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VARNOST PRI VZDRŽEVALNIH DELIH PRENOSNEGA 
ORODJA V GRADBENIŠTVU 

O vzdrževanju 
Vzdrževanje je mogoče opredeliti kot delo na kaki stvari, da jo ohranimo v delujočem in varnem 
stanju ter preprečimo njeno okvaro ali propadanje. Ta „stvar“ je lahko delovno mesto, delovna 
oprema ali prevozno sredstvo (na primer ladja). 

 Preventivno – ali proaktivno – vzdrževanje se izvaja, da stvar ohranimo v delujočem stanju. 
Ta vrsta dejavnosti je navadno načrtovana in časovno opredeljena 

 Korektivno – ali reaktivno – vzdrževanje pa je popravljanje stvari, da spet deluje. To ni 
časovno določeno, načrtovano opravilo in je navadno povezano z več nevarnostmi in višjo 
stopnjo tveganja. 

Vzdrževanje ni opravilo, ki ga opravljajo izključno serviserji in mehaniki. Zanj so odgovorni skoraj vsi 
delavci v vsakem sektorju, izvaja pa se v skoraj vseh delovnih okoljih. 
Vzdrževanje je postopek, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev, nanje pa lahko vpliva tudi 
neustrezno ali nezadostno vzdrževanje. Zasnova opreme in delovno območje prav tako pomembno 
vplivata na zdravje in varnost delavcev, ki izvajajo vzdrževanje. 
 

Uvod 
V tem informativnem biltenu „E-facts“  so prenosna orodja opredeljena kot orodja, ki jih je 
mogoče nositi v roki. Razdeliti jih je mogoče na prenosna (ročna) neelektrična orodja in prenosna 
električna orodja. 
 
Prenosna (ro čna) neelektri čna orodja vključujejo žage, kladiva, izvijače, klešče, sekire in vijačne 
ključe. Največje nevarnosti teh orodij izhajajo iz napačne uporabe in neustreznega vzdrževanja. Tako 
lahko na primer topa orodja otežijo delo in povzročijo več poškodb. 
 
Prenosna elektri čna orodja 
Na podlagi vira energije, ki ga uporabljajo, ločimo raznovrstna orodja: električna orodja (npr. krožne 
žage, vrtalni stroji), pnevmatska orodja (npr. kladiva, sekalniki, pištole na stisnjen zrak), orodja na 
tekoče gorivo (plin) (npr. žage), hidravlična orodja (dvigala) in orodja na eksplozivni naboj (pištole za 
žebljanje). 

Prenosna električna orodja so v skoraj vsaki industrijski panogi. Uporabljajo se kot pomoč pri 
opravljanju nalog, ki bi sicer zahtevale naporno fizično delo. Vendar lahko ta vsakdanja orodja 
povzročijo resne poškodbe, kot so poškodbe prsta ali roke ali hude očesne poškodbe, kadar se 
neustrezno uporabljajo ali vzdržujejo. Okvarjena (poškodovana) orodja ali orodja, ki so bila 
nestrokovno predelana, so lahko nevarna. Okvarjena električna orodja lahko na primer povzročijo 
opekline in električni šok ali celo smrt zaradi električnega udara. Pnevmatska orodja so lahko zelo 
hrupna in lahko povzročijo izgubo sluha. 

Prenosna orodja se precej uporabljajo na gradbiščih, zato so delavci stalno izpostavljeni 
nevarnostim,i povezanim z uporabo teh orodij. 

Po raziskavi je bil delež poškodb z ročnimi neelektričnimi orodji drugi največji v gradbeništvu, več jih 
je le še v kmetijstvu. 

