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Cilj 
 

Kot je bilo dogovorjeno na sestanku skupine Machex 2. in 3. marca 2016 (8. točka 

dnevnega reda), je bila sprejeta odločitev o oblikovanju skupine, ki naj bi pripravila 

informativni dokument s primerjavo praks držav članic. 

 

Skupino sestavljajo Ciper, Danska, Grčija, Nizozemska, Portugalska, Španija in 

Združeno kraljestvo. 

 

Delovna skupina je primerjala nacionalne zahteve, ki veljajo v 24 državah članicah in 

na Norveškem. 

 

Za izmenjavo informacij med državami članicami in delovno podskupino na podlagi 

vprašalnika je bila uporabljena stran za izmenjavo znanja. 

 

Skupina se je odločila za pripravo dveh informativnih dokumentov o dobrih praksah 

držav članic: postopnega diagrama (glej Prilogo A) in kontrolnega seznama za uporabo 

prenosnih lestev (glej Prilogo B). Oba sta nezavezujoča priročnika. 

 

Potem ko je skupina prejela nacionalne prakse 24 držav članic in Norveške, se je 

odločila izpostaviti primere dobrih praks glede uporabe prenosnih lestev, ki niso 

vključeni v direktivo o delovni opremi. Te zahteve se lahko upoštevajo pri morebitni 

prihodnji reviziji direktive o delovni opremi in zakonodaje držav članic. 

 

Časovni razpored 

 

Delo po elektronski pošti / Pripombe podskupine Do 20. 12. 2016 

Delo po elektronski pošti / Pripombe podskupine – 

2. krog 

Do 25. 1. 2017 

1. sestanek podskupine 7. 3. 2017 (dan pred 

sestankom skupine Machex) 

Prvi osnutek – Sestanek skupine Machex 8. in 9. 3. 2017 

Pripombe članov skupine Machex Do 30. 4. 2017 

 

Delo po elektronski pošti / Pripombe podskupine – 

3. krog 

Do 15. 9. 2017 

2. sestanek podskupine 26. 10. 2017 

Delo po elektronski pošti / Pripombe podskupine – 

4. krog 

15. 12. 2017 

Predsednik delovne podskupine bo poslal dokument 

predsedniku skupine Machex, da lahko člani te 

skupine do 15. februarja 2018 pošljejo pripombe. 

 

15. 1. 2018 

Delo po elektronski pošti / Predsednik bo poslal 

končni dokument podskupini – 5. krog 

28. 2. 2018 

Delo po elektronski pošti / Pripombe podskupine  14. 3. 2018 

3. sestanek podskupine 20. 3. 2018 (dopoldne) 

Končni dokument 21. 3. 2018 

Odobritev Odbora višjih inšpektorjev za delo (SLIC) 2018 

Dokument je na voljo javnosti (na spletišču 

Komisije) 

Konec leta 2018 
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Pravni okvir 
 

DIREKTIVA 2009/104/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 

16. septembra 2009 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo 

delovne opreme delavcev pri delu (druga posebna direktiva v smislu člena 16 

Direktive 89/391/EGS). 

 

PRILOGA II – DOLOČBE V ZVEZI Z UPORABO DELOVNE OPREME 

 

4. Določbe o uporabi delovne opreme za začasno delo na višini. 

 

4.1 Splošne določbe 

 

4.1.1 Če na podlagi člena 6 Direktive 89/391/EGS in člena 3 te direktive začasnega 

dela na višini ni mogoče izvesti varno in v primernih ergonomskih pogojih s primerne 

površine, je treba izbrati delovno opremo, ki je najprimernejša za zagotovitev in 

ohranitev varnih delovnih razmer. Kolektivni varnostni ukrepi morajo imeti prednost 

pred individualnimi varnostnimi ukrepi. Dimenzije delovne opreme morajo ustrezati 

naravi dela, ki ga je treba opraviti, in predvidljivim obremenitvam ter omogočati varen 

prehod.  

Najprimernejši dostop do začasnega delovnega mesta na višini je treba izbrati glede 

na pogostost prehodov, višino, ki jo je treba premostiti, in trajanje uporabe. 

Omogočati mora evakuacijo v primeru neposredne nevarnosti. Prehod med napravami 

za dostop in ploščadmi, etažami ali prehodi ne sme povzročati dodatnega tveganja za 

padec. 

 

4.1.2 Lestve se lahko uporabijo kot delovne postaje za delo na višini le v okoliščinah, v 

katerih z upoštevanjem točke 4.1.1 uporaba druge varnejše delovne opreme ni 

upravičena zaradi majhnega tveganja ali kratkotrajne uporabe oziroma značilnosti 

delovišča, ki jih delodajalec ne more spremeniti. 

 

4.2 Posebne določbe za uporabo lestev  

 

4.2.1 Lestve je treba postaviti tako, da so med uporabo stabilne. Prenosne lestve 

morajo stati na stabilni, močni, ustrezno veliki, nepremakljivi podlagi tako, da so 

prečke v vodoravnem položaju. Viseče lestve morajo biti pritrjene varno in, razen 

vrvnih lestev, tako, da jih ni mogoče premestiti ter da ne nihajo.  

 

4.2.2 Noge prenosnih lestev med uporabo ne smejo drseti, zato se nosilne letve lestev 

na zgornjem ali spodnjem delu ali v njegovi bližini zavarujejo s protidrsnim varovalom 

ali na kak drug enako učinkovit način. Lestve za dostop morajo biti tako dolge, da 

ustrezno segajo prek dostopne ploščadi, razen če niso sprejeti drugi ukrepi, s katerimi 

se zagotovijo trdna oprijemala. Zaporne in raztegljive lestve je treba uporabljati tako, 

da se njihovi deli ne premikajo neodvisno drug od drugega. Premične lestve se ne 

smejo premikati, preden se stopi nanje. 

 

4.2.3 Lestve je treba uporabljati tako, da imajo delavci ves čas varna oprijemala in 

varno oporo. Zlasti če je treba tovor po lestvi prenašati ročno, to ne sme ovirati 

uporabe varnega oprijemala. 
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Zahteve iz Direktive 
 

Številka 1 – Splošne zahteve 

Najprimernejši dostop do začasnega delovnega mesta na višini je treba izbrati glede 

na pogostost prehodov, višino, ki jo je treba premostiti, in trajanje uporabe. 

 

Številka 2 – Uporaba lestev kot delovnih postaj 

Lestve lahko uporabijo kot delovne postaje za delo na višini le v okoliščinah, v katerih 

z upoštevanjem točke 4.1.1 uporaba druge varnejše delovne opreme ni upravičena 

zaradi majhnega tveganja ali kratkotrajne uporabe oziroma značilnosti delovišča, ki jih 

delodajalec ne more spremeniti. 

 

Številka 3 – Stabilnost lestev 

Lestve je treba postaviti tako, da so med uporabo stabilne. 

 

Številka 4 – Podlaga in postavitev lestve v nepremični položaj 

Prenosne lestve morajo stati na stabilni, močni, ustrezno veliki, nepremakljivi podlagi, 

in sicer tako, da so prečke v vodoravnem položaju. 

 

Številka 5 – Viseče lestve 

Viseče lestve morajo biti pritrjene varno in, razen vrvnih lestev, tako, da jih ni mogoče 

premestiti ter da ne nihajo. 

 

Številka 6 – Točka dostopa in lestev 

Lestve za dostop morajo biti tako dolge, da ustrezno segajo prek dostopne ploščadi, 

razen če niso sprejeti drugi ukrepi, s katerimi se zagotovijo trdna oprijemala. 

 

Številka 7 – Zaporne in raztegljive lestve 

Zaporne in raztegljive lestve je treba uporabljati tako, da se njihovi deli ne premikajo 

neodvisno drug od drugega. 

 

Številka 8 – Premične lestve 

Premične lestve se ne smejo premikati, preden se stopi nanje. 

 

Številka 9 – Varna oprijemala in varna opora 

Lestve je treba uporabljati tako, da imajo delavci ves čas varna oprijemala in varno 

oporo. Zlasti če je treba tovor po lestvi prenašati ročno, to ne sme ovirati uporabe 

varnega oprijemala. 

 

Številka 10 – Preprečitev drsenja  

Noge prenosnih lestev med uporabo ne smejo drseti, zato se nosilne letve lestev na 

zgornjem ali spodnjem delu ali v njegovi bližini zavarujejo s protidrsnim varovalom ali 

na kak drug enako učinkovit način. 
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Sklici 
 

 2009_104 (n.d.). DIREKTIVA 2009/104/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA z dne 16. septembra 2009 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih 

zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu (druga posebna 

direktiva v smislu člena 16) 

 Nezavezujoč priročnik o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2001/45/ES 

(delo na višini) (2006) 

 EN 131-3. (n.d.) – Lestve – Navodila za uporabo 

 Zahteve za uporabo prenosnih lestev – Dok. 2016-07 – CIRCABC  

 Predsedniški odlok 155/2004 (GR) 

 Predsedniški odlok št. 778/1980 (GR) 

 Predsedniški odlok z dne 22. in 29. decembra 1933 (GR) 

 Predsedniški odlok 1073/1981 (GR) 

 Predpisi o delu na višini, 2005 (UK) 

 Delo na višini – Kratek vodič (INDG401 2. rev., april 2013) (UK) 

 Varna uporaba lestev in stopničastih lestev – Kratek vodič (INDG455, 

januar 2014) (UK) 

 Izvršni odlok št. 1109 z dne 15. decembra 1992, Priloga I (DK) 

 ACT (2015) Oficio-Circular n.º 12/DirACT/15 – Utilização de Escadas Portáteis 

na Construção Civil e Obras Públicas (PT) 

 ACT Decreto 41821 (1958) - Regulamento de Segurança no Trabalho da 

Construção Civil (PT)  

 ACT Portaria 53 (1971) - Regulamento Geral de Segurança e Higiene do 

Trabalho dos Estabelecimentos Industriais (PT)  

 Decreto-Lei 50/2005 (2005) – Prescrições mínimas de segurança e saúde na 

utilização de equipamentos de trabalho (PT)  

 Člen 7.23a – Odlok o delovnih pogojih (NL) 

 Odlok iz leta 2012 – P.I.: 131/2012 – Kodeks ravnanja pri delu na višini (CY) 

 RD 1215/97, reformiran leta 2005. Reglamento por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de trabajadores de 

equipos de trabajo. Anexo II - Uso de equipos de trabajos temporales en 

altura. (ES) 

 Convenio Colectivo Nacional para el sector de la construcción (2012), Capitulo 

II, Uso de Equipos de trabajo en altura (ES) 

 Guía técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos laborales 

relativo a la utilización de equipos de trabajo (ES) 

 BetrSichV Anhang (DE) 

 Predpisi o varnosti, zdravju in dobrem počutju na delu (Splošna uporaba), 2007 

– Predpisi 100 (IE) 

