Predlogi ZSSS in SDTS za ocenjevanje tveganja
pri ročnem premeščanju bremen

Webinar „Za varna delovna mesta 2021 za strokovne delavce na področju varnosti in zdravja pri delu“,
Zbornica VZD in ZDVIS v sodelovanju z MDDSZ in IRSD, 16. 11. 2021

Pripravila: Lučka Böhm in Jernej Jenko

1

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
http://sindikat-sdts.si/ - član ZSSS

Je reprezentativen v dejavnosti trgovina (SKD
dejavnosti G, G45, G46 ter G47), kjer je:
• 105.753 zaposlenih,
• 15.167 gospodarskih družb.
5. kongres SDTS z dne 15. 10. 2021 je med
programske usmeritve uvrstil zmanjšanje tveganj
za poškodbe pri delu in poklicna obolenja pri
ročnem premeščanju bremen s pomočjo prenove
predpisa, ki ureja ročno premeščanje bremen.
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ROČNO
PREMEŠČANJE
BREMEN V TRGOVINI
Breme na rolerju presega maso trgovke, ki ga
potiska.
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Palete z bananami, zraven je
roler
za ročno premeščanje.

• Zaboj banan tehta 18,3 kg, zaboj čebule in krompirja pa
20 kg.
• Na paletah je 48 kartonov (zabojev), ki se ročno zlagajo na
palete, naložene z viličarjem visoko preko 2 m.
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VIŠINA PALET

Breme na slikah je na palete naloženo celo 200
cm in 240 cm visoko, kar presega višino trgovcev,
ki jih zlagajo in razkladajo.
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PALETE NALOŽENE VISOKO
VEČ KOT 200 CM, 240 CM…
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Bremena nad višino ramen
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EU-OSHA, ESENER-2 (2019)

Trije od štirih najpogostejših dejavnikov tveganja na področju
varnosti in zdravja pri delu so povzročitelji kostno-mišičnih
obolenj:
•
ponavljajoči se gibi rok,
•
dolgotrajno sedenje in
•
dvigovanje ali premikanje oseb ali težkih bremen.
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Deli telesa, ki jih najpogosteje prizadenejo kostno-mišična obolenja

Vrat
Ramena

Komolci
Hrbet
Zapestja/
roke

Kolena

Gležnji/stopala

Bolečine v hrbtu

Bolečine v
zgornjih
okončinah

Bolečine v
spodnjih
okončinah

ZSSS in SDTS
zahtevata prenovo
predpisa

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri ročnem premeščanju
bremen Uradni list RS, št. 73/2005
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IRSD v 2018: Poleg že navedenega menimo, da bi bilo treba tudi:
… posodobiti Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem
premeščanju bremen, zlasti glede še dovoljenih najtežjih bremen, ki
jih smejo delavci premeščati naenkrat in v osmih urah;
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Priloga II veljavnega
pravilnika glede na spol
in starost delavca
dovoljuje PREVISOKO
največjo dovoljeno
maso bremena v kg in
ne omejuje največjih
skupnih mas, ki jih sme
delavec premestiti na
delovni dan in teden.

Starost

Moški

Ženske

15 do 19 let

35 kg

13 kg

nad 19 do 45
let

55 kg

30 kg

nad 45 let

45 kg

25 kg

nosečnice

5 kg
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Veljavni pravilnik –
nezadostna
omejitev ročnega
premeščanja
bremen

7. člen
Delavec posamezne kategorije sme ob
upoštevanju dejavnikov iz Priloge I ročno
premeščati bremena z največjo maso,
določeno v Prilogi II, ki je sestavni del tega
pravilnika.

Skupno sme delavec najhitreje v dveh urah
premestiti le 1.000 kg najtežjih bremen in isti
dan na sme biti obremenjen z dodatnim
delom premeščanja.