Vrstni red deležev poškodb z električnimi orodji je bil naslednji: gradbeništvo, kmetijstvo, proizvodnja 
in rudarstvo.ii Približno polovica vseh amputacij prstov vsako leto je posledica nezgode z električnimi 
orodji.iii 

Po navedbah združenja ISSA (2009)iv je razmerje nezgod zaradi prenosne električne opreme glede 
na vse nezgode zaradi elektrike približno 1 : 5, raziskovalci na Univerzi v Wolverhamptonu (2006)v pa 
so ugotovili, da skoraj četrtina vseh prijavljenih nezgod zaradi elektrike vključuje prenosno opremo. 
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To ustreza ugotovitvam pristojnega britanskega izvršilnega organa za zdravje in varnost (Health and 
Safety Executive, HSE), v skladu s katerimi skoraj četrtina vseh prijavljenih nezgod zaradi elektrike 
vključuje prenosno opremo.vi 

Posebno pozornost je treba nameniti vzdrževanju prenosnih orodij, da se preprečijo ali odpravijo 
nevarnosti. Nadzor in vzdrževanje prenosnih orodij na gradbiščih pomenita izziv zaradi značilnosti 
gradbišč in dejstva, da se prenosna orodja že zaradi svojih značilnosti zlahka prevažajo. 

Nezgode se lahko zgodijo tudi med vzdrževanjem okvarjenih električnih orodij. 

 
® Kadmy – Fotolia 

 

Nevarnosti in tveganja, povezani s slabo vzdrževani mi prenosnimi orodji 
na gradbiš čih 

Slabo vzdrževana prenosna orodja v gradbeništvu (ročna ali električna orodja) pomenijo velika 
zdravstvena in varnostna tveganja za delavce, ki jih uporabljajo. Ta tveganja so sorazmerna z 
operativnim stanjem orodij in se sčasoma povečujejo. Na gradbiščih se pogosto izvajajo priložnostna 
popravila poškodovane opreme, da se lahko delo nadaljuje. Tovrstna popravila se velikokrat opravijo 
v naglici in brez priprav, pogosto pa vključujejo improvizirane rešitve (npr. nadomestitev vžigalne 
enote z žebljem, ovitje poškodovanega električnega kabla z lepljivim trakom). Nestrokovno 
popravljena oprema je lahko nevarna. 

Nevarnosti in tveganja zaradi neustreznega vzdrževanja vključujejo: 

ročna orodja: 

 mehansko okvaro ali izgubo nadzora pri uporabi orodja z okvarjenimi deli. Primeri 
nevarnih orodij so kladiva z razmajanimi ali poškodovanimi glavami, izvijači z zlomljenimi 
ročaji ali topimi robovi, dleta z obrabljenimi glavami in tope žage; 

električna orodja: 

 napake pri delovanju varnostnih naprav, kot so gumb za nevarnost (rdeči gumb), zaščitni 
pokrovi, varovala itd. V izrednih razmerah te naprave ne bodo pravilno delovale oziroma 
bodo delavcu zagotavljale omejeno zaščito, kar je lahko v nekaterih primerih slabše, kot 
če zaščite sploh ne bi bilo, saj zagotavlja lažen občutek varnosti; 

 tveganja smrti zaradi električnega udara, električnih šokov ali opeklin zaradi električnih 
okvar, pretrganih kablov ali nezadostne ustrezne izolacije ali ustrezne ozemljitve; 
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 razpokani ali zlomljeni brusi ali razpokana rezila lahko povzročijo poškodbe. Tako bi 
lahko na primer razpokani brusilni koluti med delovanjem razpadli, kar bi lahko povzročilo 
resno poškodbo ali smrt; 

 izpusti kemijskih snovi, kot so strupeni hlapi ali prah itd.; 

 hrup in vibracije, ki jih oddajajo skoraj vsa prenosna orodja, lahko povzročijo izgubo sluha 
oziroma sindrom vibracij roke. Vibracije lahko povzročijo bolezen belih prstov, ki nastane 
zaradi poškodb mišic in živcev, ki nadzorujejo krvni obtok. Slabo vzdrževana orodja lahko 
povzročijo precejšnje povečanje izpustov hrupa in vibracij (npr. orodje za rezanje, ki ni 
ostro, oddaja višje ravni vibracij). Tudi poškodovani protivibracijski nastavki v orodju lahko 
povečajo prenos vibracij do delavca. 