 Vodič po predpisih o delu na višini (IE) 

 Informativni list – Varna uporaba lestev (IE) 

 AFS 2006:4 Predpisi švedskega organa za delovno okolje o uporabi delovne 

opreme (SE) 

 AFS 2004:3 Predpisi švedskega organa za delovno okolje o lestvah in opornih 

stebrih (SE) – https://www.av.se/en/work-environment-work-and-

inspections/publications/foreskrifter/ 

 Vladni odlok št. 1146/2006 o minimalnih zahtevah glede zdravja in varnosti pri 

uporabi tehnične opreme delavcev na delovnem mestu (RO) 

 Splošni predpisi o uporabi delovni opreme, odobreni s strani Ministrstva za 

socialno varnost in delo dne 22. decembra 1999 (LT) 

 Predpisi o varnosti in zdravju pri gradnji DT 5-00, potrjeni s strani glavnega 

državnega inšpektorja za delo Republike Litve dne 22. decembra 2000 (LT) 

http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Retail/Gen_Apps_Work_at_Height.pdf
http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Construction/Using_Ladders_Safely_-_Information_Sheet.pdf
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/publications/foreskrifter/
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/publications/foreskrifter/
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 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (SI) 

 Kraljevi odlok z dne 31. avgusta 2005 o uporabi delovne opreme za začasno 

delo na višini (BE) 

 Pravna podlaga: člen 55(3), člen 57 ter člen 58(1), (2), (3), (4), (5), (6) in (7) 

odloka št. 10/2016 (IV. 5) NGM v izdaji ministra za nacionalno gospodarstvo 

(HU) 

 Odlok št. 2 z dne 22. marca 2004 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje 

pri delu pri izvajanju splošnih gradbenih del (BG) 

 „Zahteve za zaščito pri delu na višini“, sprejete 18. marca 2014 (LV) 

 Točka 4 člena 8a(1) uredbe ministra za gospodarstvo z dne 30. oktobra 2002 o 

minimalnih zahtevah za varnost in zdravje delavcev pri delu pri upravljanju 

strojev  (PL) 

 AM-VO … Arbeitsmittelverordnung (uredba o delovni opremi) (AT) 

 ASchG … ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (zakon o zdravju in varnosti pri delu) 

(AT) 

 Predpisi vlade republike, določeni 11. januarja 2000, o „zahtevah za 

zdravje in varnost pri uporabi delovne opreme“, ki urejajo tudi uporabo 

lestev (EE) 

 Vladni odlok o varni uporabi in pregledih delovne opreme (403/2008) (FI)  

 Na gradbiščih se uporablja vladni odlok o varnosti gradbenih del 

(205/2009) (o izvajanju Direktive 92/57/EGS) (FI) 

 V vseh sektorjih delovnega življenja se uporablja zakon o varnosti in 

zdravju pri delu (738/2002) (o izvajanju Direktive 89/391/EGS) (FI) 

 Uredba vlade Slovaške republike št. 392/2006 (Zbirka zakonov) o 

minimalnih zahtevah za varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme 

(SK) 

 Vladni odlok št. 362/2005 češkega občega prava (odlok o podrobnih 

zahtevah za zdravje in varnost pri delu na delovnih mestih, kjer je 

prisotna nevarnost padcev z višine ali v globino, Priloga III – Uporaba 

lestev) (CZ) 

 Predpisi o izvajanju del, uporabi delovne opreme in povezanih tehničnih 

zahtevah z dne 21. junija 2016, poglavje 17, Delo na višini (NO) 

 



 

 

 

Zahteve 

Direktive 2009/104/EU 
Nacionalne prakse za uporabo prenosnih lestev – nacionalni pristop 

 

Številka 1 – Splošne 
zahteve 
Najprimernejši dostop do 

začasnega delovnega mesta na 

višini je treba izbrati glede na 

pogostost prehodov, višino, ki 

jo je treba premostiti, in 

trajanje uporabe. 

 

(UK) Vsak delodajalec mora pri izbiri delovne opreme za uporabo pri delu na višini:  

(a) dati prednost kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi varnostnimi ukrepi ter 

(b) upoštevati: 

(i) delovne pogoje in tveganja za varnost oseb na mestu, kjer naj bi se uporabljala delovna oprema; 

(ii) razdaljo, ki jo je treba premostiti, v primeru delovne opreme za pristop in izhod; 

(iii) dolžino in posledice morebitnega padca; 

(iv) trajanje in pogostost uporabe; 

(v) potrebo po enostavni in pravočasni evakuaciji in reševanju v nujnem primeru; 

(vi) vsa dodatna tveganja, ki jih predstavljajo uporaba, namestitev ali odstranitev te delovne opreme 

ali evakuacija in reševanje z nje, ter 

(vii) druge določbe teh predpisov. 

(NL) Oddelek 1 člena 7.23 odloka o delovnih pogojih – če začasno delo na višini ni varno in ga je mogoče 

izvajati v primernih ergonomskih pogojih z ustrezne površine, se sprejme in uvede najprimernejša delovna 

oprema za zagotovitev varnih delovnih pogojev. Za dosego tega je treba kolektivni varnosti dati 

prednost pred individualno zaščito. Najprimernejši dostop do začasnega delovnega mesta na višini se 

izbere glede na uporabo, višino in trajanje uporabe. 

(CY) Glede na določbe zakonodaje se prenosne lestve lahko uporabljajo na podlagi ocene tveganj in le za 

kratkotrajno delo z zelo majhnim tveganjem ter v primerih, kadar tehnične omejitve ne omogočajo uporabe 

druge varnejše opreme. 

(DE) Najprimernejši dostop do začasnega delovnega mesta na višini je treba izbrati glede na višino, ki jo je 

treba premostiti, vrsto uporabe, trajanje uporabe in pogostost uporabe. 
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Zahteve 
Direktive 2009/104/EU 

Nacionalne prakse za uporabo prenosnih lestev – nacionalni pristop 

(IE) Delodajalec mora: 

(a) pri izbiri delovne opreme za uporabo pri delu na višini dati prednost kolektivnim varnostnim ukrepom 

pred individualnimi varnostnimi ukrepi ter upoštevati naslednje: 

 (i) delovne pogoje in tveganja za varnost in zdravje zaposlenih na mestu, kjer naj bi se 

uporabljala delovna oprema; 

 (ii) razdaljo in višino, ki jo je treba premostiti, v primeru delovne opreme za vstop in 

izstop; 

 (iii) dolžino morebitnega padca in tveganje osebnih poškodb; 

 (iv) trajanje in pogostost uporabe opreme; 

 (v) potrebo po enostavni in pravočasni evakuaciji in reševanju v nujnem primeru; 

 (vi) vsa dodatna tveganja, ki jih predstavljajo uporaba, namestitev ali odstranitev te delovne opreme 

ali evakuacija in reševanje z nje; 

 (vii) druge zahteve iz tega dela ter 

(b) izbrati delovno opremo za delo na višini, ki ima lastnosti, vključno z dimenzijami, ki so primerne 

za naravo izvajanega dela in predvidene obremenitve, ki omogoča varen prehod in ki je tudi sicer 

najustreznejša delovna oprema, zlasti glede na predpis 98. 

(HU) Enako kot izvirna Direktiva 2009/104/ES. Poleg tega: v primeru nevarnosti se zagotovijo 

možnosti za umik in reševanje. 

(EE) V oddelku 5 člena 12 je navedeno, da se lahko lestve kot delovne postaje uporabijo za delo na višini le 

v izjemnih primerih v okoliščinah, v katerih uporaba druge varnejše delovne opreme ni upravičena zaradi 

majhnega tveganja ali kratkotrajne uporabe oziroma značilnosti delovišča, ki jih delodajalec ne more 

spremeniti. 

(AT) Prislonska lestev: dovoljeno je zgolj kratkotrajno delo v prostoru na dosegu, delavci pa morajo biti 
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Zahteve 
Direktive 2009/104/EU 

Nacionalne prakse za uporabo prenosnih lestev – nacionalni pristop 

usposobljeni, kvalificirani in fizično sposobni (člen 36/6 uredbe o delovni opremi). Stopničasta lestev: če 

je stojna višina > 3 m: dovoljeno je zgolj kratkotrajno delo v prostoru na dosegu, delavci pa morajo biti 

usposobljeni, kvalificirani in fizično sposobni (člen 37/4 uredbe o delovni opremi). 

(LV) Glede na vladne uredbe se upoštevajo naslednji pogoji: 

– izvajanje dela na višini, premostljiva višina in možnosti dostopa do delovnega mesta; 

– vrsta dela, delovni pogoji in načrtovane spremembe; 

– trajanje dela in pogostost gibanja delavcev; 

– trpežnost delovne površine, možnosti namestitve varovalne opreme, vključno s trdnostjo 

varnostne točke in podrobnostmi glede uporabljene delovne opreme; 

– vnetljivost, eksplozivnost, električne nevarnosti in verjetnost drugih dejavnikov tveganja; 

– možnost reševanja v izjemnih okoliščinah; 

– vremenske razmere; 

– zdravstveno stanje delavcev. 

 

(PL) Točka 4 člena 8a(1) uredbe ministra za gospodarstvo z dne 30. oktobra 2002 o minimalnih zahtevah 

za varnost in zdravje delavcev pri delu pri upravljanju strojev: če začasnega dela na višini ni mogoče 

izvajati varno in skladno z ergonomskimi pogoji s primerne površine, se izberejo najprimernejša sredstva, ki 

omogočajo varen dostop do začasnih delovnih mest na višini, glede na: razliko v višini, pogostost prehoda in 

trajanje uporabe izbranih sredstev. 

(FI) Delodajalec mora ob upoštevanju narave dela in dejavnosti sistematično in ustrezno 

analizirati in ugotoviti nevarnosti in dejavnike tveganja, ki jih predstavljajo delo, delovni prostori, 

drugi vidiki delovnega okolja in delovni pogoji, ter, če nevarnosti in dejavnikov tveganja ni mogoče 

odpraviti, oceniti njihove posledice na varnost in zdravje zaposlenih. 

(CZ) Lestev se lahko uporabi za delo na višini samo, če uporaba drugih varnejših naprav ni razumna in 

praktična glede na oceno tveganja ali če zaradi lokalnih pogojev v zvezi z delom na višini uporaba takih 

naprav ni mogoča. 