13

Kampanja EU OSHA „Zdravo delovno okolje 2020–22:
NAREDIMO BREME LAŽJE ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA“
Dobro izvedena ocena tveganja:
• Je bistvena za uspešno preprečevanje
mišično-kostnih obolenj.
• Nujno je sodelovanje vseh –
delodajalcev, vodilnih in vodstvenih
delavcev, delavcev ter službe za varnost
in zdravje pri delu in medicine dela.
• Zajeti je potrebno vse skupine delavcev.
• Oceno tveganja je potrebno redno
pregledovati in posodabljati.
• Na voljo so različna orodja in navodila
za ocenjevanje tveganja.
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ZSSS in SDTS: Za preprečitev mišično-kostnih obolenj pri ročnem
premeščanju bremen je potrebno oceniti tveganje, ki upošteva:

✓ maso, obliko in velikost bremena,
✓ skupno maso celotnega bremena v
delovnem dnevu in delovnem tednu,
✓ razdaljo ročnega premeščanja bremen,
✓ pogostost dviga bremen v delovnem
dnevu,

✓ sile, ki delujejo na telo zaradi bremena – na primer:
• oddaljenost bremena od osi telesa,

• položaj telesa med dvigom in premike telesa med
dvigom, kakršni so dviganje, prenašanje, potiskanje ali
vlečenje bremen, ponavljajoči se gibi, dolgotrajno
sedenje ali stanje, klečanje, držanje rok nad višino ramen,
✓ možnost uporabe tehničnih pripomočkov za dviganje in
prenos bremen v skladu s tehničnim razvojem.
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Delodajalec naj bo
dolžan delavce
usposobiti za pravilno
premeščanje bremen

1.
2.
3.
4.
5.

Med premeščanjem bremen mora biti usmerjenost ramen vedno enaka
usmerjenosti bokov (prepoved obračanja hrbtenice po osi).
Položaj hrbtenice pri dvigu bremena ne sme biti usločen oziroma mora
biti raven.
Dvigati se mora z nogami in ne s hrbtom.
Breme naj bo čim bliže telesu oziroma osi telesa.
Pravilno delo v paru/timu in upotraba pripomočkov.
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Vedno, kadar je mogoče,
uporabljamo tehnična
pomagala in pripomočke
Tehnični pripomočki so:
• vozički,
• platforme s škarjastim dvigom,
• viličarji (ročni, motorizirani) za
premeščanje bremen na paletah,
• dvigala,
• stopnice in odri, kadar gre za premeščanje
bremen v višino nad rameni delavca,
• selitveni trakovi…
Delodajalec naj bo dolžan zagotoviti dobavo
materiala na paletah in premeščanje z viličarjem, če
skupna masa bremen, ki jih je potrebno premestiti,
presega največjo dovoljeno maso bremen na
delavca.
Pravilnik naj tudi izrecno zahteva vzdrževanje in
servisiranje delovne opreme za premeščanje
bremen.
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Vedno, kadar je mogoče,
uporabljamo tehnična
pomagala in pripomočke

ZVZD-1 v 9. členu določa, da mora
delodajalec pri določanju preventivnih
ukrepov upoštevati prilagajanje tehničnemu
napredku...
V naši najbližji sosečini se tehnologija,
pripomočkov, ki jih nosimo (wearable) na
principu robotike in mehanike (exo-skeleton)
začenja uporabljati tudi na povsem običajnih
delovniščih (AUVA).
Na sejmu A+A 2021 v Düsseldoru, je bila
uporaba robotskih pomagal (EXO-Skeleton)
največja uporabna tehnična novost za ročno
premeščanje bremen.
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SoftExo - Hunic

Delo v timu / paru
DVIGOVANJE BREMEN V TIMU (delo v parih,
delo več delavcev v timu) naj bo obvezno pri
dvigovanju težjih ali dimenzijsko večjih
bremen oziroma bremen z neenakomerno
razporeditvijo mase.
Za delo v paru se naj upošteva največja
dovoljena masa, predpisana za šibkejšega v
paru.
Delodajalec naj bo dolžan ob potrebi po
premeščanju večje količine bremen na
delovno mesto razporediti takšno število
delavcev, da skupna masa prenešenih
bremen na posameznega delavca ne bo
prekoračila predpisanih omejitev.
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Največje dovoljene mase, ki naj jih delavci
smejo ročno premeščati