Prepre čevanje nevarnosti, povezanih z uporabo ro čnega in elektri čnega 
orodja, z vzdrževanjem 

Stalna skrb ter ustrezno vzdrževanje in hramba so ključni za varno uporabo prenosnih orodij na 
gradbiščih. V praksi to vključuje dnevne vizualne inšpekcijske preglede, katerih namen je odkriti 
znake mogočih napak, na primer puščanje olja ali hladilnega sredstva, strukturne razpoke ali obraba 
rezalnega roba. To vključuje tudi mehanske prilagoditve in naravnavo opreme ter odkrivanje in 
odpravljanje majhnih težav, preden postanejo velike. Dele, na katere je treba biti pozoren, je treba 
prijaviti. 

Nekatera temeljna pravila za preprečevanje nevarnosti, povezanih z uporabo ročnega in električnega 
orodja, so: 

 Pred uporabo vsakega orodja preverite, ali je poškodovano: 

 preverite, ali so varovala na mestu in varna; 

 preverite, ali so na brusih in rezilih razpoke; 

 preverite električne kable, priključke in ozemljitev. Pomembno je, da usposobljena 
oseba redno preverja ozemljitvene kable in povezane ozemljitvene priključke 
prenosnih električnih orodij, da se zagotovita neprekinjenost in moč ozemljitve. 

 

Številne nezgode v povezavi z elektriko so posledic a poškodovanih kabelskih snopov, 
kabelskih podaljškov, vti čev in vti čnic. Na kaj morate biti pozorni med pregledom? 

 Ali so vidne gole žice? 

 Ali je kabelska prevleka nepoškodovana, brez rezov in prask? 

 Ali je vtič v dobrem stanju, npr. zaščitna obloga ni razpokana in zatiči niso ukrivljeni? 

 Ali so v kablu s trakom prelepljeni ali drugi nestandardni spoji? 

 Ali je zunanja prevleka orodja nepoškodovana? 

 

 Vsa prenosna orodja, ki so poškodovana, je treba izločiti iz uporabe in jih označiti z 
opozorilom „Ne uporabljaj“. 

 Poskrbite, da so orodja ostra in čista. 

 Zamenjajte močno obrabljene, razpokane ali neokrogle bruse ter obrabljena in razpokana 
rezila. 

 Zamenjajte vse odrgnjene in/ali poškodovane kabelske podaljške ter poškodovane priključke. 
Kablov ne lepite s trakom. 
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 Upoštevajte navodila iz priročnika za uporabnike glede mazanja in zamenjave dodatkov. 

 Orodja vzdržujte v skladu s specifikacijami proizvajalca, da se preprečijo dodatne vibracije: 

 zamenjajte protivibracijske nosilce, preden se obrabijo; 

 preverite stabilnost vrtljivih delov in jih po potrebi zamenjajte; 

 poskrbite, da so orodja ostra. 

 

Primeri orodij, ki lahko povzro čijo poškodbe zaradi vibracij: 

 verižne žage, 

 lomilci betona, pnevmatski vrtalni stroji, 

 vrtalna kladiva, 

 ročni brusilniki, 

 električna kladiva. 

 

 Za zagotavljanje varnosti je treba ustrezno vzdrževati tudi hidravlične sisteme. Vse hidravlične 
cevne sisteme je treba redno menjati. Določite razpored vzdrževanja in ga dosledno upoštevajte. 

 Pred uporabo preverite, ali so na hidravličnih ceveh rezi, praske, razpoke in drugi znaki poškodb: 

 pogosteje pregledujte/menjajte kritične hidravlične cevne sisteme. Kritični cevni 
sistemi so tisti sistemi, ki so v bližini upravljavcev opreme ali katerih okvara bi lahko 
povzročila poškodbe. 

Ustrezno servisiranje in vzdrževanje poleg tega, da zmanjšujeta nevarnosti ob uporabi prenosnega 
orodja, zagotavljata učinkovito delovanje opreme, zato je treba v zvezi z njima šteti, da prispevata k 
produktivnosti. 

