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1 Uvod 
 
Za uspešno izvedbo in nadzor dviganja ter varno uporabo dvižne opreme je potrebna visoka 
stopnja zavezanosti vodstva, strokovne usposobljenosti in ustreznih virov. Bistveno za uspeh 
katere koli operacije dviganja je dejstvo, da jo morajo upravljavci, odgovorni za dviganje in 
zaposleni pred začetkom, sprejeti. Te zainteresirane strani morajo storiti vse, kar je razumno 
izvedljivo, da se doseže skladnost z zakonskimi dolžnostmi, ki izhajajo iz zakonodaje o varnosti 
in zdravju ter predpisov iz področja dvižne opreme. 
 
Dvigovanje predmetov običajno poteka na gradbiščih, ladjedelnicah, tovarnah in drugih 
industrijskih situacijah, kot so raztovarjanje z viličarjem, zabojniki v skladišču ali na 
komercialnem območju. Dobra praksa in pravilne metode dvigovanja lahko premikajo velike 
predmete učinkovito, varno in zmanjšajo ročno upravljanje. Vendar pa lahko napačne metode 
dviganja povzročijo večje nesreče in smrtne žrtve. Proces pravilnega in varnega dvigovanja 
vključuje vrsto zahtev, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju katerega koli dvižnega 
postopka. 
 
Ta niz smernic je treba brati v povezavi z navodili o varnem postopku dvigovanja na delovnih 
mestih, ki delujejo kot splošni dokument o dvižnih postopkih in uporabi dvižne opreme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Področje uporabe 

Poleg ponovitve ključnih odgovornosti tistih, ki so vključeni v dvižne operacije, ponujajo te 

smernice nadaljnje usmerjanje za organizacijo, ocenjevanje, načrtovanje, izvajanje, 

upravljanje sprememb in razvoj varnih sistemov dela za dvižne operacije. To ni dokončen 

dokument in ne opisuje podrobno posameznih zahtev posamezne dvižne operacije ali kosa 

dvižne opreme. 

Da bi zainteresiranim stranem pomagali pri oblikovanju celovitega načrta dviganja, je treba 

smernice uporabljati kot navodilo za pomoč podjetjem, usposobljenemu osebju, ki je 

odgovorno za dviganje, dvižno opremo in zaposlene, da upoštevajo varnostne dejavnike, ko 

ocenjujejo, načrtujejo, nadzirajo in izvajajo dvižne operacije. Podjetja, ki uporabljajo ali dajejo 

v najem opremo za dviganje, morajo zagotavljati postopke, specifične za storitve, ki se 

nanašajo na dvižne operacije in dvižno opremo, in upoštevajo zahteve, kot so opisane v teh 

smernicah. 

Navodila  

o varnih postopkih dvigovanja na delovnem mestu 
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1.2 Ciljna publika 

Smernice pomagajo ključnim uporabnikom, odgovornim osebam, imenovanim osebam, 
pristojnim osebam, vodjem projektov, dobaviteljem žerjavov, nadzornikom dviganja itd., pri 
načrtovanju dvižnih operacij in pomagajo pri zagotavljanju prenosa pomembnih informacij o 
varnosti, zdravju in okolju v okviru razvoja načrtovanja dviganja.  
 
Določbe teh smernic je treba uporabiti ločeno za vse industrijske sektorje, ki zahtevajo dvigalo 
ali dvižno opremo za dviganje / dvigovanje vseh bremen, ne glede na to, ali so nad ali pod 
zemljo. 
 

1.3 Cilj 

Načrtovanje je bistvena sestavina pri vsaki dvižni operaciji na vseh delovnih mestih. V skladu 
z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu je zmanjšanje tveganja pri viru ena od sestavnih delov 
za izboljšanje varnosti na delovnem mestu in delovišču. Za obravnavanje tveganja pri viru je 
treba preučiti, kdo in kaj povzroča tveganja. Potrebno je storiti vse, da se takšna tveganja 
odpravijo ali čim bolj zmanjšajo. 
 
Medtem ko Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga dolžnosti uporabnikom, delodajalcem 
in vodjem delovnega mesta, je treba obravnavati tveganja, povezana z načrtovanjem vseh 
dejavnosti dviganja, z opredeljenimi in izvedenimi omejitvenimi ukrepi. Poleg tega so nesreče 
pogosto posledica slabega načrtovanja ali pomanjkanja komunikacije med zainteresiranimi 
stranmi, kar včasih povzroči izgubo ključnih informacij, ki so bistvene za varnost operacije. 
Postopek za zagotovitev prenosa in sporočanja vseh pomembnih informacij in dokumentov je 
zato zabeležen v načrtu za dviganje. V bistvu, Brez načrta (navodil) - Ni dviga! 
 
Dodatek 1 opisuje sodelovanje različnih zainteresiranih strani pri načrtovanju varnega 
dvigovanja. 
 

1.4 Raziskava lokacije 

Bistveno je, da se izvede pregled, s katerim se ugotovi, kolikšno je breme, ki ga je treba dvigniti, 
katere so vse značilnosti, teža, velikost, vrsta dvižnih točk itd., kakšni so pogoji tal, od kje in 
do kod je treba dvigniti, kakšna je dostopna pot itd. Raziskavo mora izpolniti pristojna oseba (-
e). 
 

1.5 Ocena tveganja 

Raziskava lokacije je idealen čas za začetek ocene tveganja predlaganih dvižnih operacij, ki 
se bodo izvajale. Cilj ocene tveganja je preprečiti nezgode in / ali nesreče, ki nastanejo zaradi 
nevarnosti* med dviganjem. Z ugotovljenimi nevarnostmi se tveganja^, ki jih predstavljajo te 
nevarnosti, z izvajanjem nadzornih ukrepov z uporabo načela hierarhije kontrol, lahko 
zmanjšajo na najnižjo možno raven. 
 
 

* nevarnosti Nevarnost je vse, kar lahko povzroči škodo. 

^ tveganje Tveganje je verjetnost, da se zaradi nevarnosti lahko pojavi nesreča in 
kako hudo je nekdo poškodovan. To je v veliki meri odvisno od izvajanja 
nadzornih ukrepov, delovnih pogojev kontrolnih ukrepov in pogojev na 
lokaciji. Na primer, nadzorni ukrep, ki je visoko na hierarhiji nadzora (kot 
je inženirski nadzor), bi privedel do manjšega tveganja.  
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Upoštevati je treba tudi druge možne nevarnosti, ki bi lahko pomenile tveganje za dviganje iz 

drugih dejavnosti v bližini. To je mogoče enostavno opraviti med raziskavo področja. Primeri 

drugih nevarnosti in s tem povezanih tveganj so ozki dostop, izkopi, cevovodi, nadzemne 

konstrukcije, drugi obrati, ki delujejo v bližini dvižnega prostora itd. 

Vzorec ocene tveganja pri dvižnih operacijah je na voljo v Dodatku 2. 

Bistveno je, da se informacije v okviru ocene tveganja prenesejo v izvajanje na kraju samem. 

Preveriti je treba, ali so kontrolni ukrepi vzpostavljeni in v dobrem delovnem stanju. 

 
Ker se razmere na kraju samem lahko spremenijo, se lahko uporabi naslednja tabela, da se 
preveri, ali se izvajajo kontrolni ukrepi, navedeni v ocenah tveganja, in da se še naprej 
uporabljajo za dejanske razmere na kraju samem. 
 

Korak Naloga Kontrolni ukrep Primerno in izvedeno? 

   (✓ če je odgovor ja) 

    

    

 
 

2 Klasifikacije tipov dviganja 
 
Na splošno obstajajo dve vrsti dviganja, rutinsko in ne rutinsko. Kategorizacija tipa dviganja 
pred načrtovanjem dviganja in dokumentiranje v načrtu dviganja je ključnega pomena. Ta 
omogoča ustrezno oceno višine tveganja, ki je prisotna v operaciji dviganja in raven nadzora, 
ki je potrebna za zmanjšanje tveganj. 
 