Za stalna in občasna dela, pri katerih je predvideno dvigovanje bremen, se naj upoštevajo v
prilogi II predpisane mejne vrednosti mase za zdravega odraslega delavca/delavko v starosti od
18. do 54. leta, brez predhodno znanih mišično-kostnih obolenj.
Največje dovoljene mase za moške in ženske v starosti do 18 let in nad 55 let: 85 % mase za
zdrave delavce.
Največje dovoljene mase bremen za delovne invalide se naj določijo v skladu z omejitvami, ki jih
določi invalidska komisija ZPIZ ali izvedenski organ ZRSZ. Za morebitne druge kategorije delavcev
se naj upošteva omejitve, ki jih v skladu z doktrino priporoči delodajalčev izvajalec medicine
dela.
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Medicina dela predlaga največje mase bremena

Večja številka je za dvig bremena ob telesu,
manjša številka za bremena, ki jih delavec drži v
predročenju v razdalji enaki dolžini podlahti ali
stegnjene roke.

iz priročnika ZSSS 2016, projekt Delavski zaupnik 2
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Tudi za zaščitene skupine delavk

Največje dovoljene mase za nosečnice glede na
teden nosečnosti, glede oddaljenosti bremena
od telesa in glede na višino dviga bremena*:
A - redka dviganja (manj kot 1 dvig na 5 minut)
B - dviganja manj kot 1 uro v delovniku in več
kot enkrat v 5 minutah
C - pogosta dviganja (več kot trikrat v minuti) in
če traja več kot 1 uro v delovniku
iz priročnika ZSSS 2016, projekt Delavski zaupnik 2
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Podobno definirajo dvigovanje
breme tudi naši sosedje (Hrvaška):

Pravilnik o zaštiti na radu
radnika izloženih
statodinamičkim,
psihofiziološkim i drugim
naporima na radu, NN 73/2021
(30.6.2021.)
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Največja dovoljena skupna masa
ročno prenesenega bremena na
delovni dan/teden naj bo:
Upoštevajoč največje dovoljene mase, določene
za moške in ženske ter nosečnice v Prilogi II, naj
sme posamezen delavec oziroma delavka:
• v 8 urah dvigniti skupaj največ: 1.000 kg
oziroma 850 kg za delavce do dopolnjenega 18.
leta in nad 55. letom starosti.
• v enem tednu naj ne sme preseči skupne mase
4.000 kg oz. 3.400 kg za delavce do
dopolnjenega 18. leta oz. nad 55 leti starosti.
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Največja masa za vlečenje
in potiskanje naj bo:
• Za potiskanje in vlečenje bremena, ki
presega povprečno maso delavca/delavke,
naj bo obvezen motoriziran pogon. Ta
določba se naj uveljavi najkasneje eno leto
po uveljavitvi tega pravilnika.

• Vlečenje ali potiskanje brez
motoriziranega pogona naj bo prepovedano
za nosečnice.
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Omejitve pogostnosti dviganja bremen glede na spol, maso in glede na razdaljo nošenja – povzeto
po oceni tveganja AUVA (priročnik).
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Prehodno obdobje
Omejitve pogostnosti ročnega dviganja in premeščanja bremen iz tabele naj bodo podlaga za
ocenitev tveganja za nastanek mišično-kostnih poškodb delavcev in s tem podlaga za določanje
organizacijskih in preventivnih ukrepov delodajalca.
Tabela za dvig bremen in hitrost operacij se naj dokončno uveljavi pet let po uveljavitvi
pravilnika.
Delodajalec pa po posvetovanju z izvoljenimi delavskimi predstavniki oziroma z delavci v oceni
tveganja določi delovna mesta in opravila, na katerih prihaja do pogostega ročnega premeščanja
bremen, ter se dogovori za dinamiko postopnega uveljavljanja omejitev iz tabele najkasneje do
konca prehodnega petletnega obdobja. To dinamiko upošteva pri določanju preventivnih
ukrepov in pri organizaciji dela.
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Hvala za
pozornost!
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