 

Katerim tveganjem so izpostavljeni delavci pri vzdr ževanju prenosnih 
orodij?  
Vzdrževanje je ključno za varno in ustrezno delovanje opreme, zato morajo biti delavci ustrezno 
usposobljeni. Vendar vzdrževanje samo po sebi pomeni izziv za varnost in zdravje pri delu. Poleg 
vseh nevarnosti in tveganj na gradbiščih, kot so zdrsi, spotiki, padci, hrup in premikajoča se vozila, 
vzdrževanje prenosnih orodij prinaša posebna tveganja, kot so: 

 tveganja udara električnega šoka, opeklin in smrti zaradi električnega udara, če orodja 
niso izključena iz omrežja pred servisiranjem ali če vzdrževalci ne uporabljajo zaščitne 
opreme, kot so čevlji in rokavice, in ustreznih orodij, če električna orodja niso ustrezno 
ozemljena ali če vtiči niso zaščiteni z varnostno napravo SPE-PRCD (Switched Protective 
Earth-Portable Residuals); 

 tveganje poškodbe zaradi premikajočih se delov orodja, ki se lahko zgodi med 
inšpekcijskim pregledom za diagnosticiranje, med vzdrževanjem (če orodje ni bilo 
popolna dezaktivirano in izključeno iz omrežja) in nazadnje med ponovno sprostitvijo 
orodja v uporabo; 

 tveganja poškodbe zaradi premikajočih se delov zaradi nenamerne sprostitve 
hidravlične/pnevmatske energije orodja. Pred izvajanjem vzdrževanja je treba izključiti 
tlačni sistem in pritrditi ventile; 
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 tveganje poškodbe zaradi premikajočih se delov zaradi nenamerne sprostitve mehanske 
energije (npr. vzmeti) orodja, ki se vzdržuje; 

 tveganje poškodbe zaradi nenamernega padca nepritrjenih delov ali orodja med 
vzdrževanjem; 

 tveganje poškodbe zaradi tekočine pod tlakom iz hidravličnih orodij. Ne gre pozabiti, da je 
hidravlično olje pod visokim tlakom. Sprostite tlak, preden začnete delo na sistemu. Med 
pregledovanjem opreme se z rokami – niti z orokavičenimi rokami – nikoli ne dotikajte 
cevi pod tlakom. Tekočine pod visokim tlakom so nevarne in lahko povzročijo hude 
poškodbe ali smrt; 

 tveganje opekline zaradi vročega olja v hidravličnih orodjih; 

 tveganje požara ali eksplozije vnetljivih materialov v delovni opremi. Vzdrževanje lahko 
povzroči vžig vnetljivih materialov (iz virov toplote, kot so cigarete, statična elektrika in 
razelektritev, gorivo v prenosnih orodjih itd.). 

 
® Sima – Fotolia 

 

Pri iskanju mesta puščanja se NIKOLI ne dotikajte hidravličnih cevi z roko in se nemudoma odpravite 
na urgenco, če sumite, da ste se poškodovali! 

 

Skrb za varnost in zdravje pri delu ter vzdrževanje  

Skladno z okvirno direktivo morajo delodajalci sprejeti potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravja, 
varnosti in dobrega počutja svojih delavcev, vključno s tistimi, ki skrbijo za vzdrževanje. Delodajalci 
morajo opraviti oceno tveganja na delovnem mestu za opredelitev nevarnosti v zvezi z uporabo in 
vzdrževanjem prenosnih orodij ter za sprejetje preventivnih ukrepov za odpravo ali zmanjšanje 
tveganj. Podjetja, ki izvajanje vzdrževalnih del oddajo zunanjim izvajalcem, morajo poskrbeti, da 
pogodbeniki upravljajo varnost in zdravje pri delu v skladu s pravnimi zahtevami. 