2.1 Rutinsko dviganje 

Rutinsko dvigovanje se lahko izvede v skladu z osnovnim načrtom dviganja. Ti načrti morajo 
jasno opredeliti omejitve obremenitev, metode dviganja in področja delovanja. V vsakem 
primeru bo potrebna ocena tveganja in jo je treba izvesti pred začetkom dviganja. Ne rutinsko 
dviganje se tudi lahko izvede z uporabo podobnih dokumentov, vendar bo zahtevalo več 
podrobnosti. Pred vsakim dvigovanjem se mora opraviti pregled načrta dviganja.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Primer: rutinski dvigi - snop palic / I-profilov Primer: Rutinski dvigi - zabojnik 
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Rutinsko dviganje je dviganje, ki ustreza naslednjim dejavnikom: 

• Dviganje v normalnih obratovalnih parametrih dvigala 

• Dvigovanje nad  neobčutljivim območjem  

• Ustrezne okoljske razmere  

• Breme ima znano in ovrednoteno težo, obliko in težišče  

• Standardna privezna sredstva 

• Rutinske ponavljajoče se dvižne operacije z uporabo iste opreme 

• Funkcija ali serija funkcij, ki se ponavljajo ročno ali avtomatsko 

• Vrstni red delovanja se ponavlja 

• Ista oprema 

• Isti operaterji dvigala 

• Obremenitev manj kot 75% ocenjene obremenitve iz diagrama obremenitve 

• Oprema, ki jo je posebej namestil pristojni upravljavec / monter 

• Težišče pod dvižnim kavljem 

• Uporaba standardnih dvižnih točk 

• Obsežni manevrski prostor 

• Ni na občutljivih, težavnih ali omejenih območjih 

• Uporaba enega dvižnega stroja 

• Na spremembe ne bodo vplivali okolijski pogoji 

• Standardna privezna ureditev 

• Na voljo primerni prostor odlaganja  

  

Opomba: Rutinske dvižne operacije zahtevajo upoštevanje zgornjih dejavnikov, vendar ta 

seznam ni izčrpen. Tveganje vsakega posameznega dviga je treba ločeno preučiti pred 

klasifikacijo dvižne operacije kot rutinsko. 

 

2.2 Ne-rutinsko dviganje 

Za ne-rutinske dvižne operacije bo potreben podrobnejši načrt dviga, ki vsebuje vse elemente, 
opisane v teh smernicah. Načrt mora odobriti odgovorna oseba pred začetkom katere koli 
dvižne operacije. Vsakršno morebitno odstopanje, ki je opredeljeno v načrtu, mora biti 
odobreno s strani odgovorne osebe pred začetkom dviganja. 
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Ne-rutinski dvig je dvig, ki ustreza naslednjim dejavnikom: 

• Uporaba dveh ali več naprav za dviganje, vključno z povezovalnimi elementi in 

dvigalom (tandemski dvig) 

• Na občutljivih, težkih ali omejenih območjih 

• Dviganje na morju z enega plovila na drugo  

• Izvajanje dvižne operacije z različnimi osebami 

• Dvigovanje strojev brez dvižnih točk 

• V okolijskih pogojih, ki lahko vplivajo na zmogljivost opreme 

• Breme, kjer je teža in / ali težišče neznana ali težje ocenjena  

• Privezna sredstva, ki niso standardna 

• Breme, ki se spušča ali dvigne iz zaprtega prostora 

• Breme presega 75% ocenjene obremenitve iz diagrama obremenitve 

 

Opomba: Ne-rutinske dvižne operacije zahtevajo upoštevanje zgornjih dejavnikov, vendar ta 

seznam ni izčrpen. 

  

Primer: ne-rutinski dvig -  

težki tovor 

Primer: ne-rutinski dvig -  

tandemski dvig 

Primer: ne-rutinski dvig - 

kompleksni dvig 
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2.3 Diagram za prepoznavanje rutinskih ali ne-rutinskih dvižnih dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

START 

Dviganje več 

kot 50 Ton 

Ja 

Zahteva tandemski 

dvig ali posebno  

konfiguracijo dvigala 

(podaljšek roke itd) 

 (Fly Jib itd 

Ja 

Ne 

Delovanje nad ali v 

bližini drugih zgradb, 

občutljivih, težavnih ali 

omejenih območij 

Ne 

Ja 

Uporaba posebne 

opreme, košare itd 

Ne 

Ja 

Dvig strojev brez 

znanih dvižnih točk 

Ja 

Dvigovanje več kot 

75% ocenjenega 

diagrama obremenitve 

Ne 

Ne 

Ja 

Nepravilna oblika / težko 

oceniti težo in težišče 

Ne 

Ja 

Rutinski dvig 

Ne-rutinski dvig 
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2.4 Načrtovanje in izvajanje rutinskih in ne-rutinskih dvigov 

 

 

 

 

Rutinski dvig Ne-rutinski dvig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ugotovite potrebe za dviganje 

Odgovorna oseba / nadzornik dviga 

načrtuje dvigovanje s tehnično / posebno 

podporo, kot je potrebno 

NAČRTOVANJE 

Izvesti oceno tveganja; Zagotoviti, da se 
vsa tveganja odpravijo ali zmanjšajo 

 

Pregled in posodobitev, če je potrebno / 

odobri odgovorna oseba 

Odgovorna oseba določi načrt za 

dvig  

Tehnični pregled, ki ga opravi pristojna 

oseba in odobri odgovorna oseba 

Projektirani dvigi 

(specifični projekt) in 

načrt dviga  

Izvesti oceno tveganja (novo ali 

spremenjeno). Zagotovite, da se vsa 

tveganja odpravijo ali zmanjšajo 

Načrt dviga (novo 

ali spremenjeno) 

Odgovorna oseba določi načrt za 

dvig  

Če je prišlo do težave, 

USTAVITE  DELO  

Vrnite se na prejšnjo pozicijo 

in preglejte oceno tveganja. - 

Po potrebi uvedite spremembe 

Sestanek in analiza izvedenega dviga  

Izvedite dviganje z ustreznim nadzorom 

Protokol dviga; Pregled ocene tveganja in 

načrta dviga; ukrepanje ob nesreči in načrt 

ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih; Vključite 

vse osebje vključene v dvig; dovoljenje za delo 

Zadolžiti ustrezno ekipo za dvig 

Med dvigovanjem mora biti prisoten 

nadzornik za dviganje, signalizator in 

privezna sredstva 

Zagotoviti načrt za izredne razmere;  

Zagotoviti načrte ukrepov ob 

nepredvidljivih dogodkih 

IZVEDBA 



DVIGALOTEHNA                        Smernice za izdelavo načrta dviganja                       Darko Dajčman, inž.str  
www.dvigalotehna.si                      

 

16.Juli 2018 Stran 11 
 

3 Vloge in odgovornosti 
 

3.1 Direktorji, vodje operacij in vodje projekta 

Zadolženi se morajo zavedati teh navodil in razumeti njihove odgovornosti v zvezi z dvižnimi 
operacijami, dvižno opremo in z ustrezno zakonodajo in pravilniki s področja zdravja in varnosti 
pri dvižnih operacijah. S tem se zagotovi, da je vsa dvižna oprema, ki se uporablja, primerna 
za nalogo, pravilno uporabljena in da so zaposleni, ki sodelujejo pri organizaciji, načrtovanju 
in uporabi dvižne opreme, ustrezno usposobljeni. 
 
Poleg tega morajo vodje operacij v vseh primerih, kjer se uporablja dvižna oprema, zagotoviti, 
da: 
 

• so vsa tveganja, ki izhajajo iz dejavnosti, ki vključujejo dvižno opremo, ustrezno in 
primerno ocenjena iz strani pristojne osebe in da so izvedeni ustreznih nadzorni ukrepi. 

• so vse dvižne operacije ustrezno načrtovane, nadzorovane in izvedene na varen način. 
• načrtovanje posameznega dviga ali serije dvigov obravnava tveganja, ki jih je ugotovila 

ocena tveganja, in da so bili izvedeni ustrezni nadzorni ukrepi (varni sistemi dela, načrti 
dviga itd.). 

• so vse pomembne informacije, usposabljanja in navodila dani uporabnikom dvižne 
opreme in da so le ti usposobljeni za izvajanje teh nalog. 

• vse osebe, ki uporabljajo dvižno opremo, delo izvajajo v okviru dogovorjenih varnih 
delovnih postopkov, referenčnih informacij, navodil in usposabljanja. 

• obstajajo sistemi za poročanje in odstranjevanje dvižne opreme, ki je povzročila 
napako ali okvaro. 

 

3.2 Pristojna oseba (-e) 

Osebe, ki so bile imenovane ali so odgovorne za načrtovanje dvižnih operacij, morajo imeti 
zadostno tehnično, praktično in teoretično izobrazbo, znanje in izkušnje pri delu, za katerega 
bodo najverjetneje varno načrtovali / ocenili dvig. 
 
Ti bi morali: 
  

• biti sposobni prepoznati nevarnosti in tveganja, povezana z dvižnimi operacijami na 
svojem delovnem območju ali okolju, kjer se bo odvijalo dviganje. 

• biti sposobni izbrati pravilno dvižno opremo za delo. Seznaniti se z značilnostmi dvižne 
opreme, ki jo izberejo, in naravo dela, ki ga bodo izvajali.  

• izvesti in dokumentirati ocene tveganja (dvižne operacije) ali raziskave na kraju 
samem; imajo možnost sporočiti svoje ugotovitve tistim, ki so vpleteni in ki jih prizadene 
dvig. 

• biti sposobni narediti navodila o metodah ali načrte dviga ter izvajati varne sisteme dela 
za dviganje. 