(NO) Delodajalec mora pri načrtovanju in izvajanju del na višini oceniti tveganje, da se zagotovi varno 

izvajanje dela. 
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Pri oceni tveganja se zlasti upošteva, da: 

(a) ima kolektivna zaščita pred padci prednost pred individualno zaščito pred padci; 

(b) je delovna oprema dimenzionirana za delo, ki se bo izvajalo, in predvidene obremenitve; 

(c) so odri stabilni, podlaga pa ima zadostno nosilnost, da lahko ti prenesejo naložene obremenitve; 

(d) se delo izvaja skladno z ergonomskimi načeli s primerne površine. Če to ni mogoče, mora 

delodajalec izbrati delovno opremo, s katero se na najboljši možen način ohranjajo varni delovni pogoji; 

(e) so pristopne poti prilagojene skladno s tem, kako pogosto se zaposleni gibajo, obdobjem 

uporabe pristopnih poti in njihovo višino; 

(f) je mogoče pristopne poti uporabiti za evakuacijo v nujnem primeru; 

(g) ne sme biti tveganj padcev pri gibanju med pristopno potjo ter delovno ploščadjo, nivoji odra in 

prehodi; 

(h) so nameščena varovala za preprečevanje padcev, kjer je to potrebno. Kolektivna varovala za 

zadržanje padca so lahko prekinjena le na točkah, kjer je dostop zagotovljen z lestvijo ali stopnicami.  

Kadar je treba v povezavi z določeno nalogo odstraniti varovalne ograje ali druga kolektivna varovala za 

zaščito pred padci, se pred izvajanjem naloge kot nadomestilo uvedejo varnostni ukrepi. Ko je naloga 

zaključena ali začasno prekinjena, se ponovno namestijo kolektivna varovala za zaščito pred padci. 

(GR) / (DK) / (PT) / (ES) / (BE) / (SE) / (RO) / (BG)/ (LT) / (HR) / (SK) / (SI) – enako kot 

Direktiva 2009/104/ES. 

Številka 2 – Uporaba 

lestev kot delovnih 
postaj 
Lestve se lahko uporabijo kot 

delovne postaje za delo na 

višini le v okoliščinah, v katerih 

z upoštevanjem točke 4.1.1 

uporaba druge varnejše 

delovne opreme ni upravičena 

zaradi majhnega tveganja ali 

kratkotrajne uporabe oziroma 

značilnosti delovišča, ki jih 

delodajalec ne more 

spremeniti. 

(GR) Narava dela, ki ga je mogoče opraviti z uporabo prenosne lestve, je na kratko opisana v 

Direktivi 2001/45/ES. Zlasti kar zadeva gradbena dela, se lahko prenosne lestve v skladu s predsedniškim 

odlokom št. 778/1980 uporabljajo pri delih, ki so po presoji odgovorne osebe „lahka in omejena“, če jih je 

mogoče izvesti varno. 

(UK) Vsak delodajalec mora zagotoviti, da se lestev uporabi za delo na višini samo, če je bilo z oceno 

tveganja na podlagi predpisa 3 Predpisov o upravljanju dokazano, da uporaba ustreznejše delovne opreme 

ni upravičena zaradi majhnega tveganja in: 

(a) kratkotrajne uporabe ali 

(b) značilnosti delovišča, ki jih delodajalec ne more spremeniti. 

(ES) Uporaba lestve je lahko upravičena, kadar iz ocene tveganja izhaja, da je tveganje majhno. Eden od 

upoštevnih dejavnikov je vrsta delovišča, na katerem se bo izvajalo delo. Na primer, zmanjšan prostor lahko 
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pomeni omejitev za uporabo druge vrste delovne opreme (vodič INSHT). 

(DE) Lestve se lahko uporabijo kot delovne postaje za delo na višini le v okoliščinah, v katerih: 

a) uporaba druge varnejše delovne opreme ni upravičena zaradi majhnega tveganja ali kratkotrajne 

uporabe in 

b) iz ocene nevarnosti izhaja, da je delo mogoče opraviti varno. 

(IE) Delodajalec mora zagotoviti, da se lestev uporabi za delo na višini samo, če je bilo z oceno tveganja 

dokazano, da uporaba ustreznejše delovne opreme ni upravičena, ker je tveganje majhno in uporaba 

kratkotrajna ali ker značilnosti delovišča ni mogoče spremeniti. 

(SE) Lestev se lahko uporabi samo kot pristopna pot in za kratkotrajno delo z lestve. Delo z lestve se 

lahko izvaja samo, če so tveganja, povezana z uporabo lestve, tako majhna, da uporaba druge varnejše 

opreme ni upravičena. 

(BG) 2.1 Na podlagi ocene tveganja in kadar izbira v zvezi z zgoraj navedenimi primeri ni upravičena, je 

dovoljena uporaba lestev za delovna mesta na višini za kratkotrajna dela ali v primeru značilnosti delovišča, 

ki jih delodajalec ne more spremeniti. 

 Prenosne lestve se uporabijo za izvajanje splošnih gradbenih del, če:  

– ni mogoče ali ni primerno uporabiti stacionarnih lestev, mehansko vodenih lestev, odrov, 

delovnih ploščadi ter drugih udobnejših in varnejših sredstev; 

– ni prepovedana njihova uporaba za izvajanje zadevne vrste dela v skladu z odlokom št. 2 z dne 

22. marca 2004; 

– delo ne vključuje držanja obsežnejšega ali težkega bremena (opažev, tramov, desk itd.); 

– se ne prenaša breme, težje od 0,2 kN (v primeru raztegljivih lestev več kot 0,1 kN), ali če breme ni 

treba držati z obema rokama; 

– niso postavljene v neposredno bližino odprtin v tleh in zidovih, blizu ostrih štrlečih predmetov, 

odprtih zabojnikov z nevarnimi tekočinami in kemikalijami itd., zaradi česar se lahko poveča 

obseg poškodb; 

– narava naloge ne zahteva, da jo hkrati izvaja več kot ena oseba na isti lestvi; 

– teža osebe, ki uporablja lestev z dodatno obremenitvijo ali brez nje, ne presega njene 
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nosilnosti. 

(AT) Prislonska lestev: dovoljeno je zgolj kratkotrajno delo v prostoru na dosegu, delavci pa morajo biti 

usposobljeni, kvalificirani in fizično sposobni (člen 36/6 uredbe o delovni opremi). Stopničasta lestev: če 

je stojna višina > 3 m: dovoljeno je zgolj kratkotrajno delo v prostoru na dosegu, delavci pa 

morajo biti usposobljeni, kvalificirani in fizično sposobni (člen 37/4 uredbe o delovni opremi). 

(LV) Pri delu na višini se lestve lahko uporabljajo samo, če je tveganje za varnost in zdravje čim bolj 

zmanjšano in se oprema uporablja kratkotrajno ali so na delovnem območju prisotne posebne okoliščine, ki 

jih delodajalec ne more spremeniti ali prilagoditi. Pri izbiri vrste lestve, ki je potrebna za delo, se poleg 

ocene tveganja delovnega okolja upoštevajo naslednji dejavniki: 

– premostljiva višinska razlika med podlago in delovnim območjem ter pogostost gibanja 

na lestvah;  

– trajanje dela na lestvah in delovni pogoji;  

– nosilnost lestev in pričakovana obremenitev, vključno s težo in parametri premičnih 

materialov in orodij; 

– elektrovodi ali drugi električni elementi, ki predstavljajo tveganja za električni udar. 

(FI) Prislonske lestve ni dovoljeno uporabiti kot delovno ploščad. Uporaba lestev mora biti primerno 

načrtovana. Prislonske lestve se lahko uporabijo samo za začasni dostop, zavarovanje in sproščanje dvižnih 

pripomočkov ter podobna kratkotrajna enkratna dela. Dolžina prislonske lestve ne sme preseči 

6 metrov. Delodajalec mora oceniti tveganja, povezana z uporabo lestev, in pomembnost tveganj. 

Delavci, ki uporabljajo lestve, morajo biti ustrezno usposobljeni ter prejeti navodila o varni 

uporabi lestev in tveganjih v zvezi z njihovo uporabo. 

(CZ) Na lestvi se lahko izvajajo samo kratkotrajna, fizično nezahtevna dela; za izvajanje del se 

uporabijo ročna orodja. Vsa morebitna dela, pri katerih je potrebna uporaba nevarne opreme ali 

orodij (kot so prenosne verižne žage ali ročna orodja na stisnjen zrak), se ne opravljajo na 

lestvah. 

 

(DK) / (PT) / (NL) / (CY) / (EE) / (BE) / (PL) / (RO) / (LT) / (HR) / (HU) / (SK) / (SI) / (NO) 

– enako kot Direktiva 2009/104/ES. 

Številka 3 – Stabilnost 

lestev 

(GR) V zvezi s to zadevo ni posebnih smernic. Za prenosne lestve, postavljene na pločnike, hodnike 

itd., kjer se pogosto gibljejo ljudje, je potrebna dodatna ročna podpora enega ali več delavcev, 
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Lestve je treba postaviti tako, 

da so med uporabo stabilne. 
(predsedniški odlok z dne 22. in 29. decembra 1933). 

(CY) Pri namestitvi prenosnih lestev se zahteva upoštevanje pravila glede oblike 1 (razdalja) x 4 

(višina). 

(ES) Lestve se, kolikor je mogoče, postavijo pod kotom 75 stopinj glede na vodoravno ravnino. 

(DE) Lestve je treba postaviti tako, da so med uporabo stabilne in omogočajo dostop. Če tako upravičuje 

vrsta dela, ki se izvaja, je treba lestve dodatno zaščititi pred prevračanjem. 

(AT) Lestve je treba postaviti tako, da se preprečijo zdrsi in prevrnitev (člen 34, odstavek 2, točki 3 

in 4 uredbe o delovni opremi). Prislonska lestev: nagib mora biti med 3 : 1 in 4 : 1. Dolžina ne sme 

preseči 8 m, razen če so bili sprejeti posebni ukrepi za preprečitev prevrnitve. Dolžina enodelne 

stopničaste lestve ne sme preseči 4 metre. Če stojna višina presega 5 m in se ne uporablja 

nobena osebna varovalna oprema za zaščito pred padcem, je treba sprejeti konstruktivne ukrepe 

za stabilizacijo lestve (člen 36, odstavek 1 in člen 36, odstavek 7, točka 2 uredbe o delovni opremi). 

(BG) Lestve se izberejo glede na vrsto in velikost, ki sta za uporabo udobni in varni. Lestve se postavijo 

varno, kar zagotavlja njihovo stabilnost in preprečuje njihovo premeščanje med uporabo. Lestve 

morajo biti dovolj močne ter zavarovane, primerno vzdrževane in uporabljane na primernih 

mestih skladno z njihovim namenom. Prenosne lestve se uporabijo za izvajanje splošnih 

gradbenih del, če: 

– so teren ali tla ravna in nedrseča ter nobenega od krakov dvokrake lestve ni treba držati z 

rokami; 

– so zavarovane pred prevračanjem. 

(FI) Lestve morajo biti postavljene tako, da med uporabo trdno stojijo. Prislonskih lestev ni dovoljeno 

uporabiti kot delovno ploščad. 

(UK) / (DK) / (PT) / (NL) / (IE) / (SE) / (BE) / (EE) / (RO) / (LT) / (LV) / (HU) / (PL) / (HR) / 

(SK) / (SI) / (CZ) / (NO) – enako kot Direktiva 2009/104/ES. 

