osebi za koordinacijo del imenovani v predhodnem členu se s tem sporazumom dajejo naslednja
pooblastila :
- koordinira dogovorjene skupne varnostne ukrepe
- nadzira izvajanje dogovorjenih skupnih varnostnih ukrepov med izvajanjem del;
- sodeluje z vodji in odgovornimi osebami na Kemijskem inštitutu in vodji in odgovornimi osebami,
ki jih določi IZVAJALEC DEL pri planiranju in zagotavljanju ustreznih varnostnih ukrepov med
izvajanjem del na skupnem delovišču;
- v primerih neizvajanja dogovorjenih skupnih varnostnih ukrepov in kadar delavci IZVAJLCA
DEL s svojim načinom dela ogrožajo druge ustavi delo za toliko časa, dokler se ne zagotovi
varnost
- sodeluje s službo varnosti in zdravja pri delu, ki na Kemijskem inštitutu skrbi za izvajanje
varstvenih ukrepov in normativov.
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IZVAJALEC DEL je osebi za koordinacijo oz. imenovani odgovorni osebi in odgovorni osebi dolžan
javiti vsako nesrečo, ki jo prijavi pristojnemu na inšpekcijo za delo in pristojnemu organu MNZ,
(hujšo, kolektivno ali smrtno), kot to narekuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Nesreče in
poškodbe pri delu javlja IZVAJALEC DEL sam tudi v primeru, če gre za delavca zaposlenega pri
njegovem kooperantu.
6. člen
Odgovorne osebe na Kemijskem inštitutu in IZVAJALCA DEL so se po potrebi dolžni pred pričetkom
del dogovoriti o načinu varnega izvajanja posameznih del.
Pred začetkom izvajanja posebno nevarnih del, ki bi lahko povzročali ogrožanje varnosti drugih je
odgovorna oseba IZVAJALCA DEL dolžna posebej opozoriti odgovorno osebo in poskrbeti za
izvedbo ustreznih ukrepov (zavarovanje, opozorila, prepovedi ipd.).
7. člen
Na podlagi določil predhodnega člena se mora vpeljati posebna knjiga, v katero se vpisujejo pred
pričetkom del dogovorjeni varstveni ukrepi ter vsak primer neizvrševanja skupno dogovorjenih
ukrepov med delom. Ta knjiga služi istočasno kot register dogovorov o varnem načinu dela.
8. člen
Oseba za koordinacijo del iz 4. člena ima pravico in obveznost spremljati v to knjigo vpisane
dogovore in na podlagi kršitve ukrepati.
9. člen
Odgovorna oseba ki jo določi IZVAJALEC DEL je dolžna skrbeti, da so njegovi delavci opremljeni z
ustreznimi varovalnimi sredstvi in opremo in da jih pri delu dosledno in namensko uporabljajo.
Skrbeti mora za opravljanje občasnih preizkusov znanja in usposobljenosti za varnost pri delu in
požarno varnost, da se opravljajo za njihove delavce obdobni preventivni zdravstveni pregledi, da
njihovi delavci uporabljajo samo takšne delovne priprave in naprave, ki so periodično pregledane in
preizkušene in ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter imajo o pregledih in preizkusih ustrezne
listine. Upravljalci delovnih priprav in naprav pa morajo poleg obratovalnih dovoljenj pri sebi imeti še
dokazilo o strokovni usposobljenosti, dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti za
varnost pri delu na delovnem mestu in dokazilo o zdravstveni sposobnosti. Preizkus usposobljenosti
organizira in izvede za svoje delavce IZVAJALEC DEL na delovnem mestu v sodelovanju z
odgovorno osebo za varnost in zdravje pri delu. Na Kemijskem inštitutu delajo samo delavci, ki so
opravili dodatno usposabljanje na inštitutu in za to imajo ustrezno potrdilo.
O vseh zgoraj naštetih zahtevah mora IZVAJALEC DEL dostaviti Kemijskemu inštitutu dokazila pred
pričetkom dela na delovišču.
10. člen
Pred podpisom pisnega sporazuma mora IZVAJALEC DEL dostaviti:
odločbo pristojnega upravnega organa po 4. členu zakona o gospodarskih družbah ali obrtno
dovoljenje za opravljanje te dejavnosti
- dokazilo o socialnem, zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zavarovanju za
primer poškodbe pri delu
- dokazilo o opravljenem usposabljanju in preizkusu usposobljenosti za varnost in zdravje pri delu
in varstvo pred požarom
- dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavcev – veljavna zdravniška spričevala
- za tuje državljane delovno dovoljenje
- poročila – obratovalna dovoljenja pooblaščene inštitucije o pregledu delovne opreme (sredstev za
delo).
Iste zahteve in pogoji veljajo tudi za delavce podizvajalca – kooperanta, ki ga najame IZVAJALEC
DEL.
-