• kadar je primerno, poiskati dodatno podporo in strokovno znanje, vključno z uporabo 
zunanjih strokovnjakov, ki jim pomagajo pri načrtovanju dvižnih operacij. 
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3.3 Nadzorniki 

Ustrezni nadzor dvižnih operacij mora biti sorazmeren stopnji tveganja in upoštevati tiste, ki 
so vključeni v določeno dvižno operacijo. Raven nadzora bo določena na podlagi narave ali 
zapletenosti dela in usposobljenosti tistih, ki sodelujejo pri uporabi dvižne opreme, in pomoč 
pri dviganju. 
 
Osebe, ki so pooblaščene za nadzorovanje dviga, morajo: 
 

• imeti zadostno tehnično, praktično in teoretično izobrazbo, znanje in izkušnje pri 
opravljanju dela. 

• biti obveščene in poučene o rezultatih ocene tveganja in v celoti razumeti zahteve 
varnega sistema dela ali načrta dviganja za dvižne operacije in razumevanja vseh, ki 
so vključeni v nalogo. 

• nadzirati vse zapletene ali nenavadne dvižne operacije. 

• spremljati zadostno število dvižnih operacij, da se zagotovi pravilna delovna praksa.  

• kjer je to primerno, voditi dvižne operacije in nuditi jasna navodila udeleženim. 

• biti sposobne oceniti spremembe v okoliščinah (npr. stanje podlage) ter po potrebi 
ustaviti dviganje, če je tveganje nesprejemljivo ali če se šteje, da ni varno za 
nadaljevanje. Poročati vodjem, pristojnim osebam ali osebi, odgovorni za načrtovanje 
dviga. 
  

 

3.4 Operaterji / privezovalci / osebje za signalizacijo 

 
Ti bi morali: 
  

• ne izvajati nobenega dvigovanja ali uporabljati dvižne opreme brez predhodnega 
usposabljanja / ocenjevanja, smernic in ustreznega nadzora ali ki presegajo njihovo 
stopnjo usposobljenosti. 

• zagotoviti, da se rutinsko in zapleteno dviganje ne izvaja brez ustrezne in zadostne 
ocene tveganja, ki jo opravi pristojna oseba. 

• zagotoviti, da v celoti razumejo dvižno opremo, da se seznanijo s tem, kako deluje, in 
predlaganim postopkom dviganja, za katerega so zadolženi. Da se ves čas upoštevajo 
varni sistemi dela, usposabljanja, svetovanja in dajanja nasvetov. 

• pred uporabo preveriti dvižno opremo, da zagotovijo, da ni očitnih vidnih napak. 

• odstraniti napačno ali pomanjkljivo opremo iz uporabe, jasno evidentirati napako ali 
okvaro na ustreznih dokumentih in prijaviti zadevo svojemu vodji ali odgovorni osebi, 
takoj ko je to razumno izvedljivo. To vključuje poročanje o skrbeh, ki jih imajo v zvezi z 
dvižno operacijo, v prvi vrsti svojemu nadzorniku ali vodji in ne nadaljujejo s postopkom. 

• poznati postopke v sili, ki se nanašajo na dvižno opremo, ki se uporablja, in se po 
potrebi udeleževati usposabljanja in rednih urjenj. 
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4 Opis bremena, ki se dviguje 
 
Zagotoviti je treba zadostne informacije, ki omogočajo jasen, vendar kratek opis, ki jasno 
označuje dvig(-e), ki jih je treba izvesti. Ob vsakem premiku dvigala na novo mesto bo treba 
izpolniti ločen obrazec za oceno tveganja, razen če ocena tveganja upošteva nevarnosti, 
povezanih v vseh položajih. 
 

4.1 Podrobnosti o bremenu (-ih), ki se dviguje 

Izjemno pomembno je, da se zbere čim več podrobnosti o bremenu / bremenih, ki se dviguje. 
Stranka, ki potrebuje dvig, mora pristojni osebi posredovati vse podatke o vseh bremenih, ki 
jih je treba dvigniti. Podrobnosti o vsaki obremenitvi je treba vnesti v obrazec ocene tveganja. 
Pristojna oseba mora skrbno pretehtati vse obremenitve, ki jih je treba dvigniti, in omogočiti, 
da se zagotovijo in zabeležijo zadostne informacije, ki drugim omogočajo, da vidijo, kako se 
dvigi izvajajo varno. 
 

4.2 Ključne informacije o obremenitvi 

 
Nobena obremenitev se ne sme dvigniti brez naslednjih ključnih informacij: 
  

• teža obremenitve, 

• splošne mere (dolžina, širina in globina), 

• navedba položaja težišča, 

• dvižne / obračalne točke, 

• radius dviga, 

• radius končne lokacije, 

• višina, do katere je treba dvigati tovor, 

• skupna teža (breme + vsa dvižna oprema) 
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A. Dvižni stroj                                        AC-100 (100 TON)    

  Protiutež 25 Ton  

B. Dvižna oprema 1) 4 x 5 ton x 8m dvižni trakovi  

    2) 4 x 8.5 ton škopec  

C.  Podrobnosti dvigala:    

Dvigalo                                     AC-100 (100 TON)   

Konfiguracija Glavna ročica   

Dolžina ročice 33.7 M   

Delovni radius: 14 M   

Ustrezena varna delovna obremenitev: 18000 KG   
D.  Podrobnosti bremena:    

Opis 
Električna oprema, transformator z okvirno 

obremenitvijo 8500kg 

 

Dvižne točke 
Transformator ima 4 dvižne točke na katerih se 

uporabljajo 4 jeklene priveznice in dvižni trakovi, 
ki so povezani na kavelj dvigala 

 

Dimenzije D 5.25m x Š 3.5m x V 2.38m 

 

Težišče ◼Podano     ◼Zračunano    ◻Neznano 

 

E.  Izračun obremenitve:    

Teža transformatorja: 8500.00 KG  

25% dodatka 3400.00 KG  

Teža dvižne opreme: 100.00 KG  

Teža kavlja: 700.00 KG  

Skupna teža: 12700.0 KG  

Faktor varnosti:  1.42   

Uporabna zmogljivost dvigala (obremenitev/varna delovna obremenitev): 70.56%  

F. Rutinski   dvig    ☑ Ne-rutinski dvig ☐ 

  

D.  Podrobnosti obremenitve:   

Opis 
Električna oprema, transformator z okvirno 

obremenitvijo 8500kg 

Dvižne točke 
T Transformator ima 4 dvižne točke na katerih se 
uporabljajo 4 jeklene priveznice in dvižni trakovi, 

ki so povezani na kavelj dvigala 

Dimenzije D 5.25m x Š 3.5m x V 2.38m 

Težišče ◻Podano     ◼Zračunano    ◻Neznano 

F. Rutinski   dvig    ☐ Ne-rutinski dvig ☑ 

 

Rutinski dvig 

Ne-rutinski dvig 
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4.3 Teža bremena / bremen vključno z dvižno opremo 

Najpomembnejša stvar, ki jo potrebujete, je teža bremena. Te informacije je treba podati v 
najzgodnejši fazi načrtovanja. Iz teh informacij bo izbrano dvigalo in vso načrtovanje. Teža 
obremenitve mora biti točna. 
 
Pomembno je tudi, da se zabeležijo dimenzije bremena. To bo pripomoglo tudi k načrtovanju 
dviga, še zlasti za določitev razdalje ročice, izračunavanje zahtevanih oddaljenosti, ko se 
dviguje na omejenih območjih. Načrtovanje zajema tudi izračun v katerem je upoštevana 
največja hitrost vetra, pri kateri lahko dvigalo še obratuje.  
 
Teža bremena mora vključevati vsak del dvižne opreme, ki je vključen v dvig, od kavlja 
navzdol, vrvi, jarmi, škopci, okvirji, priveznice itd. 
 
Dvigalo ni namenjeno tehtanju niti ni tehtni stroj; uteži morajo biti znane s pomočjo drugih 
sredstev. Vendar pa bi moral biti vsak tovor najprej dvignjen počasi od tal, če bi začel presegati 
dano težo, ga je treba postaviti nazaj na tla, nato pa mora odgovorna oseba / pristojna oseba 
sprejeti vse ukrepe, ki so zahtevani in znova načrtovati dvig. 
 

4.4 Težišče bremena 

Za zagotovitev, da je vsako dviganje pod nadzorom in brez nenačrtovanega premika, mora biti 
znano težišče. V preprostih pogojih dviganja z uravnoteženimi bremeni je težišče na splošno 
na sredini, ta točka bo vedno direktno pod središčno linijo kavlja, ko je privezano. 
 
 

5 Izbira dvigala 
 
Uporaba prej zbranih podatkov v povezavi z proizvajalčevimi navodili, omogoča izbiro dvigala, 
ki je primeren in ima zadostno zmogljivost za varno izvedbo dvižne operacije. 
 