Številka 4 – Podlaga in 
postavitev lestve v 
nepremični položaj 
Prenosne lestve morajo stati 

(GR) Skladno s predsedniškim odlokom z dne 22. in 29. decembra 1933 morajo imeti prenosne lestve 

bodisi zavarovane noge pred drsenjem na dnu svojih stranskih prečk ali na splošno trdno podporo na tleh, 

če njihova višina presega 3 m. 
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na stabilni, močni, ustrezno 

veliki, nepremakljivi podlagi, in 

sicer tako, da so prečke v 

vodoravnem položaju. 

 

(UK) Vsaka površina, na kateri je postavljena lestev, mora biti stabilna, trdna, dovolj močna in ustrezne 

sestave, da lahko varno podpira lestev, zato da lahko njene prečke ali stopnice ostanejo vodoravne, in da 

lahko vzdrži vsako obremenitev, ki se postavi nanjo.  

Drsenje prenosne lestve se med uporabo prepreči na naslednje načine: 

(a) z zavarovanjem nosilnih letev lestve na zgornjem ali spodnjem delu ali v njegovi 

bližini; 

(b) z učinkovitim protidrsnim ali drugim stabilnostnim varovalom ali 

(c) na kak drug enako učinkovit način. 

(CY) Skladno z določbami zakonodaje morajo biti prenosne lestve zavarovane na spodnjem in 

zgornjem delu, da se prepreči drsenje ali prevračanje med uporabo, postavljene pa morajo biti na trdna, 

stabilna, vodoravna in nedrseča tla. Okoli lestve mora biti dovolj prostega prostora. 

(AT) Lestve morajo stati na vzdržnih tleh ali podlagi, ki porazdeli obremenitev (člen 34, odstavek2, točki 3 

in 4 uredbe o delovni opremi).  

(DK) / (PT) / (NL) / (ES) / (DE) / (IE) / (BE) / (SE) / (EE) / (RO) / (BG) / (LT) / (HR) / (HU) / 

(LV) / (PL) / (FI) / (SK) / (SI) / (CZ) / (NO) – enako kot Direktiva 2009/104/ES. 

 

Številka 5 – Viseče lestve 
Viseče lestve morajo biti 

pritrjene varno in, razen vrvnih 

lestev, tako, da jih ni mogoče 

premestiti ter da ne nihajo. 

(DE) Viseče lestve morajo biti zaščitene pred nenamernim snetjem. Biti morajo varno pritrjene in, 

razen vrvnih lestev, tako da jih ni mogoče premestiti ter da ne nihajo. 

 (BG) Viseče lestve morajo biti varno pritrjene, da se prepreči njihovo nihanje. Viseče kovinske lestve, 

katerih dolžina presega 5 m, morajo biti opremljene z vertikalno povezanimi zaščitnimi 

kovinskimi obroči. V primeru splošnih gradbenih del se izjemoma dovoli uporaba visečih lestev z 

dovoljenjem tehničnega upravitelja, pod pogojem, da so kovinske, da je na voljo priložena 

dokumentacija proizvajalca in da so na zgornjem delu varno pritrjene na ustrezni sestavni del 

strukture. V primerih, ko delavec ni zavarovan z varnostnimi pasovi, pritrjenimi na sestavni del 

strukture ali lestev, uporaba visečih kovinskih lestev ni dovoljena. 
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 (CZ) Viseča lestev se varno pritrdi in zavaruje pred premikanjem ali nihanjem, razen v primeru vrvnih 

lestev.  

(GR) / (UK) / (DK) / (PT) / (NL) / (CY) / (ES) / (IE) / (SE) / (AT) / (BE) / (RO) / (LT) / (HR) / 

(PL) / (LV) / (HU) / (EE) / (FI) / (SK) / (SI) / (NO) – enako kot Direktiva 2009/104/ES. 

Številka 6 – Točka 
dostopa in lestev 

Lestve za dostop morajo biti 

tako dolge, da ustrezno segajo 

prek dostopne ploščadi, razen 

če niso sprejeti drugi ukrepi, s 

katerimi se zagotovijo trdna 

oprijemala. 

(GR) Vse lestve, ki se uporabljajo za dostop do višjega nadstropja ali strehe, bi morale segati vsaj 80 cm 

prek tal ali strehe, kot je navedeno v predsedniškem odloku z dne 22. in 29. decembra 1933. V primeru 

izkopavanj na gradbišču mora lestev segati vsaj 1 m prek roba mesta izkopavanja, skladno s predsedniškim 

odlokom 1073/1981. 

 

(PT) (DL 50/2005) Lestve za dostop morajo biti tako dolge, da segajo vsaj 90 cm prek dostopne ploščadi, 

razen če niso sprejeti drugi ukrepi, s katerimi se zagotovijo trdna oprijemala. 

(NL) Oddelek 2b člena 7.23a odloka o delovnih pogojih – lestve za dostop morajo segati vsaj 1 meter 

prek dostopne ploščadi, razen če se sprejmejo drugi ukrepi, ki zagotavljajo oprijemanje. 

(CY) Prenosne lestve morajo segati vsaj 1 m prek podesta ali najvišje stopnice. 

(ES) Dolžina prenosnih lestev za dostop mora segati vsaj 1 meter prek delovne površine, do katere je 

omogočen dostop. 

(EE). Lestve za dostop morajo biti dovolj dolge, da segajo vsaj 1 meter prek dostopne ploščadi, razen 

če je lestev trajno pritrjena. 

(LV) Lestve za dostop do delovnega mesta na višini se postavijo tako, da zgornji del sega vsaj 1 meter 

prek roba delovne ploščadi, če ni druge varne možnosti za oprijemanje. 

Če zaradi višine lestve ali njene uporabe obstaja tveganje padca, mora delodajalec lestve 

opremiti s kolektivnimi varovali ali zagotoviti uporabo osebne varovalne opreme. Če višina lestev 

presega 5 metrov, se lahko delo z lestev izvaja samo s kolektivnimi varovali ali hkrati s 

kolektivno in osebno varovalno opremo. Če lestve niso opremljene z varnostno ploščadjo ali 

drugimi sredstvi za preprečevanje padcev, je prepovedano delo na zgornjih zadnjih prečkah 

prenosnih lestev. 
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(BG) Lestve za dostop morajo biti tako dolge, da segajo prek dostopne ploščadi, s čimer se delavcem, ki jih 

uporabljajo, zagotovi trdno oprijemanje, razen če niso sprejeti drugi ukrepi, s katerimi se zagotovi trdno 

oprijemanje. Za dostop do mesta izkopavanja in iz njega se lestve namestijo v širini vsaj 0,7 m, 

tako da njihov zgornji del sega do višine 1,0 m nad terenom. 

 

(HU) Lestev za dostop mora biti tako dolga, da ustrezno sega prek podesta, do katerega zagotavlja dostop, 

razen če niso sprejeti drugi ukrepi, s katerimi se zagotovijo trdna oprijemala. Poleg tega: lestev mora 

segati vsaj 1 meter prek podesta. Pravna podlaga: člen 58(3) odloka št. 10/2016 (IV. 5). NGM v izdaji 

ministra za nacionalno gospodarstvo 

(CZ) Če se lestve uporabljajo za vzpenjanje (sestopanje), morajo njihovi zgornji deli segati vsaj 

1,1 m prek izstopne (vstopne) ploščadi. Ta štrlina se lahko nadomesti s fiksnimi ročaji ali drugimi 

fiksnimi strukturnimi deli, za katere se lahko delavec, ki se vzpenja (sestopa), zanesljivo oprime. Nagib 

lestve ne sme biti manjši od 2,5 : 1; za prečkami mora biti vsaj 0,18 m neoviranega prostora, 

prav tako pa mora biti vsaj 0,6 m neoviranega prostora na dnu lestve na strani dostopa. 

(NO) Lestev za dostop do strehe, ploščadi ali podobno mora segati vsaj 1 meter prek strehe ali ploščadi. 

Kadar se lestev uporablja za dostop, mora biti vedno zavarovana na vrhu. 

(UK) / (DK) / (DE) / (BE) / (IE) / (SE) / (AT) / (PL) / (RO) / (LT) / (HR) / (FI) / (SK) / (SI) – 

enako kot Direktiva 2009/104/ES. 

Številka 7 – Zaporne in 

raztegljive lestve 

Zaporne in raztegljive lestve je 

treba uporabljati tako, da se 

njihovi deli ne premikajo 

neodvisno drug od drugega. 

(GR) Skladno s predsedniškim odlokom z dne 22. in 29. decembra 1933 mora biti vsaka raztegljiva lestev 

opremljena z zatikalom, tj. zaklepnim mehanizmom, ki preprečuje drsenje zgornjega dela lestve nazaj. 

 

(CY) Zaporne lestve in raztegljive lestve morajo biti nameščene in postavljene tako, da ne drsijo in se ne 

premikajo. Prepovedano je vzpenjanje na take prenosne lestve, če mehanizem za stabilizacijo njihovega 

zlaganja ni pravilno vpet. Prenosne lestve ne smejo segati prek ravni, ki jo določi proizvajalec.  

(EE) Oddelek 4 člena 122 – zaporne in raztegljive lestve je treba uporabljati tako, da se njihovi deli ne 

premikajo neodvisno drug od drugega. Enodelne lestve ne smejo biti zvezane, zlepljene ali 

medsebojno povezane z vijaki ali žeblji, razen če je tako določeno v priročniku za uporabo. 
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(AT) Delavci morajo delovno opremo uporabljati pravilno v skladu z danimi navodili (člen 15, odstavek 2 

zakona o zdravju in varnosti pri delu). Delodajalci morajo zagotoviti upoštevanje priročnikov za 

uporabo delovne opreme (člen 35, odstavek 1, točka 2 zakona o zdravju in varnosti pri delu). 

(FI) Kombinirane večdelne in razširljive lestve na zaklep je treba uporabiti na način, da stopnice, 

omejevala, spoji in zaklepni kavlji v delovnih pogojih ostajajo trdni in trpežni, deli pa se neodvisno 

drug od drugega ne morejo premikati.  

(UK) / (DK) / (PT) / (NL) / (ESP) / (DE) / (IE) / (SE) / (BE) / (PL) / (HU) / (BG) / (LV) / (RO) 

/ (LT) / (HR) / (SK) / (SI) / (CZ) / (NO) – enako kot Direktiva 2009/104/ES. 

Številka 8 – Premične 

lestve 

Premične lestve se ne smejo 

premikati, preden se stopi 

nanje. 

(LV) Preden se stopi na premične lestve, morajo biti te zavarovane tako, da se ne morejo premikati ter da 

sta zagotovljeni njihova varnost in stabilnost.   Če se na lestvah zadržujejo delavci, jih je prepovedano 

premikati. 