IZVAJALEC DEL se zavezuje, da bodo dela opravljali samo delavci, ki izpolnjujejo pogoje glede
usposobljenosti in sposobnosti, dokumentacija in potrebna dokazila pa so bila dostavljena.
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Če bodo delavci, ki jih zaposluje IZVAJALEC DEL uporabljali sredstva za delo (stroji, naprave idr)
Kemijskega inštituta mora njegova odgovorna oseba s podpisom potrditi, da je prevzeto sredstvo za
delo pregledano in je varno za uporabo.
11. člen

Pri izvajanju vročih del IZVAJALEC DEL mora pridobiti dovoljenje za izvajanje požarno
nevarnih del (požarna straža), ki je sestavni del tega sporazuma (Priloga 1).
Požarno stražo morajo organizirati:
1. Kdor pretaka količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov.
2. Kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre v prostoru, ki je nevaren
za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila.
Požarno stražo lahko izvajajo gasilci ali za gašenje usposobljene osebe.
12. člen
Podpisnik sporazuma, ki bi kršil določila tega sporazuma v tem smislu, da bi zaradi neusklajenih
varnostnih ukrepov oviral varno delo drugih in s tem povzročil zastoje v njihovem delu, so odgovorni
za nastalo škodo, povzročeno zaradi takega ravnanja.
13. člen
Vsa dokumentacija v zvezi s skupnim deloviščem, izvajalci, zaposlenimi ipd. se hrani na Kemijskem
inštitutu, IZVAJALEC DEL pa je dolžan s pogoji in zahtevami tega sporazuma seznaniti vse svoje
kooperante in oni tudi vse svoje delavce, ki pridejo na skupno delovišče. Kooperanti morajo podpisan
sporazum z podpisi delavcev dostaviti odgovorni osebi naročnika.
Ljubljana , dne...............

NAROČNIK DEL:
Odgovorna oseba:

Kemijski inštitut
ŽIG

prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

IZVAJALEC DEL:
Odgovorna oseba:

__________________________
ŽIG

S sporazumom seznanjeni in se z njim strinjajo:

-

……………………………………………….……….

…………………………..
podpis

-

……………………………………………….……….

…………………………..
podpis

-

……………………………………………….……….

…………………………..
podpis

-

……………………………………………….……….

…………………………..
podpis
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PRILOGA 1: Dovoljenje za izvajanje požarno nevarnih del (požarna straža)
Izdano s strani:
Za podjetje/izvajalca del:
Velja:
Za čas:
Za objekt:

od
od

Za opravljanje naslednjih del:
Delo z odprtim plamenom
Varjenje
Odrezovanje
Ustrezno označi  !
Delo se bo opravljalo:
V bližini požarno nevarnih snovi
(kemikalije, lesni deli, lesni prah,..)
Na klima in prezračevalnih napravah
in električni napeljavi
Ustrezno označi  !
Pred pričetkom del je potrebno:
Odstraniti vse gorljive snovi ali jih
prekriti z negorljivo ponjavo.
Zatesniti vse odprtine v zidovih in
tleh, skozi katere bi se lahko širili vroči
delci.
Ustrezno označi  !

do
do

Delo s kotno brusilko
Delo z rezilko
Ostalo

v posebnih prostorih
Ostalo

Pregledati prostore pred varjenjem in
izvajati kontrolo med varjenjem.
Postaviti gasilsko stražo !

Med opravljanjem del morajo biti na razpolago:
Ročni gasilnik ( vrsta, količina)
Gasilci z gasilskim vozilom
Gasilne odeje

Ostalo

Ustrezno označi  !
O opravljanju zgoraj navedenih del so seznanjeni:
1. Predstavnik podjetja:
2. Predstavnik izvajalca del:
3. Odgovorna oseba za
varstvo pred požarom :
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