5.1 Podrobnosti dvigala 

Podrobnosti o predlaganih dvigalih, ki bodo uporabljena, morajo biti zabeležene in morajo 
vsebovati: 
 

• znamko in model; 

• nosilnost; 

• dolžino ročice (z podaljškom, kjer je to potrebno); 

• razpon stranske podporne noge; 

• obremenitev stranske podporne noge; 

• maksimalno nosilnost tal; 

• protiutež / zahtevano protiutež pri posebnih dvigih; 

• težo dvigala. 
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C.  Podrobnosti dvigala:  

Dvigalo                                     AC-100 (100 TON) 

Konfiguracija Glavna ročica 

Dolžina ročice 33.7 M 

Delovni radius: 14 M 

Ustrezen varna delovna obremenitev: 18000 KG 

Primer preprostega opisa dvigala 

Primer diagrama obremenitve za varno delovno obremenitev 
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A. Dvižni stroj                                 AC-100 (100 TON)    
  Protiutež 25 Ton  
B. Dvižno orodje 1) 4 x 5 ton x 8M m dvižni trakovi  
    2) 4x 8.5 ton škopec  

      
C.  Podrobnosti dvigala:    
Dvigalo                                     AC-100 (100 TON)   
Konfiguracija Glavna ročica   
Dolžina držala 33.7 M   
Delovni radius: 14 M   
Ustrezena varna delovna obremenitev: 18000 KG   

      
D.  Podrobnosti obremenitve:    

Opis 
Električna oprema, transformator z okvirno 

obremenitvijo 8500kg 
 

Dvižne točke 

Transformator ima 4 dvižne točke na 
katerih se uporabljajo 4 jeklene priveznice 
in dvižni trakovi, ki so povezani na kavelj 

dvigala  

Dimenzije D 5.25m x Š 3.5m x V 2.38m 

 

Težišče ◼Podano     ◼Zračunano    ◻Neznano 

 

      
E.  Izračun obremenitve:    
Teža transformatorja: 8500.00 KG  
25% dodatka 3400.00 KG  
Teža dvižne opreme: 100.00 KG  
Teža kavlja: 700.00 KG  
Skupna teža: 12700.0 KG  

Faktor varnosti:  1.42   

Uporabna zmogljivost dvigala 
 (obremenitev/varna delovna obremenitev): 70.56%  

      
F. Rutinski   dvig    ☑ Ne-rutinski dvig ☐ 

 

Opomba: * Za dvigovanje starih strojev ali opreme kot breme, dodajte 25% teže zaradi neznanih snovi, ki so v 

napravi ali opremi (kot so olje, ostanki ipd.), ki jih je treba dvigniti. 

Primer opisa dvižne opreme in izračun obremenitve 
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5.2 Nosilnost podlage 

To vključuje tudi dovoljeno nosilnost tal na vsaki podlagi, na kateri bo stalo dvigalo, ki ga 
zagotovi ustrezen organ, ki pozna območje. Pristojna oseba bo morala določiti območje 
podpornih nosilcev / goseničarjev / koles itd., ki zagotavljajo, da največji dani tlak v tleh ni 
presežen. Podrobnosti o potrebni nosilnosti podlage se morajo zabeležiti v izjavi o metodi. 
  
Če je dvigalo podprto s stranskimi podpornimi nogami med dvigom, je treba pri dvigovanju 
bremena maksimalno obremenitev za določeno konfiguracijo prav tako vnesti v izjavo o 
metodi. Te obremenitve lahko dobite iz proizvajalčevih tabel o obremenitvi stranskih podpornih 
nog. 
 

Primer identificiranja najvišje sile stranske podporne noge z bremenom 

 
  

Maksimalna sila  stranske 

podporne noge 

Najvišja sila stranske podporne noge 

v vseh smereh dvižne ročice 
Sila stranske podporne noge 

dejanske smeri dvižne ročice 

Smer dvižne ročice 
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Primer izračuna nosilnosti tal 

 
 

5.3 Uporabljena zmogljivost dvigala 

Po izbiri dvigala je pomembno, da je znano, koliko proste zmogljivosti je ostalo v grafu delovne 
sile dvigala, in je potrebno to zabeležiti v načrtu. To je včasih imenovano tudi "varnostna 
marža". Ne smemo pozabiti, da bo veliko uporabnikov, uporabljalo samo 75, 80 ali 90% 
ocenjene delovne sile iz grafa. Morda bo treba izbrati dvigalo z večjimi zmogljivostmi. 
  

Model dvigala = AC-100(100ton) 

Protiutež 
= 25 ton 

Dolžina glavne ročice = 33.7 m 

Delovni radius = 14 m 

Ustrezna varna delovna obremenitev = 18 ton 

Skupna teža bremena z opremo = 12.7 ton 

Maximalni pritisk stranske podporne noge = 43 ton 

Učinkovita površina = 1.5 m x 1.5 m 

 = 2.25 m² 

Teža plošč stranskih podpornih nog = 1 tona 

Skupna teža = 43 ton + 1 tona 

Skupni pritisk obremenitve 
= 44 ton 

Zahtevana nosilnost tal = 44 ton / 2.25 m² 

 = 19.56 ton/m² 

Največja dovoljena nosilnost podlage = 70 ton / m² 
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6 Pogoji tal in okolice 
 
Uporabnik je odgovoren za zagotovitev, da tla pod dvigalom lahko prenesejo obremenitve, ki 
jih dvigalo povzroči med dviganjem. Vendar pa stranka morda nima dovolj strokovnega znanja 
za izvedbo ocene tal, zato mora pristojna oseba zagotoviti, da se je stranka posvetovala z 
ustreznim strokovnjakom, kot je specializiran strokovnjak v geotehničnem inženirstvu, da se 
zagotovi, da bodo tla prenesla  obremenitev dvigala. Tipičen graf tlaka podlage je v spodaj 
navedenih slikah: 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar ima pristojna oseba kakršne koli pomisleke ali dvome glede pogojev podlage, mora o 

tem obvestiti odgovorno osebo. Noben dvig se ne sme začeti, dokler vse težave ne bodo 

zadovoljivo rešene. 

Vse organizacije za izposojo dvigal, morajo svojim uporabnikom zagotoviti najslabše možne 

scenarije pritiskov, ki jih je mogoče uporabiti med dvižno operacijo z določenim modelom 

dvigala, ki dvigne znano težo tovora. 
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6.1 Podlaga in stranske podporne noge 

Pri dvigovanju na stranskih podpornih nogah se morajo konzole in podporniki spuščati v skladu 
z proizvajalčevimi navodili za dvigalo. Pristojna oseba mora zagotoviti, da je na mestu, kjer se 
nahaja dvigalo, dovolj prostora, da se to doseže. Indikator kapacitete dvigala mora biti 
nastavljen v skladu z navodili proizvajalca. 
 
Pomembno je, da se zavedamo, da bodo tla, ki niso bila napolnjena s kakršnih koli sredstvi za 
zbijanje, predstavljala nevarnost in se jih ne sme uporabljati za podporo dvigala. Pri vsaki 
stranski podporni nogi je treba uporabiti zadostni nosilni material za podlago, ki je primerne 
velikosti in trdnosti.. Prepričajte se, da je območje dviganja preverjeno in ni lukenj in podzemnih 
napeljav. 
 

 

 

  

Primer slabe nastavitve stranskih podpornih nog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teža stroja + vibracije  

lahko povzročijo, da se podlaga sesede 

Napačno 

Napačno 

Stabilna 

podloga 

Napačno 

Nikoli ne podlagajte pod konzolami  

stranskih podpornih nog 

Pravilna 

metoda 

pritiska na 

stranske 

podporne 

noge 
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Vse običajne rutinske in ne-rutinske dvižne  

operacije s hidravličnimi mobilnimi dvigali  

morajo imeti stranske podporne noge 

popolnoma blokirane z ustreznimi 

nosilnimi podstavki. 

  

Gosenična dvigala so zasnovana tako, 

da se premikajo, pažnjo in posebno 

pozornost pa je potrebno posvetiti 

tlom. V raziskavi je potrebno ugotoviti 

razmere podlage. V veliko primerih je 

treba položiti velike lesene ali jeklene 

podloge za gosenice, da se                                            Obremenitvena podloga 

premikajo. Med težkim dvigom je vedno  

potrebno uporabiti obremenitvene podloge, kot je prikazano na sliki. 

 

6.2 Dostop in lokacija za dvig  

Pristojna oseba mora pri svojem raziskovanju posebej upoštevati in vsaj 2-kratno zabeležiti 
tlorisne površine tal. Prva se nanaša na dostop dvigala in transportnih vozil (ročica / breme / 
protiuteži) na lokacijo. Druga pa na dejansko lokacijo dvigala pri dvigovanju bremena. 
Pomembno je, da se z uporabnikom pogovorite o poti, ki jo želite uporabiti, saj je njihova 
odgovornost zagotoviti, da lahko tla podpirajo obremenitve, ki se bodo pojavile. Pristojna 
oseba mora biti zadovoljna z zagotovljenim prostorom in dostopno potjo, ki jo je treba uporabiti, 
in tudi naravo površine (npr. asfalt, trdo jedro, beton). Zaradi jasnosti se pot lahko prikaže na 
načrtu lokacije. 
 

