ZADEVA: UKREPI ZA VARNO POT PREKO GRADBIŠČA – JAVNA
KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO NASELJA BREG V OBČINI
ŽIROVNICA
Vaščane Brega obveščamo in seznanjamo z ukrepi za varno pot preko gradbišča, na
katerem se gradi javna kanalizacija za komunalno odpadno vodo. Ukrepi se nanašajo na
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
(Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).
Gradbišče mora biti ves čas ograjeno in zavarovano proti okolici tako, da je onemogočen
dostop na gradbišče nezaposlenim osebam (table za prepoved in opozorila).
Stanovalce, obiskovalce Brega se poziva, da v kolikor ne morejo v času izvajanja del
uporabiti obvoznih poti in prehodov, da izjemoma uporabijo prehode, ki bodo izdelani in se
bodo uporabljali na gradbišču. Pešce se usmeri po urejeni poti (točno lokacijo dnevno uskladi
izvajalec).
Pešpoti bodo v času gradnje na posameznih odsekih urejene, kanali bodo premoščeni z
začasnimi prehodi za pešce z varnostno ograjo. Te prehode bodo koristili tudi delavci
izvajalca. Izvajalec bo pešpoti in prehode sproti čistil in vzdrževal in se prilagajal situaciji na
terenu.
Ob neugodnih vremenskih razmerah so te poti lahko nevarne (spolzke) , zato se ob teh
primerih od pešcev zahteva dodatno pozornost in previdnost.
Poti, ki se bodo lahko uporabile bodo vidno označene. Označene in zavarovane bodo z ograjo
po predpisih in pred prehodom z opozorilom. Vseh poti ni mogoče zavarovati ali zaščititi na
ta način (npr. poti ob transportnih sredstvih), zato bodite pri hoji in prečkanju še posebej
pozorni in previdni!
V namen transporta bo izvajalec postavil premični most/rampo za prehod preko mest, kjer se
izvajajo dela. Kjer to ne bo možno, bo poskrbel za poti s pomočjo postavitve ograje in
opozorilne vrvice, skladno s predpisi in zahtevami.
Vse prisotne se opozarja, da pri strojnem kopanju ni dovoljeno zadrževanje v delovnem
območju stroja, zato vas pozivamo, da se ne nahajate oziroma se ne zadržujete v neposredni
okolici stroja oziroma transportnih sredstev. To velja tudi na označenih transportnih poteh. V
ta namen bo izvajalec pred transportno potjo mimo nevarnega območja namestil napis z
opozorilom.
Brez nadzora na odsekih, kjer se izvajajo dela se prehod preko gradbišča prepoveduje.
Na odseku pred tablo in opozorilom se ustavite ter vzpostavite kontakt z osebo izvajalca na
gradbišču (odgovorno osebo). Ta oseba bo poskrbela za začasno zaustavitev stroja ter
poskrbela za varen prehod preko gradbišča.

Po končanju del bo izvajalec poskrbel za prehode in dostope. Večjo pozornost je potrebno
namenjati prehodom ob izkopanem kanalu. Hoditi morate v oddaljenosti najmanj 1 m stran od
gradbene jame tako, da ne obremenjujete postavljenih zapor, prehodov ipd.
Vsi ti prehodi in mesta so namenjeni zgolj hoji in je prepovedano zadrževanje. Pred uporabo
se prepričajte, da zaradi vremenskih ali drugih vplivov ni prišlo do morebitnih poškodb in
preverite ali je uporaba prehoda varna.
Hoja po prehodih in poteh je na lastno odgovornost.
Najlepša hvala za razumevanje in tudi trud za skupno sodelovanje.
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