(BG) Lestve se postavijo na varen način, ki zagotavlja njihovo stabilnost in preprečuje njihovo 

premeščanje med uporabo. 

(FI) Tveganje prevrnitve premičnih lestev ali drsenja njihovih nog je treba preprečiti tako, da se 

njihov zgornji ali spodnji del pritrdi s protidrsno napravo ali na kak drug enako učinkovit način. 

Lestve na koleščkih morajo biti postavljene v nepremakljiv položaj, preden se stopi nanje. 

 (GR) / (UK) / (DK) / (PT) / (NL) / (CY) / (ES) / (DE) / (IE) / (SE) / (EE) / (PL) / (BE) / (HU) 

/ (RO) / (LT) / (HR) / (AT) / (SK) / (SI) / (CZE) / (NO) – enako kot Direktiva 2009/104/ES. 

Številka 9 – Varna 
oprijemala in varna 
opora 

Lestve je treba uporabljati 

tako, da imajo delavci ves čas 

varna oprijemala in varno 

oporo. Zlasti če je treba tovor 

po lestvi prenašati ročno, to ne 

sme ovirati uporabe varnega 

oprijemala. 

(GR) Skladno s predsedniškim odlokom z dne 22. in 29. decembra 1933 delavci med vzpenjanjem po 

prenosnih lestvah ne smejo držati ročnih orodij ali drugih materialov, temveč jih morajo nositi v 

torbah, ki so pričvrščene na telo. Orodij ali drugih materialov ne bi smeli puščati na stopnicah lestev. 

(UK) Vsaka lestev se uporabi tako, da:  

(a) ima uporabnik vedno na voljo varna oprijemala in varno oporo ter 

(b) lahko uporabnik uporablja varna oprijemala pri prenašanju bremen, razen če v primeru 

stopničaste lestve uporaba oprijemala pri prenašanju bremena ni izvedljiva, z oceno tveganja na 

podlagi predpisa 3 Predpisov o upravljanju pa je bilo dokazano, da je uporaba stopničaste lestve 

upravičena zaradi: 
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(i) majhnega tveganja in 

(ii) kratkotrajne uporabe. 

(CY) Čeprav ni pravne zahteve po varnih oprijemalih in varni podpori, je treba po ciprski zakonodaji 

zagotoviti, da imajo vse osebe med vzpenjanjem po prenosnih lestvah ali sestopanjem z njih na 

voljo tri stične točke (1 z roko + 2 z nogama ali 2 z rokami + 1 z nogo). 

(ES) Delo, ki se opravlja na višini več kot 3,5 metra  od točke delovanja na tleh in zahteva 

premike ali obremenitve, ki so lahko nevarni za stabilnost delavca, je treba izvajati z osebno 

opremo za zaščito pred padci ali ob sprejetju drugih enakovrednih varnostnih ukrepov. Delavci se morajo 

ves čas oprijemati lestve ter biti med vzpenjanjem ali sestopanjem obrnjeni proti prečkam lestve. Če lahko 

teža ali dimenzija bremena ogrozita varnost delavca, je prepovedano prenašanje stvari. 

(IE) Delodajalec mora zagotoviti uporabo lestve na način, da ima delavec vedno na voljo varna oprijemala 

in varno oporo ter da lahko varno oprijemalo uporablja pri prenašanju bremena, razen če v primeru 

stopničaste lestve uporaba oprijemala pri prenašanju bremena ni izvedljiva, z oceno tveganja pa je bilo 

dokazano, da je uporaba stopničaste lestve upravičena zaradi majhnega tveganja in kratkotrajne uporabe. 

(CZ) Delavec mora biti pri vzpenjanju po lestvi, sestopanju z nje ali delu na njej obrnjen proti lestvi ter 

imeti zanesljivo oporo in možnost, da se lestve vselej varno oprime. 

(DK) / (PT) / (NL) / (DE) / (BE) / (SE) / (EE) / (PL) / (LV) / (HU) / (BG) / (RO) / (LT) / (HR) / 

(AT) / (FI) / (SK) / (SI) / (NO) – enako kot Direktiva 2009/104/ES. 

Številka 10 – Preprečitev 
drsenja  
Noge prenosnih lestev med 

uporabo ne smejo drseti, zato 

se nosilne letve lestev na 

zgornjem ali spodnjem delu ali 

v njegovi bližini zavarujejo s 

protidrsnim varovalom ali na 

kak drug enako učinkovit 

način. 

(GR) Poleg prej navedenega v odstavku št. 4 in glede prenosnih lestev, ki se prislonijo ob stebre ali 

vodoravne cevovode itd., morajo njihovi zgornji deli imeti primerno, tj. polkrožno obliko ali 

pritrdilne elemente, da se zagotovi trdna opora lestve (predsedniški odlok z dne 22. in 

29. decembra 1933). 

(CY) Med fizično namestitvijo prenosnih lestev je treba zagotoviti varovalo na spodnjem in zgornjem delu 

lestve, da se prepreči drsenje ali prevračanje in doseže večja stabilnost.  

Če lestev ni ustrezno stabilizirana, mora biti prisotna druga oseba, ki stoji na tleh in drži lestev. 

(SE) Lestev ali oporni steber, ki ju ni mogoče varno postaviti, morata biti podprta ali pritrjena. 

Da se prepreči drsenje lestve po podlagi, je treba izbrati prave vrste protidrsnih naprav. Primeri različnih 

vrst protidrsnih naprav za različne površine so prikazani na sliki 10 – (1) drseče površine, (2) mehke 
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površine, (3) grobe površine. 

 

(1) Drseče površine (2) Mehke 

površine 

(3) Grobe 

površine 

   
Slika 10   

 

 

 

 

Naslednje vrste lestev se lahko uporabljajo samo z oporami ali pritrdišči:  

– prislonska lestev, katere dolžina presega 5 m; 

– stojna stopničasta lestev s ploščadjo in oporo za kolena, pri kateri višina ploščadi presega 2 m; 

– vse ostale stopničaste lestve, katerih višina presega 3 m.  

 

(BG) Drsenje nog prenosnih lestev med uporabo se prepreči tako, da se nosilne letve lestev na zgornjem ali 

spodnjem delu ali v njegovi bližini zavarujejo s katerim koli protidrsnim varovalom ali na kak drug enako 

učinkovit način. Kjer navedeni ukrepi niso izvedljivi, enodelne lestve pred drsenjem zavaruje 

oseba, ki lestev drži spredaj ali z ene od strani. 

(CZ) Če v posebnih pravnih predpisih ni določeno drugače, se na lestev (z nje) lahko prenašajo samo 

bremena, lažja od 15 kg. Na lestev se lahko hkrati povzpne (z nje sestopi) ali na njej dela največ 

ena oseba. Delavec lahko dela na lestvi samo, če je na varni razdalji od vrha lestve. Varne 

razdalje so naslednje: v primeru prislonske lestve morajo biti noge delavca vsaj 0,8 m oddaljene 

od vrha lestve, v primeru stopničaste lestve pa vsaj 0,5 m od vrha lestve.  
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Pri delu na lestvi mora biti delavec zavarovan z osebnimi varovalnimi napravami za zaščito pred 

padcem, če so njegove noge na višini več kot 5 m. Delodajalec zagotovi, da se lestve pregledujejo v 

skladu z operativnimi navodili za njihovo uporabo. 

(NO) Lestve morajo biti zaščitene pred drsenjem, prevrnitvijo vstran ali snetjem s strukture. 

(UK) / (DK) / (PT) / (NL) / (ES) / (DE) / (IE) / (BE) / (EE) / (RO) / (LT) / (HR) / (PL) / (LV) / 

(HU) / (AT) / (FI) / (SI) / (SK) – enako kot Direktiva 2009/104/ES. 

Drugi predpisi, ki niso 

vključeni v Direktivo 

 

 (PT) (Portaria 53/71): industrija 

 Lestve morajo biti toge in izdelane iz trdnih materialov, brez poškodb in v dobrem stanju.  

 Leseni deli lestev ne smejo imeti neprosojne zaključne obdelave, ki prekriva poškodbe. 

 Dvodelne lestve ne smejo biti daljše od 3 m. Opremljene morajo biti z zgibnimi ali drugimi 

sistemi, ki preprečujejo njihovo nenadno zapiranje in odpiranje prek kota, za katerega so 

bile namenjene. 

 Prenosne lestve za dostop morajo biti dovolj dolge, da segajo vsaj 1 meter prek točke 

dostopa. 

 Spajanje v zglob ali povezovanje dveh ali več lestev je prepovedano, razen če so 

konstruirane s primernimi napravami za ta namen. 

 Prepovedana je uporaba lestev na površinah, ki niso vodoravne in ne zagotavljajo dovolj 

odpornosti. 

 (PT) (Decreto 41821/58) – Sektor gradbeništva 

 Uporaba lestev v gradbeništvu je zakonsko dovoljena:  

 samo na višinah do 2,5 metra; 

 v jarkih ali rovih do višine 6 metrov; 

 na višinah nad 2,5 metra, brez zadrževanja v jarkih ali rovih, je uporaba odvisna od ocene 

izpostavljenosti tveganjem, omejena pa je na okoliščine, v katerih delo ne upravičuje 
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uporabe varnejše opreme zaradi majhnega tveganja, kratkotrajne uporabe ali značilnosti, 

ki jih delodajalec ne more spremeniti. 

(ES) Lestev ne smeta hkrati uporabljati dve osebi ali več oseb. Premazane lesene lestve so 

prepovedane (zaradi težjega odkrivanja poškodb). V gradbeništvu se lahko uporabljajo samo lestve 

standardne izdelave. Vzpenjanje in sestopanje sta dovoljena samo z obrazom proti lestvi. 

(IE) V primerih, ko se lestev ali niz lestev dviga navpično 9 metrov ali več nad podlago, mora 

delodajalec zagotoviti dovolj varnih podestov ali ploščadi za počitek v ustreznih razmikih, kjer je to 

razumno izvedljivo. 

(SE) Predpisi švedskega organa za delovno okolje o lestvah in delovnih kozah, AFS 2004:3, dostopno na 

njegovem spletišču https://www.av.se/en/work-environment-work-and-

inspections/publications/foreskrifter/. Vsebujejo zahteve glede proizvodov za lestve ter zahteve glede 

uporabe lestev. Deli v zvezi z uporabo so v oddelkih od 10 do 18. Nekatere zahteve, ki niso del 

Direktive, so v glavnem navedene v oddelkih od 12 do 14 in 18: 

 Oddelek 12  

Na lestvi ali delovni kozi se lahko ravna le z lahkim in obvladljivim tovorom. Na prenosno lestev se 

lahko hkrati vzpenja le ena oseba.  

Pri delu z lestve ali delovne koze se lahko uporabljajo samo orodja in pripomočki, s katerimi je mogoče 

varno ravnati z lestve ali delovne koze.  