6.3 Izkopi 

Izkopi so lahko resnično nevarni za dvižne operacije. Pri vseh raziskavah je treba opozoriti na 
vsa izkopavanja v neposredni bližini, kjer bo potekala dvižna operacija. Tudi na dan dviganja 
je treba območje ponovno preveriti, večkrat se na gradbiščih izkopava brez kakršne koli 
komunikacije z dvižno ekipo. 
 
 

 a) Če so tla kompaktna in ne razpadajo, mora biti 
razdalja katerega koli dela nosilcev dvigala od 
izkopa vsaj enaka globini izkopa. 
  
b) Če so tla razpokana ali razpadla, mora biti 
razdalja katerega koli dela nosilca dvigala od 
izkopu vsaj dvakrat večja od globine izkopa. 
  
 

Razmerje varne razdalje D z globino izkopa H 

 

6.4 Nadzemne strukture 

Mnoge resne poškodbe in smrtne žrtve v dvižno operacijo so posledica dvižnih ročic in dvižnih 
vrvi, ki prihajajo v stik z nadzemno konstrukcijo, kot so elektrovodi, zgradbe, drevesa itd. Vse 
nadzemne strukture je treba navesti že v začetni raziskavi in določbami, da se jim je lažje 
izogniti med dvižno operacijo. 
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7 Postavitev dvigala ali dvigal in raziskava dviga 
 
Vse dvižne operacije morajo imeti določeno obliko dokumentov, od preprostih dvižnih operacij, 
kjer se lahko vse analize in informacije zabeležijo na načrtu dviganja v povezavi z dovoljenjem 
za delo, vse do zelo zahtevnega postopka dviganja, ki bo zahtevalo zelo podrobno in celovito 
raziskavo dviganja. 
 
Načrt postavitve je lahko v obliki ročne skice za preproste operacije in s podrobno inženirsko 
risbo za zahtevnejše in zapletene operacije. V vsakem primeru je zamisel o načrtu postavitve, 
zagotoviti, da je dvigalo ali dvižni stroj nameščen na pravilni lokaciji, da lahko varno dokončate 
predvideno operacijo. Razlike med uspehom in neuspehom so lahko razlike do višine 1m, zato 
je priporočljivo, da se s spreji na vodni osnovi označi, kje bo žerjav postavljen za vse možne 
zapletene položaje. Primeri so navedeni spodaj: 
 

Primer načrta postavitve dvigala na lokaciji 

 

  

CESTA 

ODTOK 

VODNA PIPA 

DVIG 

LOKACIJA XYZ 
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 Primer postavitvenega načrta za dvigalo na lokaciji 

 

7.1 Maneverski prostor ročice 

Vedno je treba vedeti, da med vsakim postopkom dvigovanja obstaja zadostni maneverski 
prostor ročice, zlasti pri delu na omejenih in zaprtih prostorih. To je treba določiti v fazi 
načrtovanja in zabeležiti v načrtu dviganja. Prav tako je treba določiti premik zadnjega dela 
dvigala. 
 
 

7.2 Višina in kot ročice 

Kot in višina ročice so pomembni podatki, ki jih je treba zabeležiti v načrtu dviga. Ne samo, da 
pomagajo pri pravilni izbiri dvigala, temveč omogočajo tudi izračun maneverskega prostora in 
drugih možnih ovir.  
 
  

skladišče 

s
te

n
a
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o
k
a
 

p
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v
a
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 p
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š
č
a

 

ograja 

SPLOŠNA POSTAVITEV OBMOČJA 
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Primer diagrama obremenitve za kot in višino ročice 
 

 

7.3 Radius dviga in spusta 

Radius, kot vsi ostali podatki, je izredno pomemben in bistven za varne postopke dviganja. Pri 
merjenju radiusa, ki je spet del zahteve pri izbiri primernega tipa dvigala, zagotovite, da se v 
načrtu upoštevajo meritve "priveza in dviga ter spusta bremena".  
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Primer položaja dviga in spusta 
 

 

7.4 Merska enota, ki se uporablja pri risanju 

Če se uporabljajo podrobne risbe, je pomembno, da risbo označite s pravilnimi informacijami, 
kot je enota teže in dimenzije. Risbe morajo imeti enake enote merjenja. Vse risbe mora 
podpisati risalec in odobriti odgovorna oseba / pristojna oseba. Vedno poskrbite, da bodo risbe 
novejše in zadnje različice. Primer je prikazan na sliki spodaj:  
 

Primer risbe z dimenzijami in standardnimi enotami mere 

  

ODTOK 

BETONSKO 

OBMOČJE 

GRAMOZNO OBMOČJE 

T
O

Č
K

A
 

D
V

IG
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p
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podpora 

C
E

V
O
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O

D
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V
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8 Izdelava načrta ali študije priveza  
 
 
Poleg ocene tveganja, raziskave spusta in risb, ki se skupaj oblikujejo v načrtu dviganja, je 
treba tudi dokončati načrt za dviganje tako, da dodate raziskavo priveza. 
 
V bistvu je raziskava priveza, še posebej pri načrtovanju ne-rutinskih in kompleksnih dvigov, 
podrobna risba, ki prikazuje konfiguracijo priveza vseh dvižnih točk na bremenu in podrobnosti 
vseh priveznic, jarmov, škopcev, vrvi, ipd., glede na velikost in varno delovno obremenitev. 
Zasnovana je tako, da prikazuje vse točke povezave, sile, ki delujejo na posamezno dvižno 
točko, in kako se bodo združile. 
 
Običajni rutinski dvig, kjer se uporablja načrt dviga, je lahko risba ročna skica, ki prikazuje 
konfiguracijo priveza. Spodaj je prikazan primer načrta priveza: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer načrta za privezovanje 

8.1 Težišče dviga bremena 

 
Pri pripravi dvigala in pritrjevanju priveznic je pomembno, da sledite načrtu priveza in 
zagotovite, da je težišče neposredno pod kavljem dvigala. 
 
Ko je breme dvignjeno, težišče vedno visi navpično pod kavljem. Če težišče ni pod kavljem, 
ko je breme prvič dvignjeno, bo breme nagnjeno, dokler le ta ni pod kavljem. (glej sliko spodaj). 
  
To je lahko uporaben način za iskanje težišča bremena. Vemo, da je težišče nekje vzdolž 
navpične črte skozi kavelj. (ponovno glej sliko).  

700 kg  

kavelj dvigala 

3 kratno obešanje 

4 x 5 ton x 8 m 

jeklena priveznica 

4 x 8.5 ton 

dvižni trak 

Širina: 3.5m 

Dolžina: 5.25m 

Višina: 2.38m 
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Vsi poznamo to vajo: obremenitev je dvignjena in ne ostane vodoravno. Da se prepričamo, da 
bo ob dvigu breme ostalo vodoravno, spremenimo položaj dvižne točke ene od priveznic ali 
pa podaljšamo ali skrajšamo eno od priveznic tako, da je težišče ravno pod kavljem, ko 
dvignemo breme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri večjih in neuravnoteženih bremenih je težišče težje določiti. Spodaj je primer bremena z 
neznanim težiščem. To običajno velja za ne-simetrične elemente. Upoštevajte pripravo priveza 
in kako breme postane nestabilno, če težišče ni neposredno pod kavljem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer težišča 

 
 
Opomba: pri velikih predmetih, ki se dvigajo, bo težišče treba določiti z inženirsko metodo. 
                Dvižne točke morajo biti oblikovane tako, da zagotavljajo varno dviganje.  
                Da je težišče, med dvigom,  vedno pod kavljem, lahko zagotovimo tudi z posebno 
                dvižno opremo.  
 
Če teža ni enakomerno razporejena med priveznimi točkami, priveznice in oprema ne bodo 
imeli enakega deleža bremena. Največji del bremena nosi priveznica, ki je najbližja težišču. 
 
  

Ko je breme dvignjeno, se bo 

nagnilo dokler težišče ni 

točno pod kavljem.  

Da to popravite  spremenite 

dolžine verig ali dvižnih točk 

tako, da je težišče točno pod 

kavljem.   