Programi vzdrževanja in inšpekcijskih pregledov 

Za varno vzdrževanje je ključna vzpostavitev programa vzdrževanja, ki vključuje varnostne in 
zdravstvene vidike vzdrževanja ter postopke inšpekcijskih pregledov, poročanja in evidentiranja. 
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Voditi je treba evidenco za zagotavljanje informacij za načrtovanje vzdrževanja in zamenjave, da se 
izvajata pravočasno. Ustrezno upravljanje vzdrževanja opreme zahteva podroben popis vseh 
pomembnih delov opreme, med drugim vključno z informacijami o proizvajalcu, modelu, letu in 
številki, ter seznam delov, potrebnih za običajno servisiranje oziroma večja popravila. 

 

Pomemben del vzdrževalnega programa je program inšpekcijskih pregledov, v katerem je določena 
pogostnost uradnih inšpekcijskih pregledov, ki jih morajo opraviti ustrezno usposobljeni vzdrževalni 
delavci. 

Prenosna orodja je treba preveriti: 

� preden se orodje prvič uporabi; 
� po servisiranju in zamenjavi delov; 
� v rednih obdobjih, ustreznih za posamezno orodje. 

 

Pogostost inšpekcijskih pregledov je lahko različna, odvisna od vrste orodja, pogojev uporabe in 
okolja. V Nemčiji veljajo tehnična pravila in predpisi za preprečevanje nezgod, ki svetujejo, kako 
opredeliti in določiti intervale za vzdrževanje ročnih električnih orodij.vii, viii Tudi izvršilni organ za 
zdravje in varnost (HSE) v Združenem kraljestvu zagotavlja informacije v zvezi z vzdrževanjem 
električne prenosne opreme, vključno s pogostostjo inšpekcijskih pregledov.ix 

 

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju načrta vzdrževanja (prilagojeno po knjižici 
izvršilnega organa HSEx): 

� vrsta orodja in vir energije; 

� navodila in priporočila proizvajalca; 

� starost orodja; 

� pogostost uporabe in delovni cikel orodja; 

� delovno okolje, v katerem se uporablja orodje (npr. mokro ali prašno okolje), ali verjetnost 
mehanske poškodbe; 

� predvidljiva napačna uporaba orodja; 

� učinki katerih koli sprememb ali popravil orodja; 

� analiza prejšnjih evidenc o vzdrževanju. 

 

Za varno vzdrževanje: 

 vedno izključite električna orodja, preden jih servisirate, prirejate, naoljite, očistite ali popravite, 
nabrusite ali zamenjate dodatke, kot so rezila; 

 pri vzdrževanju in servisiranju (npr. mazanju, čiščenju) ter menjavi delov in dodatkov upoštevajte 
navodila proizvajalca iz priročnika za uporabnike; 

 pri vzdrževanju uporabljajte ustrezna orodja in opremo; 

 ne spreminjajte ali prilagajajte orodij. Nikoli ne snemite varoval. Ne privezujte jih niti jih ne 
spremenite. Ne spreminjajte varnostnih značilnosti stikal. 

Osebna varovalna oprema 



Varnost pri vzdrževalnih delih – Prenosna orodja v gradbeništvu 

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – http://osha.europa.eu 7

Nevarnosti in tveganja na gradbiščih, na primer zdrsi, spotiki, padci, hrup, premikajoča se vozila, ter 
posebna tveganja, povezana z vzdrževanjem prenosnega orodja, pogosto zahtevajo uporabo osebne 
varovalne opreme. Tako je treba na primer nujna uporaba varnostne čelade na območjih, kjer prežijo 
nevarnosti nad glavo. Delavci, ki pri delu uporabljajo ostra orodja, morajo nositi varovalno opremo za 
roke in rokavice. Uporaba na primer maziv, hidravličnih tekočin ali čistil (topil) lahko povzroči očesne 
ali kožne poškodbe, zato je potrebna zaščita. Zaščita ušes je lahko potrebna pri delu s hrupnimi stroji 
ali opremo ali v njihovi bližini. 

Usposabljanje in obveš čanje 

Delavci, vključeni v vzdrževanje, morajo biti usposobljeni in obveščeni o nalogi, rezultatih ocene 
tveganja, varnih sistemih dela in postopkov, vključno s sporočanjem težav. 