 Oddelek 13  

Dolžina in višina lestve in delovne koze morata ustrezati namenu. Kadar se lestev uporablja kot 

pristopna pot, mora biti dostop omogočen varno. Lestev mora biti ustrezno višja od ploščadi, do katere 

se dostopa z lestvijo, razen če druge naprave že omogočajo varna oprijemala.  

 Oddelek 14  

Na lestev, ki sega z vrha stojne stopničaste lestve, se ne sme stopati. 

 Oddelek 18  

Lestve in delovne koze se dobro vzdržujejo in redno pregledujejo. Če je njihova mehanska 

trdnost ali varnost kakor koli poslabšana, se ne smejo uporabiti. 

(EE) Druge določbe zakonodaje v zvezi z lestvami:  

https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/publications/foreskrifter/
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/publications/foreskrifter/
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 člen 122 ureja uporabo lestev.  

(1) Lestev se lahko uporablja samo na način, ki je naveden v priročniku za uporabo. 

(6) Delo stoje na lestvi je dovoljeno največ 30 minut naenkrat in največ eno tretjino delovnega 

dne. Prepovedano je stati višje od tretje prečke ali stopnice od vrha. Na splošno je prepovedano 

izvajati dela na lestvi na višini več kot 5 metrov nad tlemi.  

 Oddelek 2 člena 125 navaja, da delodajalec zagotavlja pregledovanje lestev in odrov skladno s 

predpisom št. 377, ki ga je vlada republike sprejela dne 8. decembra 1999, „Predpisi o zdravju in 

varnosti pri delu v gradbeništvu“, oddelek 3 člena 7. Lestve je treba pregledati vsaj enkrat na mesec.  

 Oddelek 3 člena 7 o predpisov o zahtevah za zdravje in varnost pri delu v gradbeništvu navaja, da je 

treba odre, lestve in delovne ploščadi pregledati pred uporabo na gradbišču in tudi pri 

izpostavljenosti močnemu vetru, težki opremi ali težkim obremenitvam ter po več kot 

enomesečni prekinitvi uporabe. Posebno pozornost je treba nameniti podpori in zaščiti. 

(PL) Uredba ministra za delo in socialno politiko z dne 26. septembra 1997 o splošnih določbah za varnost 

in zdravje pri delu. Pri delih, ki se izvajajo z lestve na višini več kot 2 metra nad tlemi, se zagotovi, 

da delavci glede na vrsto dela, ki se opravlja, izvajajo primerne ukrepe za zaščito pred padci z 

višine, kot so varnosti pasovi z zaključnimi zankami, pritrjenimi na trdne dele strukture (točka 2 

člena 110(1)). 

Uredba ministra za infrastrukturo z dne 6. februarja 2003 o varnosti in zdravju pri gradbenih delih. Pri 

gradbenih delih z uporabo lestve je treba upoštevati naslednje zahteve: 

 pleskarska dela je dovoljeno s stopničastih lestev izvajati samo do višine 4 metrov nad 

ravnino tal. Lestve morajo biti zaščitene proti drsenju in premikanju ter stabilne (člen 48); 

 izvajanje zidarskih ter fasaderskih in štukaterskih del s prislonskih lestev je prepovedano 

(člen 189); 

 mizarska dela se lahko z lestev izvajajo samo na višini do 3 metrov (člen 194); 

 pri nastavljanju opornikov, izvajanju varilnih del, ločevanju montažnih elementov iz obes 
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in betoniranju spojev se uporabijo samo dvižne ploščadi ali stopničaste lestve. 

(LV) Namestitev, uporaba in razstavljanje lestev se izvajajo v skladu z navodili delodajalca in proizvajalca. 

Prepovedana je uporaba lestev na odrih ali ločena uporaba v smislu odra ali mostu brez zavarovanja ali 

brez ustreznih zaščitnih ukrepov z izjemo lestev, vključenih v konstrukcijo odrov. Največja vertikalna 

statična obremenitev lestev ne sme preseči največje obremenitve na delovnem položaju, ki jo določi 

proizvajalec. 

(HU) Pred uporabo je potreben vizualni pregled lestve. Poškodovane, deformirane ali nepopolne 

lestve ni dovoljeno uporabljati. Prislonska lestev mora glede na vrsto lestve tvoriti kot 60–75° z 

vodoravno osjo. Pravna podlaga: člen 58(6) in (7) odloka št. 10/2016 (IV. 5).NGM v izdaji ministra za 

nacionalno gospodarstvo. 

(BG) V primeru zelo drsečih tal in kadar enodelnih lestev ni mogoče zavarovati pred drsenjem in 

prevračanjem, se namesto enodelnih lestev uporabijo dvokrake lestve ali stopničaste lestve s 

ploščadjo. 

Naslednje ni dovoljeno: 

1. razširiti enodelne ali dvodelne prenosne lestve, razen če tako določa proizvajalec; 

2. uporabiti dvokrake lestve ali stopničaste lestve s ploščadjo na delovnem položaju kot 

enodelne lestve; 

3. premeščati bremena med premikanjem po lestvi, razen če bremen ni mogoče ali ni 

primerno prenašati na drugačen varnejši način – z vrvjo, dvižnimi napravami, 

neposrednim podajanjem iz roke v roko itd.; 

4. premikati lestev, če je na njej delavec ali so na njej predmeti; 

5. premikati dvokrako lestev z nezloženima krakoma ali z naporom delavca na njej; 

6. stati na lestvi z eno nogo, pri čemer druga noga visi vstran ali stoji na drugem predmetu; 

7. stati pod lestvijo, na kateri se izvajajo dela; 

8. postavljati ali puščati orodja itd. na stopnicah lestve; 

9. metati ročna električna orodja, izdelke in podobno osebi, ki stoji na lestvi; 

10. uporabiti stopnico lestve kot spodnjo in/ali zgornjo podporno točko; 

11. podpirati vstran nagnjeno enodelno lestev; 

12. premikati se po lestvi ali delati na njej, če so stopnice prekrite s snovmi, ki povzročajo 

drsenje; 
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Zahteve 
Direktive 2009/104/EU 

Nacionalne prakse za uporabo prenosnih lestev – nacionalni pristop 

13. med izvajanjem dela zavzemati položaje, ki lahko povzročijo izgubo ravnotežja; 

14. delati z lestve na višini več kot 3 metre nad podlago lestve, pri čemer dela izvaja oseba, ki 

ni z varnostnimi pasovi povezana s trdno in varno strukturo. 

 

V primeru splošnih gradbenih del ni dovoljeno uporabiti: 

1. prenosnih lestev za izvajanje del na stenah in stropih na višini več kot 3,5 metra in za 

dviganje bremen (opek, kamnov itd.);  

2. nestabilnih, premičnih struktur ali struktur, ki ne zagotavljajo stabilnosti (sveže 

prebarvanih ali zamrznjenih sten, žlebov, okroglih stebrov, drogov, opornikov, vogalov stavb, 

cevi itd.), kot zgornjih podpornih točk za enodelno lestev. 

(FI) Na gradbiščih se uporablja vladni odlok o varnosti gradbenih del (205/2009) (o izvajanju 

Direktive 92/57/EGS). Glej zlasti oddelek 32. 

(NO) Uporaba prenosnih lestev, katerih višina presega 6 metrov, ni dovoljena. Uporaba 

prenosnih zapornih lestev, katerih višina presega 4 metre, ni dovoljena. 
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Kot odziv na vprašalnik o uporabi prenosnih lestev (nacionalnih praksah za uporabo prenosnih lestev) smo prejeli odgovore iz 

25 držav. 

 

Seznam kratic: 

 AT – Avstrija 

 BE – Belgija 

 BG – Bolgarija 

 CY – Ciper 

 CZ – Češka 

 DE – Nemčija 

 DK – Danska 

 EE – Estonija  

 EN – evropski standard 

 ES – Španija 

 FI – Finska 

 GR – Grčija 

 HR – Hrvaška 

 HU – Madžarska 

 IE – Irska 

 LT – Litva 

 LV – Latvija 

 NZP – nezavezujoč priročnik (Direktiva 2001/45/ES) (delo na višini) 

 NL – Nizozemska 

 NO – Norveška 

 NZ – nacionalne zahteve (držav članic EU in Norveške) 

 PL – Poljska 

 OVO – osebna varovalna oprema 

 PT – Portugalska 

 RO – Romunija 

 SE – Švedska 

 SI – Slovenija 

 SK – Slovaška 

 UK – Združeno kraljestvo 

 Direktiva o delovni opremi (Direktiva 2009/104/ES);
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Priloga A 

 

Postopni diagram za uporabo prenosnih lestev 

  

UPORABA PRENOSNIH LESTEV 
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UPORABA PRENOSNIH 
LESTEV 

ZA DOSTOP KOT DELOVNO MESTO 

1. STOPNJA 

ALI JE MOGOČE DELATI S 

TAL? 

ALI JE MOGOČE 

UPORABLJATI DELOVNO 

OPREMO S KOLEKTIVNO 

VAROVALNO OPREMO? 

ALI JE MOGOČE 

UPORABLJATI DELOVNO 

OPREMO S KOLEKTIVNO 

VAROVALNO OPREMO? 

? 
ALI MORATE PRENAŠATI 

BREMENA Z VELIKO 
TEŽO/PROSTORNINO? 

 DA  DA 

 

NE 

LESTEV JE 

MORDA 

PRIMERNA – 

POJDI NA 2. 

STOPNJO 

LESTEV 

MORDA NI 

PRIMERNA 

LESTEV 

MORDA NI 

PRIMERNA 

PRIMERI: RAZŠIRLJIVA 

ORODJA, SPUŠČANJE 

PREDMETA POSEGA, itd. 

PRIMERI: ODRI, MOBILNE 

DVIŽNE DELOVNE PLOŠČADI itd.  
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ALI SE DELO IZVAJA NA 

VELIKI VIŠINI? 

ALI JE DELO DOLGOTRAJNO? 

 DA 

LESTEV 

MORDA NI 

PRIMERNA 

ALI JE DELOVNA VIŠINA 
VIŠJA OD DOLŽINE ENEGA 

KRAKA? 

ALI JE TEŽA/PROSTORNINA 

BREMENA VELIKA? 

ALI DEJAVNOST ZAHTEVA 

VELIKO NAPORA? 

2. STOPNJA 

ALI JE POTREBEN POGOST 

DOSTOP? 

ALI JE DELO DOLGOTRAJNO? 

ALI SE DELA NA VELIKI 

VIŠINI? 

 DA 

 

NE 

LESTEV 

MORDA NI 

PRIMERNA 

(Lahko veljajo nacionalne 

zahteve) 
(Lahko veljajo nacionalne 

zahteve) 

3. STOPNJA 
ALI DELO VKLJUČUJE 
UPORABO NEVARNE OPREME 

ALI ORODIJ? 