Obremenitev 

na tem kraku 

je kritična 

Nestabilno 

Breme se lahko zruši, ker so 

privezi pod težiščem 

Stabilno 

Privezi so nad težiščem 
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Primer izračuna:   
  
Dvižni trak 2 je priključen bližje težišču, zato bo imel večji delež bremena:  
napetost / breme, ki ga nosi dvižni trak 2 = 5 x 2.43 / 3.04 = 4.0 tone  
napetost / breme, ki ga nosi dvižni trak 1 = 5 x 0,61 / 3,04 = 1,0 tona 
  
Podobno velja za dvokomponentne dvižne trakove, ki so povezani s kavljem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer izračuna:  
 
napetost / breme, ki ga nosi dvižni trak 1 = 5 x 0.61 x  3.44 / (2.43(2.43+0.61))= 1.42 tone  
napetost / breme, ki ga nosi dvižni trak 2 = 5 x 2.43 x 2.5/ (2.43(2.43+0.61))= 4.11 tone 
  

Dvižni trak 1 Dvižni trak 2 

Dvižni trak 1 
Dvižni trak 2 

D=3.44m 
D=2.5m 

V=2.43m 

D1=2.43m 
D2=0.61m 

Težišče 

D1 D2 

Izračunano breme na priveznici  

Napetost1 = Breme x D2 x DT1 / (V(D1+D2)) 

Napetost 2 = Breme x D1 x DT2 / (V(D1+D2)) 

5 ton 
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8.2 Dvižne točke / dvižna ušesa 

Pozornost je treba usmeriti na dvižne točke na vsakem bremenu, ki ga dvigujemo. V veliko 
primerih se lahko proizvajajo kot sestavni del bremena, ki ga bo zajemalo potrdilo o izračunih 
kot del bremena. 
 
Naslednji primer ponazarja zasnovo dvižnih točk za dviganje betonskih elementov: 
  
Zasnova dvižnih točk in podobnih predmetov temelji na konceptu globalnih varnostnih 
dejavnikov. Varnostni faktor zahteva, da ukrep E ne preseže dopustne vrednosti upora R. 
Prikazano je kot: 
 
E ≤ R 

E: Ukrep 
R: Dopustna obremenitev (upornost) 
 
Najmanjša trdnost betona v času dviganja je 15 N / mm². 
 
Dvižne obroče in podobne predmete, ki so namenjeni za dvigovanje montažnih elementov, je 
treba šteti za dvižna sidra ali dvižne sisteme. Določbe Direktive o varnosti strojev morajo biti 
izpolnjene, še zlasti ko so dvižni predmeti postali sestavni del bremena. 
 
Razteznost je zelo pomemben element, kar pomeni, da v določbah ne pokrivamo izbočenih 
rebr, ki štrlijo iz montažnih elementov. Gladke palice in prednapeti prameni morajo biti prožni, 
da bi se izognili krhkemu obnašanju. 
 

Pritrjeno dvižno sidro z izpolnjenimi določbami: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer dvižnih sider kot že integrirani deli bremena 

 

Obstajajo primeri, ko dvižni obroči ali ušesa ne bodo zagotovljeni ločeno, temveč bodo 

proizvedeni na delovišču. V takih primerih mora inženir / pristojna oseba biti prepričana, da 

imajo posodobljene certifikate in so pravilno oblikovani in preskušeni, da prenesejo 

obremenitve dviga.  
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Pritrjeno dvižno sidro  -  Sidra proizvedena samostojno na delovišču 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer certificiranih dvižnih ročajev, ki so zagotovljeni ločeno  

Da bi se izognili tveganjem za človeško življenje in zdravje ter varnost zaposlenih na delovišču 

in gradbišču, je potrebno preveriti, izmeriti in dokazati vse sisteme dvižnih sider in gibanja s 

strani gradbenega inženirja, npr. svetovalec ali tehnični inženir na gradbišču..  

 

8.3 Tip priveza in dvižne kapacitete 

Dvižna oprema ali priveznice običajno nosijo svoje breme v načinu ene od treh primarnih vpetij. 
Večino priveznic je mogoče uporabiti v vseh treh načinih, vendar so nekatere zanke 
namenjene le za eno vpetje. Priveznice imajo največjo dovoljeno delovno obremenitev, če se 
uporabljajo kot dvojno vpetje. Omejitev delovne obremenitve navpičnega vpetja je 50% 
dvojnega obešanja (to je delovna obremenitev priveza = 2 x varna delovna obremenitev). 
Omejitev delovne obremenitve s sintetičnimi priveznicami (dvižni trakovi) je največ 80% 
(običajno 70-75%) vertikalnega vpetja delovne obremenitve. Trakovi morajo biti varno pritrjeni 
na breme in nameščeni tako, da omogočajo kontrolo bremena, da preprečijo drsenje, zdrs in / 
ali izgubo tovora. Izobražen in usposobljen uporabnik mora določiti najprimernejšo metodo 
vpetja, ki pomaga pri nadzoru bremena in varnem dvigovanju. Vsaka priveznica mora imeti 
tablico z jasno oznako nosilnosti v različnih primerih vpetja.  
Različni tipi priveza: 
  

  NAVPIČNA         Z ZANKO     DVOJNO OBEŠANJE Nosilnost priveza z zategovanjem je 70% 

do 75% nosilnosti enojnega stremena 

Dvojno obešanje ima dvakratno 

nosilnost enojnega stremena, 

če so stremena navpična 

in je priveznica zavita okoli 

bremena . 

 

Pri 30° vodoravnem 

kotu je nosilnost  

enaka enojnemu 

stremenu 
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Primer oznake na poliestrskem dvižnem traku, ki prikazuje faktorje limita bremena 

 

8.4 Koti / dolžina / varna delovna obremenitev priveznice 

Pri vsakem dvigovanju se privezna oprema izbere glede na težo bremena, ki ga je treba 
dvigniti. Vendar pa se zgodi, da se kot priveznice spregleda in kar piše na oznaki ali potrdilu 
ni zadostno za opravljanje dela. Vsako študijo priveza, kjer so priveznice del dvižnega orodja, 
je treba preveriti, da koti ne zmanjšajo dvižne zmogljivosti nižje od teže obremenitve. Preprost 
izračun lahko izvedete na naslednji način: 
 

 

Horizontalni kot priveznice      Faktor kota  
v stopinjah                                 =D/V 
 
                90                            1.000 
                60                            1.155 
                50                            1.305 
                45                            1.414 
                30                            2.000  
 
Nosilnost na vsakem stremenui priveznice =  
Vodoravni delež obremenitve x faktor kota bremena 

Primer:  
 
T= teža bremena = 5 ton  
Delež obremenitve na vsako streme = 2.5 ton  
D= dolžina priveznice = 4m  
V= višina med kavljem in bremenom = 3m 
N= obremenitev na vsakem stremenu = 4/3x 2.5 =1.333 x 2.5 = 3.33 tone 
Skupna obremenitev v privezu je 6,66 ton, kar je veliko več kot dejanska teža obremenitve 
pri 5 tonah! 

 
Opomba: Privezovanje je priporočljivo izvajati pri 60 ° kotu, kolikor je mogoče. Priveznice je 
treba izbrati z najmanj 20% dodatno varno delovno obremenitvijo, saj se dviganje tipično 
izvede pri 60° kotih. Ko privez preseže kot priveznice , je treba narediti podrobne izračune, da 
se določi dejanska obremenitev na vsako streme priveznice. 
  

D 

V 

Horizontalni 

kot priveza 
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8.5 Škopci, jarmi, obesni členi in varna delovna obremenitev 

Pristojna oseba mora zagotoviti, da ima vsa dvižna oprema veljaven certifikat pred začetkom 
katere koli dvižne operacije. Vsi škopci ali obesni členi, ki se uporabljajo za sestavo priveznice, 
morajo biti preverjeni in izmerjeni, da se upošteva dejanska obremenitev, ki jo le ti dodajo 
bremenu. 
 

9 Metoda izjave 
 
Pri pisanju izjave o metodah je koristno, da jo napišete na tak način, da sledi zaporedju 
dogodkov in dejanj, ki se zahtevajo, ko dvižna operacija napreduje. To vključuje osebje, veter 
in več drugih elementov, ki so ključnega pomena za uspešen dvig. Zato mora uporabnik 
zagotoviti, da so vsi drugi elementi, ki so bistveni za uspešno dviganje, vključeni v izjavo o 
metodi. Če ste v dvomu, se posvetujte s pristojno osebo. 
 
Dejansko zaporedje in vrstni red dogodkov je treba opisati v načrtu, ki je preprosto za branje 
in razumevanje v "slogu alinej". Načrt dviganja (kot je prikazan v Dodatku 3 za vzorec 
rutinskega dviga) je priloga k izjavi o metodi. 

10 Osebje in usposabljanje  
 
Vso osebje, vključeno v kakršno koli dviganje, mora biti usposobljeno, veščo in sposobno za 
svojo vlogo ter imeti za to potrdilo. Pristojna oseba mora zagotoviti, da imajo vsi člani ekipe za 
dviganje ustrezne kvalifikacije in certifikate. 
 