Vzdrževanje prenosnih električnih orodij, ki ga mora izvajati ustrezno usposobljeno osebje, mora 
potekati v skladu z navodili in priporočili proizvajalcev. Delavci, vključeni v vzdrževanje, morajo 
vedeti, katera orodja se uporabljajo in kje se hranijo, razumeti in upoštevati pa morajo tudi varnostne 
ukrepe. 

Nekatere naloge zahtevajo posebno usposabljanje, kot je hidravlično usposabljanje za vzdrževanje 
hidravličnega orodja. Ne spreminjajte, popravljajte niti ne prilagajajte nobenega hidravličnega 
sistema, če niste za to ustrezno usposobljeni. 

Kon čno preverjanje  

Delavci morajo po izvedenem vzdrževanju preveriti, ali so prenosna orodja v varnem in delujočem 
stanju:xi 

� preveriti delovanje orodja; 
� zamenjati vsa varovala in varnostne naprave; 
� evidentirati inšpekcijski pregled in ukrepe, podpisati razrešnico in predati orodje delavcu ali ga 

varno shraniti. 

Kontrolni seznami 

Kontrolni seznam vam lahko pomaga opredeliti nevarnosti v zvezi z vzdrževanjem prenosnih orodij in 
sprejeti potrebne preventivne ukrepe. Glede na vir energije so lahko potrebni različni kontrolni 
seznami: 

Splošna vprašanja  Da Ne 

Ali obstaja načrt vzdrževanja?   

Ali se prenosna orodja redno testirajo in je označen datum testiranja?   

Ali so na voljo navodila in priročniki za uporabo?   

Ali so poškodovana orodja označena z opozorilom „Ne uporabljaj“?   

Ali se vodi evidenca o vzdrževanju vseh orodij, ki se uporabljajo na gradbišču?   

Ali so vsa orodja, ki se uporabljajo na delovnem mestu, v dobrem stanju in čista?   

Ali so vsa orodja ustrezno namazana?   

Ali so rezila, zobi in drugi deli za rezanje ostri in dobro pritrjeni ter niso obrabljeni, 
razpokani ali razmajani?   

Ali se orodja hranijo na suhem in varnem mestu?   

Ali so rezila odstranjena, kadar se orodje prevaža, hrani oziroma ne uporablja?   
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Ali so vzdrževalci usposobljeni za varne delovne postopke?   

Elektri čna orodja  Da Ne 

So orodja izključena iz vira energije?   

Ali so kabli ali vtiči poškodovani?   

Ali se električna orodja uporabljajo v neustreznih razmerah (mokro ali prašno okolje)?   

Ali so zvijavi kabelski podaljški v varnem stanju?   

Ali so opazni znaki pregretja?   

Ali imajo vsa orodja varovala na rezilu, zobeh, kolescih, verigah, prestavah, zobnikih 
in drugih nevarnih, premikajočih se delih?   

Orodja na eksplozivni naboj  Da Ne 

Ali so orodja med vzdrževanjem izpraznjena?   

Ali so cevi prosto prehodne?   

Ali so cevi napolnjenega ali izpraznjenega orodja na eksplozivni naboj vedno 
usmerjene v varno smer, stran od upravljavca, in nikoli usmerjene proti osebam?   

Ali se orodja preverjajo in testirajo vsak dan?   

Ali so orodja opremljena z zaščitnimi pokrovi ali varovali?   

Pnevmatska orodja  Da Ne 

Ali je dovod zraka ustavljen?   

Ali so cevi v dobrem stanju in ustrezne za orodje?   

Ali so orodja vedno usmerjena v varno smer, stran od upravljavca, in nikoli 
usmerjena proti osebam?   

Ali so nameščene varnostne zaponke za preprečevanje, da se pripomočki, kot so 
dleta na kladivu za dletenje, ne ustrelijo iz cevi nenamerno?   

Hidravli čna orodja Da Ne  

Ali so opazni kateri koli znaki zunanje poškodbe hidravličnih cevnih sistemov, kot so 
rezi, praske, razpoke in podobno?   