LESTEV JE 

MORDA 

PRIMERNA – 

POJDI NA 3. 

STOPNJO 
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PO MOŽNOSTI UPORABITE 
OPREMO, KI ČIM BOLJ 

ZMANJŠA POSLEDICE 
PADCEV 

PO MOŽNOSTI UPORABITE 

OSEBNO OPREMO ZA 

ZAŠČITO PRED PADCI 

 

GLEJ INFORMATIVNI 
PRIROČNIK (KONTROLNI 
SEZNAM) ZA UPORABO 

LESTEV 

(Lahko veljajo nacionalne 

zahteve) 

PRIMER: VARNOSTNE 

MREŽE, SISTEMI ZA 

MEHKI PRISTANEK 

(Lahko veljajo nacionalne 

zahteve) 

PRIMER: SISTEM ZA 

ZADRŽANJE PADCA Z 

VISOKIMI PRITRDIŠČI 

Na voljo na naslovu: 

http//www… 
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Priloga B 

 

Kontrolni seznam za uporabo prenosnih lestev 
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KONTROLNI SEZNAM ZA UPORABO PRENOSNIH LESTEV 

Primeri pogojev, ki jih lahko preverijo inšpektorji za delo, delodajalci in delavci skladno s 
svojimi nacionalnimi praksami pri uporabi prenosnih lestev. 

 
Direktiva o delovni opremi (Direktiva 2009/104/ES) 

NZ – nacionalne zahteve (držav članic EU in Norveške) 
NZP – nezavezujoč priročnik (Direktiva 2001/45/ES) 
EN – evropski standard (EN 131-3) 
S – SKLADNO 
NS – NI SKLADNO 
NR – NI RELEVANTNO 

 

S postopnim diagramom najprej preverite, ali je lestev primerna oprema za uporabo. 

Splošne zahteve S NS NR Komentarji/fotografije  

Direktiva 

o delovni 

opremi 

Najprimernejši dostop do začasnega delovnega mesta na višini 

je bil izbran glede na pogostost prehodov. 

    

Direktiva 

o delovni 

opremi 

Najprimernejši dostop do začasnega delovnega mesta na višini 

je bil izbran glede na višino, ki jo je treba premostiti. 

    

Direktiva 

o delovni 

opremi 

Najprimernejši dostop do začasnega delovnega mesta na višini 

je bil izbran glede na trajanje uporabe. 

    

NZ 

Ugotovljeni so bili nevarnosti in dejavniki tveganja pri delu.      

NZ 

Določeni so ukrepi v primeru morebitne vnetljivosti, 

eksplozivnosti, električnih nevarnosti in drugih verjetnih 

dejavnikov tveganja. 
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NZ 

Izbrana delovna oprema za delo na višini ima lastnosti, 

vključno z dimenzijami, ki so primerne za naravo dela, ki 

ga je treba opraviti, in predvidene obremenitve, kar omogoča 

varen prehod. 

    

NZ 

Upoštevali ste razdaljo in posledice morebitnega padca.     

NZ 

Preverili ste, ali je bilo mogoče sprejeti kolektivne varnostne 

ukrepe in če ne, individualne varnostne ukrepe. 

    

NZ 

Upoštevali ste potrebo po enostavni in pravočasni 

evakuaciji in reševanju v nujnem primeru. 

    

NZ Preverili ste vremenske razmere (npr. vetrovne razmere).     

NZ Upoštevali ste zdravstveno stanje delavcev. 
    

NZ 
Delavci so usposobljeni in imajo navodila o varni uporabi 

lestev in o tveganjih v zvezi z njihovo uporabo. 

    

 

 

Uporaba lestev kot delovnih postaj  S NS NR  

Direktiva 

o 

delovni 

opremi 

Lestve se lahko uporabijo kot delovne postaje za delo na višini le 

v okoliščinah, v katerih uporaba druge varnejše delovne opreme 

ni upravičena zaradi majhnega tveganja. 

    

Direktiva 

o 

delovni 

opremi 

Lestve se lahko uporabijo kot delovne postaje za delo na višini le 

v okoliščinah, v katerih uporaba druge varnejše delovne opreme 

ni upravičena zaradi kratkotrajne uporabe. 

    

Direktiva 

o 

delovni 

Lestve se lahko uporabijo kot delovne postaje za delo na višini le 

v okoliščinah, v katerih uporaba druge varnejše delovne opreme 

ni upravičena zaradi značilnosti delovišča, ki jih delodajalec 
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opremi ne more spremeniti. 

NZ Delo ne vključuje držanja obsežnejših ali težkih bremen.     

NZ Delovna postaja ni postavljena v neposredno bližino odprtin 

v tleh in zidovih, blizu ostrih štrlečih predmetov, odprtih 

zabojnikov z nevarnimi tekočinami in kemikalijami (zaradi 

česar se lahko poveča obseg poškodb). 

    

NZ Narava naloge ne zahteva, da jo hkrati izvaja več kot ena 

oseba na isti lestvi. 

    

NZ Delo na lestvi ne vključuje nevarne opreme ali orodij (kot so 

prenosne verižne žage ali ročna orodja na stisnjen zrak). 

    

NZ Delo na lestvi se izvaja na varni razdalji od vrha lestve.     

NZ Teža osebe, ki uporablja lestev z dodatno obremenitvijo ali brez 

nje, ne presega njene največje nosilnosti. 

    

NZ Preverili ste, ali so prisotni morebitni elektrovodi ali drugi 

električni elementi, ki predstavljajo tveganje za električni 

udar. 

    

NZ Okoli lestve je dovolj prostega prostora.     

NZ  Med izvajanjem del ni dovoljeno stati pod lestvijo.     

NZ Prislonskih lestev ni dovoljeno uporabiti kot delovno 

ploščad. 

    

EN131 
Za neizogibna elektroinštalaterska dela pod napetostjo 

uporabite neprevodne lestve. 

    

 

 

Lestve za dostop  S NS NR  

Direktiva 
o 

delovni 

opremi 

Lestve za dostop morajo biti tako dolge, da ustrezno 

segajo prek dostopne ploščadi, razen če niso sprejeti drugi 

ukrepi, s katerimi se zagotovijo trdna oprijemala.  

    

NZ Lestve za dostop morajo segati vsaj 1 meter prek dostopne 

ploščadi. 
    

NZ Na prenosno lestev se lahko hkrati vzpenja le ena oseba.     

NZ Upoštevali ste razliko v višini med podlago in delovno površino     
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ter pogostostjo premikanja na lestvi. 

 

 

Pregled lestve S NS NR  

 NZ Lestev je bila pregledana v skladu z operativnimi navodili 

za uporabo. 
    

NZP Usposobljena oseba je opravila preglede.     

NZP Preverite pritrditev prečk na nosilnih letvah lestve (tesna, 

toga sestava). 
    

NZP Preverite, ali so zvari v dobrem stanju.     

NZP Prepričajte se, da ni razpok in grč.     

NZP Preverite, da zaradi pritrditve zapornega sistema ni poškodb na 

prečkah. 
    

NZP Preverite stanje in pritrditev morebitnih poteznih vrvic.     

NZP Preverite stanje naprav proti razmikanju.     

NZP Preverite stanje protidrsnih varoval na zgornjih in spodnjih 

delih lestve. 
    

NZP Preverite morebitne odpete prečke.     

NZP Preverite stanje elementov za razširitev na raztegljivi lestvi.     

NZP Preverite stanje sistema za stabilizacijo teleskopske lestve.     

NZP Preverite, ali je lesena lestev prepleskana.     

EN131 Odstranite vso nesnago z lestve, kot je na primer mokra 

barva, mulj, olje ali sneg. 
    

 

 

Podlaga in postavitev lestve v nepremični položaj  S NS NR  

Direktiva 

o 
delovni 

opremi 

Prenosna lestev stoji na stabilni podlagi.     

Direktiva 

o 

Prenosna lestev stoji na trdni podlagi.     



Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 
Uporaba prenosnih lestev 

Podskupina delovne skupine MACHEX: Ciper, Danska, Grčija, Nizozemska, Portugalska, Španija in Združeno kraljestvo 

Junij 2018 37 

delovni 
opremi 

Direktiva 
o 

delovni 
opremi 

Prenosna lestev stoji na ustrezno veliki podlagi.      

Direktiva 
o 
delovni 

opremi 

Prenosna lestev stoji na nepremakljivi podlagi.     

Direktiva 

o 
delovni 

opremi 

Prečke prenosne lestve morajo biti vedno vodoravne.     

EN131 Lestev mora biti na ravni, vodoravni in nepremični podlagi.     
 

 

Preprečitev drsenja  S NS NR  

Direktiva 

o 
delovni 
opremi 

Noge prenosnih lestev med uporabo ne smejo drseti, zato 

se nosilne letve lestev na zgornjem ali spodnjem delu ali v 

njegovi bližini zavarujejo s protidrsnim varovalom ali na 

kak drug enako učinkovit način. 

    

NZ Pri prenosnih lestvah, ki se postavijo ob steber ali vodoraven 

cevovod itd., morajo njihovi zgornji deli imeti primerno (tj. 

polkrožno) obliko ali pritrdilne elemente, da se zagotovi trdna 

opora lestve. 

    

NZ Za preprečitev drsenja lestve s podlage so bila izbrana prava 

protidrsna varovala, kot so na primer: 

 

(1) Drseče površine (2) Mehke 

površine 

(3) Grobe 

površine 
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Slika iz SE 

NZ Če lestve ni mogoče ustrezno stabilizirati (npr. ni mogoče 

zavarovati nosilnih letev lestve na zgornjem delu ali v njegovi 

bližini), mora biti prisotna druga oseba, ki stoji na tleh in 

drži lestev. 

    

NZP 

Če zgornjega dela lestve ni mogoče pritrditi na mestu, 

premislite o uporabi gumijastih podlog, kavljev ali gumijastih 

fasadnih kolesc 

  
Slika iz NZP 

    

 

 

Stabilnost lestev S NS NR  

Direktiva 

o 
delovni 

Lestve je treba postaviti tako, da so med uporabo stabilne.     
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opremi 

NZ Pri namestitvi prenosne lestve je treba čim bolj upoštevati 

pravilo 1 (razdalja) x 4 (višina). 

 
Slika iz NZP 

    

NZP 

Če morate lestev postaviti v prehod, na javno cesto itd., ob 

upoštevanju tveganja trka z lestvijo izvedite ustrezne ukrepe, kot 

so postavitev ograj, označb, znakov ali zaklepanje vseh vratnih 

odprtin. V nekaterih primerih mora biti v pripravljenosti druga 

oseba in/ali držati nogo lestve, da je mogoče popolnoma varno 

izvesti delo. 

    

EN131 
Pri namestitvi lestve upoštevajte tveganje trka z lestvijo, na 

primer s pešci, vozili ali vrati. Zavarujte vrata (vendar ne 

požarnih izhodov) in okna. 