Vedno se prepričajte, da je dovolj osebja, da delo opravite udobno in brez nepotrebnega 
pritiska na katerega koli člana ekipe. V primeru, da je v skupini morda pripravnik, mora pristojna 
oseba zagotoviti, da so pod stalnim nadzorom in ne smejo sami opravljati nalog. 

11 Operativne zahteve 
 
Vsaka dvižna operacija mora biti načrtovana ob upoštevanju operativnih zahtev lokacije. Pri 
dvižnih operacijah na splošno obstajajo drugi udeleženci in druge delovne aktivnosti, ki 
potekajo v neposredni bližini dvigala. 
 
Če želite zagotoviti, da je dvižno območje varno in brez nepooblaščenih oseb, mora biti 
območje zaprto ali zavarovano. Med dvigom se morajo postaviti opazovalnice, da se prepreči 
vstop v dvižno območje, običajno bi bilo to osebje naročnika ali stranke, saj ima dvižna ekipa 
dovolj dela, da skrbi za dvig. 
 

12 Dolžnosti naročnika 
Naročnik je odgovoren za zagotovitev, da so vse zahteve na dan dviga izpolnjene: dober 
dostop do dvižnega mesta, da so talni pogoji ravni, zadostni in zmožni zadržati določene 
pritiske. 
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13 Vremenske razmere 
 
Vreme močno vpliva na vsako dviganje. Veter je velika nevarnost, ki lahko moti in ogroža 
dviganje. Dvigala ne smejo nikoli dvigovati bremena pri hitrosti vetra, ki presega priporočene 
hitrosti v navodilih proizvajalca dvigala. 
 
Dodatno k priporočilom proizvajalca, večja kot je vetrovna površina na breme, toliko večje je 
tveganje, zato je morda potrebno izvesti izračun, s katerim boste ugotovili, kakšna bo varna 
hitrost vetra. Veliko krat je veliko manjša od tistega, ki ga priporoča proizvajalec. 
 

13.1 Vremenske razmere v (primer) 

 
Sunek vetra (monsunski veter)  

• Dvižne operacije so pogosto na višini. V takih visokih pogojih vzpona se 
pričakujejo močnejši vetrovi, zlasti v tropskih časih, ko se pojavi močan sunek 
vetra  

• Med izmerami je bil zabeležen največji sunek vetra do 100 km/h (približno 27,78 
m/s). 

     
          Povprečna hitrost vetra na površini 

• Povprečna hitrost vetra je običajno manjša od 20 km/h (5,56 m/s).  

• Naslednja tabela prikazuje hitrost vetra v Sloveniji:  
 
Temeljna vrednost osnovne hitrosti vetra je deset minutna srednja hitrost vetra, ne glede na 
smer in letni čas. Slovenija je razdeljena na tri območja, cono 1, cono 2, cono 3. 
 

Cona  Opis  Nadmorska višina (m) Hitrost vetra (m/s) 

1 večina Slovenije 

pod 800 20 

800 – 1600 25 

1600 - 2000 30 

nad 2000 40 

2 
Trnovski gozd,  
Notranjska, Karavanke 

pod 1600 25 

1600 – 2000 30 

nad 2000 40 

3 
Primorje, Kras in del Vipavske 
doline 

/ 30 

 

13.2 Vpliv vetra na dvigalo  

Eden od glavnih dejavnikov, ki vplivajo na stabilnost, je učinek vetra. Vendar lahko določanje 
hitrosti vetra včasih povzroči težave. Ta smernica priporoča uporabo ročne naprave za hitrost 
vetra (anemometer). Veter nalaga vodoravno obremenitev na dvigalo kot tudi na breme. To 
povzroča nestabilnost tako dvigala kot tudi bremena, ki bi lahko povzročila prevrnitev. V 
normalnih varnih delovnih pogojih ta nagnjenost k prevrnitvi preprečuje lastna teža dvigala in 
stabilizacijski učinek stranskih podpornih nog ali stabilizatorjev. 
 
Nastavitveni položaj roke dvigala je treba opraviti v skladu z zahtevami proizvajalca. Če je 
nagib kota roke previsok, se poveča nevarnost, da bi se roka premaknila nazaj v okvir. Če je 
nagib kota roke premajhen, se sile, ki delujejo na žerjav, povečajo. 
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13.3 Vpliv vetra na breme 

Pomembno je upoštevati obliko bremena. Dviganje nesimetričnih oblik bremena bo zahtevalo 
večjo pozornost in morebitno posvetovanje s proizvajalcem pred dvigom, če bo potrebno. 
  
Prav tako je pomembno upoštevati razmerje med obremenitvijo in površino. Kot pravilo, ko se 
ugotovi, da je razmerje med obremenitvijo in površino znatno manjša od 1.0 tone/m², je treba 

posebno pozornost posvetiti razmeram vetra na območju. Dvižni postopek je treba ustaviti, če 
se ugotovi, da se tovor znatno premika. 
 
Pogoji vetra v mestnem okolju so lahko zapleteni zaradi različnih sosednjih stavb, ki lahko 
blokirajo, kanalizirajo in / ali koncentrirajo veter, ko gre mimo, in se ne more strinjati z jasno 
usmerjenostjo, ki se preučuje v testu vetrovnega tunela. 
 
Če je negotovo, se je treba posvetovati s proizvajalcem dvigala o vplivu vetra na delovanje le 
tega. 
 

14 Komunikacija  
 

Napake v komunikacijah so pogosto vzroki za nesreče pri dvigovanju in jih je tudi najtežje 

zaznati. 

  

Dobro usposabljanje in spoštovanje pravilnih postopkov sta bistvenega pomena, vendar je 

preverjanje dejanskega stanja na delovišču izrednega pomena. Na primer:  

• Ali je osebje iz istega podjetja? 

• Ali vsi razumejo skupni jezik? 

• Če ne, ali je vzpostavljena uporaba signalnih sistemov, ki ga vsi poznajo in 

razumejo? 

• Opozorilna oznaka je prikazana, kjer jo lahko osebje vidi? 

• Katere različne metode komuniciranja lahko uporabite? 

• Kakšna komunikacija je potrebna med delom in virom kakršne koli tehnične pomoči 

drugje? 

Komunikacija se nanaša tudi na opozorilno osebje dvižne dejavnosti in ohranjanje 

zavarovanega območja dviganja ter osebja, ki ni vključeno v dvižno operacijo. 

  

Vsi člani dvižne ekipe morajo biti prepričani o svojih posameznih nalogah in vlogah članov 

ekipe, da bi v celoti in enostavno komunicirali med seboj. Imenovani označevalci morajo biti 

jasno in ločeno prepoznavni z uporabo odsevnih suknjičev ali drugih vidnih oblačil ali oznak. 

  

Dobra kakovost komunikacije je bistvena zlasti, če kateri koli del dvigala ni jasno viden 

nobenemu od članov ekipe. Če članu dvižne ekipe, ki upravlja katero koli dvižno opremo, ni 

jasen pogled, potem se operacija ustavi. 

Nikoli ne začnite s postopkom dvigovanja, dokler vsi udeleženci ne bodo seznanjeni s postopki 

in načrtom dviga na sestanku pred začetkom, pri čemer zagotovite, da bodo razumeli njihovo 

vlogo in odgovornosti ter da bodo podpisali dovoljenje za delo ali evidenco prisotnosti na 

začetnem sestanku. 
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Usposobljena oseba 

 

Nadzornik dviga 

Dvižno osebje / 

privezovalci 

Služba za varnost in zdravje 

na delovnem mestu 

 

Signalizator 

 

Operater dvigala 

Primer komunikacijskega diagram med dvižno operacijo  
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15 Pomembnost kontrolnega seznama 
 
Kontrolni seznam lahko pomeni razliko med neuspehom in uspehom. Lahko je le en element 
pri uspešni izvedbi varnega dviga, vendar je ključni element. Ko je celotno delo opravljeno, je 
pri pripravi na dviganje vedno priporočljivo in smiselno uporabiti končni kontrolni seznam, da 
zagotovite, da so vse zahteve na mestu in v varnem stanju. Pomembne točke spodaj so 
lahko del lastnega kontrolnega seznama: 
 

● Preverite položaj dvigala oz. dvigal 

● Preverite položaje stranskih podpornih nog in pogoje podlage / nosilne 
konstrukcije 

● Preverite temelje in talne plošče temeljev 

● Preverite radius ob robu obremenitve 

● Preverite radius ob nastavitvi položaja bremena in območje med dvigom in 
nastavljenim položajem 

● Preverite dolžino dvižne ročice in protiuteži 

● Preverite prostor med okoliškimi ovirami v povezavi z repnim nihanjem protiuteži 
pri vrtenju dvigala 