Ali je bil pred delom na sistemu tlak sproščen?   

Zasnova orodij 

Zasnova za dobro vzdrževanje prispeva k lažjemu vzdrževanju prenosnega orodja in zmanjšuje 
varnostna tveganja. 

Vsi sestavni deli in vmesniki morajo biti zasnovani in nameščeni tako, da so neposredno in zlahka 
dostopni za vzdrževanje.xii Vzdrževalne naloge je treba načrtovati tako, da se odpravi ali zmanjša 
potreba po posebnih orodjih. 

Dobra zasnova lahko pomembno prispeva k odpravi ali zmanjšanju možnosti človeških napak med 
vzdrževanjem. 

Zakonodaja 

Evropske direktive določajo minimalne standarde za zaščito delavcev. 
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Najpomembnejša je Direktiva Sveta 89/391/EGS , t.i. okvirna direktiva o uvajanju ukrepov za 
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu, v kateri sta določena postopek ocene 
tveganja in hierarhična razvrstitev preventivnih ukrepov, ki jih morajo upoštevati vsi delodajalci. 

Okvirno direktivo dopolnjujejo posamezne direktive, pri čemer so gradbišča posebej obravnavana v 
Direktivi 92/57/EGS , v kateri so določene minimalne varnostne in zdravstvene zahteve za začasna 
ali premična gradbišča. Direktiva zahteva, da je treba napeljave, stroje in opremo, vključno z ročnim 
orodjem, vzdrževati v dobrem delovnem stanju, in vsebuje določbe o tehničnem vzdrževanju, 
pregledih pred začetkom obratovanja in rednih pregledih instalacij in opreme, da bi odpravili napake, 
ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev. 

Uporaba delovne opreme je zajeta v Direktivi 2001/45/ES  o minimalnih varnostnih in zdravstvenih 
zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu. 

Vsebuje minimalne zahteve za kontrolne in zaščitne naprave, določbe o vzdrževanju delovne opreme 
ter posebne določbe o rednih inšpekcijskih pregledih. 

Direktiva 89/654/EGS  o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na delovnem mestu določa, da je 
treba tehnično vzdrževati delovno mesto ter opremo in naprave, ki se uporabljajo na delovnem 
mestu, in da je treba vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev, 
kar najhitreje odpraviti. 

Direktiva 89/656/EGS o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno 
opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu, ureja minimalne zahteve za osebno varovalno 
opremo, ki jo uporabljajo delavci na delovnem mestu. 

Številna prenosna orodja na gradbiščih so električna. Direktiva 2006/95/ES  („Direktiva o nizki 
napetosti“), ki zajema vsa zdravstvena in varnostna tveganja, zahteva, da se električna oprema 
uporablja varno in namensko. 

Cilj Direktive 2006/42/ES  je določiti poglavitne zdravstvene in varnostne zahteve v zvezi z 
načrtovanjem in izdelavo, da se izboljša varnost strojev, danih na trg. V direktivi je določeno, da 
morajo biti stroji načrtovani in izdelani tako, da ustrezajo svojemu namenu in jih je mogoče upravljati, 
prilagajati in vzdrževati brez izpostavljanja oseb tveganju. 

Sprejetih je bilo več posameznih direktiv, s katerimi se nadzira izpostavljenost delavcev morebitno 
škodljivim fizikalnim dejavnikom na delovnem mestu, kot so vibracije in hrup. Te direktive vključujejo 
določbo, katere namen je preprečiti ali zmanjšati izpostavljenost, med drugim z ustreznimi programi 
vzdrževanja delovne opreme. 

Za več informacij o zakonodaji glej http://osha.europa.eu/en/legislation. 

Za varno vzdrževanje prenosnih orodij na gradbiščih se lahko uporabljajo tudi številni standardi. Na 
primer CEN/TC 255 za varnost neelektričnih ročnih orodij in CEN/TC 213 za varnost ročnih orodij z 
nabojnim delovanjem. Oziroma ISO 2380-1 z nasveti za ročne in strojne izvijače. 
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