    

NZ 
Če lahko vrsta dela povzroči vrtenje, nagibanje ali drsenje 

in prevrnitev lestve, se sprejmejo dodatni varnostni 

ukrepi. 

    

NZP 
Lestve so postavljene tako, da delavcem ni treba segati 

predaleč. Kadar iztegujete roko vstran, nikoli ne segajte prek 

dolžine kraka (po potrebi je treba lestev premakniti). 

    

NZP Za zagotovitev ustrezne podpore med delom se nikoli ne 
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vzpenjajte prek četrte najvišje prečke. 

EN131 Lestev se nikoli ne sme premeščati od zgoraj. 
    

 

 

Varna oprijemala in varna opora S NS NR  

Direktiva 

o 
delovni 
opremi 

Lestve je treba uporabljati tako, da imajo delavci ves čas 

varna oprijemala in varno oporo. Zlasti če je treba breme po 

lestvi prenašati ročno, to ne sme ovirati uporabe varnega 

oprijemala. 

    

NZ Med vzpenjanjem po prenosnih lestvah ali sestopanjem z njih je 

treba vedno imeti na voljo tri stične točke (1 z roko + 2 z 

nogama ali 2 z rokami + 1 z nogo). 

    

NZ Kadar koli je mogoče, delavci med vzpenjanjem na 

prenosne lestve ne smejo držati ročnih orodij ali drugih 

materialov, temveč jih morajo nositi v torbah, ki so 

pričvrščene na telo. 

    

NZ Teža ali dimenzija prenašanega bremena ne sme ogrožati 

varnosti delavca. 
    

NZ Delavec mora biti med uporabo lestve obrnjen z obrazom 

proti njej. 

    

NZP Nikoli se na lestev ne vzpenjajte po dve prečki naenkrat.     

NZP Nosite ustrezne in čiste škornje itd.     

 

Zaporne in raztegljive lestve S NS NR  

Direktiva 

o 
delovni 
opremi 

Zaporne in raztegljive lestve je treba uporabljati tako, da se 

njihovi deli ne premikajo neodvisno drug od drugega. 
    

NZ Raztegljiva lestev je opremljena z zatikalom, tj. 

zaklepnim mehanizmom, ki preprečuje drsenje zgornjega 
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dela lestve nazaj. 

NZ Prenosna lestev ne sega prek ravni, ki jo določi 

proizvajalec. 

    

NZ Enodelne lestve niso zvezane, zlepljene ali medsebojno 

povezane z vijaki ali žeblji, razen če je tako določeno v 

priročniku za uporabo. 

    

NZ Stopnice, omejevala, spoji in zaklepni kavlji v delovnih 

pogojih ostajajo trdni in trpežni. 
    

NZP 
Kadar je raztegljiva lestev raztegnjena, se ne vzpenjajte na 

zgornje štiri prečke. 
    

NZP 
Ne premikajte se z raztegljive lestve na druge delovne 

postaje ali dostopne poti. 
    

 

 

Premična lestev S NS NR  

Direktiva 
o 

delovni 
opremi 

Premične lestve se ne smejo premikati, preden se stopi 

nanje. 
    

NZ Premična lestev se ne sme premikati, kadar je na njej 

delavec. 
    

 

 

Viseče lestve 

 

S NS NR  

Direktiva 

o 
delovni 
opremi 

Viseče lestve morajo biti pritrjene varno in, razen vrvnih 

lestev, tako, da jih ni mogoče premestiti ter da ne nihajo. 
    

NZ Viseče lestve so zaščitene pred nenamernih snetjem.     
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Stopničaste lestve  S NS NR  

NZP Stopničasta lestev je opremljena s trdno zaklepno napravo.     

NZP Pred vsako uporabo preverite, da je stopničasta lestev v dobrem 

stanju (poškodovane stopničaste lestve se ne smejo 

uporabljati). 

    

NZP Stopničasto lestev pravilno poravnajte z zaklepnimi 

napravami in jo zavarujte, da ne bo mogla drseti ali se 

nagibati. 

    

NZP Za uporabo te vrste lestve na stopnicah ali nagnjenih 

površinah uporabite drsne priključke in jih pritrdite na vsaj 

dveh točkah na vsaki strani. 

    

NZP Ustrezno postavite stopničasto lestev in se ne vzpenjajte na 

zadnjo stopnico, razen če imate na voljo varnostni most 

[ograjo] ali varnostno napravo. 

    

NZP Mesta, kjer poteka promet, zaščitite z ovirami.     

NZP Vedno ustrezno označite prisotnost delavcev.     

NZP Stopničastih lestev ni dovoljeno uporabiti kot enodelne 

lestve. 
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Priloga B1 

Primeri nacionalnih zahtev iz držav članic EU in Norveške, ki se lahko vključijo v kontrolni 
seznam  
 

NZ 
(PT) 

Lestve morajo biti toge in izdelane iz trdnih materialov, brez poškodb in v dobrem stanju. 

NZ 
(ES) 

Delo, ki se opravlja na višini več kot 3,5 metra in ki z vidika delovanja na tleh zahteva premike ali 

obremenitve, ki so lahko nevarni za stabilnost delavca, je treba izvajati z osebno opremo za zaščito 

pred padci. 

NZ 
(PL) 

Pri delih, ki se izvajajo z lestve na višini več kot 2 metra nad tlemi, se zagotovi, da delavci glede na vrsto 

dela, ki se opravlja, izvajajo primerne ukrepe za zaščito pred padci z višine, kot so varnosti pasovi z 

zaključnimi zankami, pritrjenimi na trdne dele strukture. 

NZ 
(CZ) 

Pri delu na lestvi mora biti delavec zavarovan z osebnimi varovalnimi napravami za zaščito pred 

padcem, če so njegove noge na višini več kot 5 m. 

NZ 
(BG) 

Prepovedano je delati z lestve na višini več kot 3 metre nad podlago lestve, pri čemer dela izvaja oseba, ki 

ni z varnostnimi pasovi povezana s trdno in varno strukturo.  

NZ 

(EE) 

Prepovedano je izvajati dela na lestvi na višini več kot 5 metrov nad tlemi. 

NZ 

(NO) 

Uporaba prenosnih lestev, katerih višina presega 6 metrov, ni dovoljena. Uporaba prenosnih zapornih 

lestev, katerih višina presega 4 metre, ni dovoljena. 

NZ 
(AT) 

Dolžina enodelne stopničaste lestve ne sme preseči 4 metre. Če stojna višina presega 5 m in se ne 

uporablja nobena osebna varovalna oprema za zaščito pred padcem, je treba sprejeti konstruktivne 

ukrepe za stabilizacijo lestve. 

NZ 
(LV) 

Če višina lestev presega 5 metrov, se lahko delo z lestev izvaja samo s kolektivnimi varovali ali hkrati 

s kolektivno in osebno varovalno opremo. 

NZ 
(BG) 

Prepovedana je uporaba prenosnih lestev za izvajanje del na stenah in stropih na višini več kot 3,5 metra 

in za dviganje bremen (opek, kamnov itd.).  
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NZ 
(EE) 

Delo stoje na lestvi je dovoljeno največ 30 minut naenkrat in največ eno tretjino delovnega dne. 

NZ 
(CZ)  

Na lestev (z nje) se lahko prenašajo samo bremena, lažja od 15 kg. 

NZ 
(PL) 

Izvajanje zidarskih ter fasaderskih in štukaterskih del s prislonskih lestev je prepovedano. 

NZ 
(PL) 

Pri nastavljanju struktur, izvajanju varilnih del, ločevanju montažnih elementov iz obes in 

betoniranju spojev se uporabijo samo dvižne ploščadi ali stopničaste lestve. 

NZ 
(BG) 

Na nestabilnih, premičnih strukturah ali strukturah, ki ne zagotavljajo stabilnosti (sveže 

prebarvanih ali zamrznjenih stenah, žlebovih, okroglih stebrih, drogovih, opornikih, vogalih stavb, ceveh itd.), 

ni dovoljeno uporabiti prenosnih lestev kot zgornjih podpornih točk za enodelno lestev.  

NZ 
(EE) 

Prepovedano je stati višje od tretje prečke ali stopnice od vrha. 

NZ 
(BG) 

Premikanje dvokrake lestve z nezloženima krakoma ali z naporom delavca na njej ni dovoljeno. 

NZ 
(BG) 

Prepovedano je metati ročna električna orodja, izdelke in podobno osebi, ki stoji na lestvi. 



Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 
Uporaba prenosnih lestev 

Podskupina delovne skupine MACHEX: Ciper, Danska, Grčija, Nizozemska, Portugalska, Španija in Združeno kraljestvo 

Junij 2018 45 

Priloga C 

 

Primeri dobrih praks glede uporabe prenosnih lestev, ki niso 

vključeni v direktivo o delovni opremi 

 

Potem ko je skupina prejela nacionalne prakse 24 držav članic in Norveške, se je odločila izpostaviti primere dobrih praks glede 

uporabe prenosnih lestev, ki niso vključeni v direktivo o delovni opremi. Te zahteve se lahko upoštevajo pri morebitni prihodnji 

reviziji direktive o delovni opremi in zakonodaje držav članic: 

 

1. Lestev ne sme biti postavljena v neposredno bližino odprtin v tleh in zidovih, blizu ostrih štrlečih predmetov, odprtih 

zabojnikov z nevarnimi tekočinami in kemikalijami. 

2. Delo na lestvi ne sme vključevati nevarne opreme ali orodij. 

3. Delo na lestvi je treba izvajati na varni razdalji od vrha lestve. 

4. Na mestih, kjer je prisotna električna nevarnost, je treba uporabiti opremo, ki je primerna za tako tveganje, vključno z 

neprevodnimi lestvami. 

5. Lestev mora pregledati usposobljena oseba v skladu z operativnimi navodili za njihovo uporabo. 

6. Pri prenosnih lestvah, ki se postavijo ob elemente polkrožne oblike, morajo njihovi zgornji deli imeti primerno obliko ali 

pritrdilne elemente, da se zagotovi trdna opora lestve. 

7. Pri namestitvi prenosne lestve je treba čim bolj upoštevati pravilo 1 (razdalja) x 4 (višina). 
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8. Pri postavitvi lestev v bližini dostopne poti, vrat, okna ali vozil v prometu so potrebni ustrezni ukrepi, kot so postavitev ograj, 

označb, znakov ali blokiranje oken ali vrat. Izogibajte se uporabi lestev v bližini zasilnega izhoda. 

9. Lestve morajo biti postavljene tako, da delavcem ni treba segati predaleč. 

10. Če teža ali dimenzija prenašanega bremena ogroža varnost delavca, se lestev ne sme uporabiti. 

11. Ne vzpenjajte se na zadnjo stopnico stopničaste lestve, razen če imate na voljo varnostno ograjo ali varnostno napravo. 