● Preverite nastavitev dvižnega bremena in dvižne kapacitete 

● Preverite velikost škopcev in velikosti dvižnih obročev 

● Preverite usmerjenost in položaj dvižnih ušes in obročev 

● Preverite dolžine priveznice in varno delovno obremenitev 

● Preverite lokacijo težišča in preverite težišče na risbah 

● Preverite težo bremena, če je mogoče 

● Preverite velikost in dimenzije  obesnega obroča 

● Preverite stanje dostopne ceste do temeljev 

● Preverite splošno stanje žerjava  

● Preverite gorivo, olje in stanje motorjev 

● Podučiti operatorje in privezovalno ekipo o detajlih planirane operacije 

● Jasno označite območje operacije, da nepooblaščenim osebam preprečite vstop v 
delovno območje 

● Preverite medicinske pripomočke na lokaciji v primeru nesreč  

● Načrtujte svoje operacije v podrobnosti in mislite naprej 

 
Opomba: jasno je, da je treba teh 21 točk razširiti glede na vrsto in zapletenost vašega 

projekta. Medtem ko bodo delovali kot opomnik za vaše osebje, ne smete pozabiti, da kontrolni 

seznam ne bo varoval vašega projekta. Za to potrebujete izkušene ljudi, ki pregledajo 

podrobnosti, in osebje, ki bo pred tem pregledalo kontrolni seznam samodejno kot kateri koli 

pilot pred letom. 
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16 Signaliziranje in privezovanje bremena pri delu z mobilnimi 

hidravličnimi dvigali, goseničnimi dvigali in stolpnimi žerjavi  
 
Pri delu na gradbiščih (delovišču) so delavci izpostavljeni mnogim nevarnostim posebno tam, 

kjer obratujejo žerjavi. Zaradi tega je potrebno, da so vse osebe, ki opravljajo z žerjavi, ki 

privezujejo bremena in ki signalizirajo, strokovno usposobljene za delo. 

Način signaliziranja in privezovanja bremena je odvisen od vrste žerjava, od razdalje prenosa 

in od okolja, v katerem so delavci zaposleni z raznovrstnimi tovori. 

16.1 Nekatera določila iz Pravilnika o splošnih ukrepih in normativih za varstvo 

pri delu z dvigali 

 

1. Žerjav je premična ali nepremična naprava na ročni ali motorni pogon, namenjena za 

dviganje in spuščanje prosto visečega bremena, ki deluje z jekleno vrvjo ali verigo. Prirejen je 

za delo s kavljem, grabilcem ali drugim prijemalom oziroma nosilom. 

2. Manevrski prostor žerjava je prostor, ki ga omejuje gabarit žerjava pri njegovem gibanju v 

delovnem območju. 

3. Manipulacijski prostor je ves prostor, po katerem lahko žerjav prenaša breme. Prostor je 

obrobljen z maksimalnim dosegom žerjava. Na shemi delovišča je treba ta prostor vrisati, da 

najdemo čim bolj racionalno rešitev za postavitev proge. Manipulacijski prostor mora zajeti vsa 

območja, kjer bo potekal transport materiala. 

4. Žerjavovodja je delavec, ki vodi žerjav. Izpolnjevati mora predpisane zdravstvene in 

strokovne pogoje. 

5. Signalist je delavec, ki je izurjen in izključno zaposlen z dajanjem znakov vodji na žerjavu, 

na katerem vodja sploh ne more ali deloma ne more iz svojega delovnega mesta spremljati 

premikanja pri dviganju, prenašanju in spuščanju bremena. Signalist daje vodji žerjava 

običajne oziroma dogovorjene ročne znake. 

6. Privezovalec je delavec, ki je vajen privezovanja, pritrjevanja oziroma obešanja in 

uravnovešanja bremena na kavlju ali drugem prijemalu ali nosilu žerjava. Če delovna skupina 

privezuje, obeša, pridržuje tovor ipd. sme dajati znake za dviganje, prenašanje in spuščanje 

bremena en sam delavec. Ker pri nas zaradi delovnih pogojev ali organizacije dela nimajo pri 

vseh žerjavih tudi stalnih signalistov in privezovalcev (v praksi sta signalist in privezovalec 

bremena največkrat ena in ista oseba), je potrebno, da opravijo strokovno usposabljanje vsi, 

ki se tudi deloma, od časa do časa, ukvarjajo s signaliziranjem in privezovanjem. Za opravljanje 

izpitov za signaliste in privezovalce mora kandidat popolnoma obvladati in poznati naslednje : 

• znake za sporazumevanje 

• privezovalna sredstva (vrvi, verige, ipd) 

• sredstva za prenašanje z žerjavom (košara, grabilec, ..) 

• načine privezovanja 

• določbe pravilnika o varnosti in zdravju pri delu 
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16.2 Sredstva za privezovanje in prenašanje bremen z žerjavi 

 

Jeklene vrvi 

Jeklene žične vrvi s strženom najpogosteje uporabljamo pri dvigalih in žerjavih kot 

privezovalne in bremenske vrvi ali pri kabelskih žerjavih kot pogonske. 

Izdelujemo jih iz jeklenih žic z natezno trdnostjo σM = 1770, 1960 in 2160 N/mm2. Stržen je iz 

konoplje, najlona ali žice.  

Žica je v splet lahko uvita v levo ali v desno. Z uvijanjem spleta v isti smeri, kot je uvita žica, 

nastane istosmerno vita vrv, ki se lažje upogiba, se pa hitro razplete. Z uvijanjem spleta v 

nasprotni smeri, kot je uvita žica, nastane križno vita vrv, ki se sama od sebe ne razpleta. Zato 

jo uporabljamo predvsem pri dvigalih. 

Za nošenje in privezovanje bremena se smejo na dvigalu in pri delu z dvigalom uporabljati 

samo jeklene vrvi, ki glede kakovosti materiala, dimenzij in načina izdelave izpolnjujejo 

tehnične pogoje, predpisane v Pravilniku o varnosti strojev in veljavnih standardih. 

Jeklene bremenske vrvi morajo imeti EU – Izjavo o skladnosti proizvajalca. 

Jeklene vrvi spajamo med seboj ali z drugimi deli konstrukcije na več načinov: 

• s prepletanjem dveh koncev vrvi in z vpletanjem v žlebasti obroč (a), 

• s privijalkami – žabicami (b), 

• z zagozdo (c), 

• s stožčasto obojko (d), v kateri je konec vrvi razpleten in zalit s cinkom. 

 

              a                             b                                    c                                 d 

 

Bremenski kavlji 

Uporabljajo se za prenašanje bremen. Sestavljeni so iz zakrivljenega dela in stebla. Pri 

majhnih obremenitvah pritrdimo kavelj neposredno na vrv oziroma verigo. 
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Pri večjih obremenitvah je kavelj pritrjen na škripec, zato ima 

steblo navoj, kar omogoča pritrditev kavlja na prečko.  

 

Ločimo: 

• enojne kavlje, 

• dvojne kavlje, ki jih uporabljamo za težka bremena, 

• lamelne kavlje, ki so sestavljeni iz lamel; uporabljamo jih tam, kjer so kavlji izpostavljeni 

visokim temperaturam. 

 

Obešala 

Uporabljamo jih za obešanje oblikovno različnih vrst bremen. 
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Tehnični viri :  

• Mr Bryan Cronie - Mammoet (S) Pte Ltd  

• Mr Jimmy Chua - (WG Lead/Chair - Vice-Chairman, Crane Association) 

• Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali 

  

Diagrami, slike:  

• Huationg Pte Ltd Gammon Construction Limited,   
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Dodatek 1 - Vključenost različnih zainteresiranih strani v 
načrtovanje varnega dvigovanja 
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Določite dvižno 

dejavnost. 

Obvestite ali 

imenujte 

pristojno osebo. 

Določite 

obseg 

dela 

Imenujte pristojno osebje 

Ocenite tveganja za 

vrednotenje tveganja 

Ocenite zahteve za izdelavo 

načrta dviganja 

Dokončati načrt 

dviga 

Zagotovite primerno opremo za predvideno uporabo 

Lahko se 

vključi kot 

Pogovorite se o ravnanju z 

orodjem, preglejte oceno 

tveganja in načrt za dviganje 

L
a
h

k
o
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e

 v
k
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č
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o
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o
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b
i 

Splošna 

odgovornost 

dejavnosti 

dviganja 

Lahko se 

vključi kot 

Nadzirati 

dvižno 

dejavnost 
Izvedite 

dvig z 

ustreznim 

nadzorom 

Sodelujte pri 

pogovoru o 

orodju  

Ohrani načrt, oceno tveganja in 

pridobljene izkušnje 

Izvedite sestanek po 

opravljenem delu, zabeležite 

izkušnje 

Zagotovite 

povratne 

informacije  

Dvižni načrt in 

ocena tveganja 

sta lahko 

obstoječa, 

spremenjena ali 

nova 
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Dodatek 2 -  Primer ocene tveganja 
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Dodatek 3 – Primer plana za rutinsko dviganje  
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