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12. člen
Delavci smejo ročno premeščati bremena, določena v
prejšnjem členu tega pravilnika, le na podlagi strokovne
ocene pooblaščenega zdravnika in če so bili predhodno
usposobljeni za takšna dela.

Skupna masa premeščenega tovora sme biti 1.000 kg
na dan.
Priloga II
Metoda ocenjevanj obremenitve zdravih delavcev ob
upoštevanju dejavnikov iz 9. člena tega pravilnika
1. Časovna opredelitev obremenitve

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Delodajalec mora delo pri ročnem premeščanju bremen prilagoditi zahtevam, ki so določene s tem pravilnikom,
v roku enega leta od dneva njegove uveljavitve.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 017-01-001/2000
Ljubljana, dne 22. marca 2000.

1. Delodajalec ugotovi, ali gre pri delovnem opravilu s
ponavljajočimi se gibi za gibe s kratkotrajnim premeščanjem
bremena ali za gibe, kjer je trajanje držanja in nošenja daljše. V prvem primeru je odločujoča pogostost (frekvenca)
delovnega opravila, v drugem primeru na delež časa polne
obremenitve v času trajanja delovnega opravila. Če je trajanje delovanja človekove sile pri premeščanju krajše od 30 %
potrebnega časa za delovno opravilo, je le-to kratkotrajno.
2. Točkovno ovrednotenje obremenitve se določa glede na število potrebnih delovnih opravil v enem delovnem
dnevu. Delovni dan je trajanje dela v eni izmeni.
Tabela št. 1

Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
mag. Anton Rop l. r.
Priloga I
Največja dovoljena masa bremena (v kg) glede na spol
in starost delavca
Starost

15 do 19 let
nad 19 do 45 let
nad 45 let
nosečnice

Moški

Ženske

35
55
45

13
30
25
5

Ugodni pogoji pri premeščanju so:
– drža telesa pri premeščanju mora biti ergonomsko
primerna;
– prostor za gibanje in hojo mora biti dovolj velik, tla
ravna in nedrsljiva, osvetlitev delovišča primerna;
– breme mora imeti primerno prijemališče.

Dolgotrajno premeščanje →
seštevek časa delovanja
človekove sile pri premeščanju
bremen v delovnem dnevu

Vrednost
v točkah
T1

manj kot 30 minut
od 31 minut do 60 minut
od 61 minut do 180 minut
od 181 minut do 300 minut
več kot 300 minut

1
2
4
6
8

Periodično ponavljajoče gibanje
s kratkotrajnim premeščanjem
bremena → število opravil v
delovnem dnevu

manj kot 10-krat
10- do 40-krat
41- do 200-krat
200- do 500-krat
več kot 500-krat

2. Teža bremena (prijemanje z obema rokama)
Tabela št. 2
Masa bremena (kg)
Za moške

do 10 kg
10 do 20 kg
20 do 30 kg
30 do 40 kg
več kot 40 kg

Za ženske

Vrednost
v točkah T2

do 5 kg
5 do 10 kg
10 do 15 kg
15 do 25 kg
več kot 25

1
2
4
7
10

3. Položaj telesa in bremena pri premeščanju
Tabela št. 3
Položaj telesa

Opis položaja pri premeščanju bremena

Vrednost v točkah
T3

– gornji del trupa pokončen, brez zasuka;
– breme ob telesu (naslonjeno na telo;
– kratka pot hoje

1

– telo z rahlim predklonom ali gornji del telesa nekoliko zasukan;
– breme ob telesu;
– položaj sedeč ali hoja na daljši razdalji (več kot 5 korakov)

2

Uradni list Republike Slovenije
Položaj telesa

Št.

30 / 6. 4. 2000 / Stran 3725

Opis položaja pri premeščanju bremena

Vrednost v točkah
T3

– telo v globokem predklonu ali zelo nagnjeno naprej;
– manjši predklon, istočasno je gornji del trupa nekoliko zasukan;
– breme daleč od telesa ali v višini ramen;
– položaj sedeč ali stoječ

4

– telo v globokem predklonu, hkrati je zasukan gornji del trupa;
– breme daleč od telesa;
– neprimerna stabilnost drže telesa v stoječem, čepečem ali klečečem položaju

8

4. Razmere na delovišču

Temperatura [oC] Vrednost v točkah
T6

Tabela št. 4
Razmere na delovišču

Vrednost v točkah
T4

Dobri, ergonomsko pravilne razmere
na delovnem mestu (zadosten prostor,
ravna čvrsta in nedrsljiva tla, zadostna
osvetlitev, primerna prijemališča bremena

0

Neergonomske razmere na delovnem
mestu, delovni prostor omejen (površina
za delavca manjša od 1,5m2), varnost
stojišča je omejena (neravna, nagnjena,
mehka ali drsljiva tla, stopnice)

1

Prostor omejen z višino <2 m

2

–16
–14
–12
–10
–8
–6

Temperatura [oC]
T6

Vrednost v točkah

6,4 od –1 do +21
4,9
22
3,6
24
2,5
26
1,6
28
0,9
nad 30

0
0,70
1,74
3,74
6,02
10

7. Ocenjevanje skupne obremenjenosti
Skupna obremenjenost je pokazatelj obremenitve delavca z vsemi upoštevanimi parametri dela in okolja. Ocena
skupne obremenitve se izračuna po enačbi:
SO = (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) . T1
Tabela št. 7

5. Delovne izkušnje
Tabela št. 5
Izkušenost delavca pri obravnavanem delu

Vrednost v točkah
T5

0–12 mesecev
12 mesecev in več

1
0

SO

Razlaga vrednosti

do 10

Nizka obremenitev - ni nevarnosti za zdravje
zaradi ročnega premeščanja bremen.
Povečana obremenitev - možnost prekomerne
obremenjenosti pri delavcih z zmanjšano delazmožnostjo.
Velika obremenitev – možnost prekomerne
obremenjenosti pri zdravih delavcih. Potrebno
je iskati možnosti za zmanjšanje obremenjenosti zaradi ročnega premeščanja bremen.
Zelo velika obremenitev – velika možnost nastanka zdravstvenih okvar zaradi ročnega premeščanja bremen. Nujna je uporaba ustrezne
opreme ali drugih metod dela za zmanjšanje
telesnih obremenjenosti.

10 do 25

26 do 50

6. Temperatura v delovnem okolju
Tabela št. 6
nad 50
Temperatura [oC] Vrednost v točkah
T6

pod –20
–18

10
8,1

Temperatura [oC]
T6

Vrednost v točkah

–4
–2

0,4
0,1

