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NAVODILA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM GRADBENE DEJAVNOSTI – izvajanje del na 
gradbenih objektih 
 
 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je dne 11.3.2020 zaradi nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID 19) – koronavirus, razglasila pandemijo. Slovenija je 12. marca ob 18. uri na 
podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno 
besedilo) zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom za območje Slovenije, 
razglasila epidemijo. Epidemija nalezljive bolezni je pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju 
nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno stanje in je zato potrebno takojšnje 
ukrepanje. 
Z mesecem marcem se običajno prične »gradbena sezona«, ki traja do konca oktobra. 
Nepričakovana epidemija oziroma pandemija nedvomno predstavljata tako imenovano »višjo 
silo«, ki na potek graditve vpliva zaradi več razlogov. Izvajalci v zvezi z izpolnjevanjem 
pogodbenih obveznosti odgovarjajo za vse tiste okoliščine, ki jih s pričakovano skrbnostjo 
(skrbnostjo dobrega strokovnjaka), lahko pričakujejo. Razglašena pandemija in epidemija pa 
ne spadata v primere, ki jih izvajalec lahko pričakuje, zato za morebitne zamude in druge 
zaplete pri graditvi, ki so posledica trenutne situacije, izvajalec ne odgovarja. Seveda pa je 
potrebno vsak primer presojati posebej in izkazati, da je prišlo do kršitev pogodbe prav 
zaradi omenjenega nepričakovanega stanja. 
 
Osnovno pravilo je, da mora izvajalec izvesti pogodbena dela v pogodbeno dogovorjenem 
roku. V skladu z določilom 240. člena Obligacijskega zakonika pa je izvajalec prost 
odgovornosti za škodo, če dokaže, da ni mogel izpolniti svoje obveznosti oziroma da je zamudil 
z izpolnitvijo obveznosti zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih ni mogel 
preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti. Izvajalec lahko zahteva podaljšanje 
pogodbenega roka, kadar pride do zamude pri izvajanju del iz razlogov, na katere nima vpliva. 
V trenutni situaciji je onemogočena oziroma znatno otežkočena dobava materialov, ki jih 
gradbena podjetja potrebujejo za izvedbo svojih pogodbenih obveznosti. Veliko materiala 
(gradbeno jeklo/armature, konstrukcijsko jeklo, materiali za strehe, keramika, ogrevalne in 
prezračevalne naprave ter druga inštalacijska oprema,…) se dobavlja iz Italije, Avstrije, 
Nemčije. Že naročeni materiali niso dobavljeni, novih naročil pa podjetja v Italiji in tudi v drugih 
državah praviloma zaenkrat ne sprejemajo. Glede na dejstvo, da tudi druge države Evropske 
unije zapirajo meje, je dobava določenih materialov v tem trenutku nemogoča. V opisanem 
primeru gre nedvomno za okoliščino, ki je izvajalci niso mogli predvideti in zanjo tudi ne morejo 
odgovarjati. Prav tako nastajajo težave s pomanjkanjem delovne sile, za katero izvajalci ne 
odgovarjajo, saj takšne situacije, kot je trenutno, niso mogli predvideti. Veliko delavcev na 
slovenskih gradbiščih prihaja iz območja bivše Jugoslavije in težave se pojavljajo s prehodom 
teh delavcev preko meje z Republiko Hrvaško in njihovih domačih držav. Vsi zgoraj navedeni 
razlogi in drugi razlogi povezani s preprečevanjem širjenja epidemije prispevajo k temu, da 
dela ne bodo izvedena v pogodbenih rokih. 
 



 

 

 

 

 

• Naročniki v primeru zamude iz zgoraj opisanih razlogov, ne bodo upravičeni do 

pogodbene kazni.  

• Naročniki ne morejo odstopiti od pogodbe zato, ker iz razlogov, ki so posledica opisane 

»višje sile« izvajalec del ne opravi pravočasno.  

• Če naročnik v teh primerih odstopi od pogodbe, ni upravičen do povračila stroškov.  

• Če naročnik odstopi od pogodbe brez upravičenih razlogov, je dolžan izvajalcu plačati 

dogovorjeno plačilo, zmanjšano za stroške, ki jih ta ni imel, pa bi jih moral imeti, če 

pogodba ne bi bila razdrta, kot tudi za tisto, kar je zaslužil drugje ali kar namenoma ni 

hotel zaslužiti. 

• Izvajalci morajo svoje naročnike o nastanku posameznih nepredvidenih 

okoliščin, ki vplivajo na gradnjo in pogodbeni rok, nemudoma pisno obvestiti. 

Predlagamo, da se naročniku pošlje, če je to mogoče elektronsko sporočilo v 

katerem se navede vzrok za zastoj pri gradnji. Obvestilo se vpiše tudi v gradbeni 

dnevnik (kadar se gradbeni dnevnik vodi). V obvestilu morajo biti navedeni konkretni 

razlogi (kot je opisano v predhodnih odstavkih in drugi posebni razlogi vezani na 

posamezen primer). 

 

 

RAZMERJA S POTROŠNIKI / FIZIČNIMI OSEBAMI 
16.3.2020 je stopil v veljavo Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20), ki začasno prepoveduje 
ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike 
Slovenije. Odlok sicer primeroma navede ponujanje storitev, ki so prepovedane, vendar med 
njimi izrecno ne navede storitev s področja gradbeništva. V 2. členu Odloka so navedene 
izjeme za katere predmetni Odlok ne velja in tudi med temi izjemami ni gradbeništva. Na 
internetni strani https://www.gov.si/novice/2020-03-16-najpogostejsa-vprasanja-glede-
sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/, kjer so podani odgovori na 
vprašanja v zvezi s predmetnim odlokom pa je navedeno, da je prepovedana ponudba in 
prodaja vseh storitev neposredno potrošnikom, razen izjem, določenih v prvem odstavku 
drugega člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji.  
Med izjemami, ki jih določa Odlok so tudi nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja, 
ki se tudi v času prepovedi lahko izvajajo. Kadar so potrebna določena popravila zato, da se 
zagotovi varnost in zdravje, je storitev dovoljena, vendar je potrebno upoštevati vse splošne 
ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni (razdalja, redno umivanje rok, razkužila, 
maske, ipd.). Med takšne storitve spadajo npr.: preprečitev poplave, popravila za dovod pitne 
vode, odtoke, plin, elektrike, ipd. 

 
 
17.3.2020 je bilo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dodatno 
objavljeno: 
Gradbišča, delavci na gradbiščih: 
Odlok ne posega v delovna razmerja, zato lahko delavci nadaljujejo z delom na 
nedokončanem objektu, pod pogojem, da na gradbišču ni prisotnih drugih ljudi (npr. 
naročnika). Poleg tega mora delodajalec upoštevati navodila NIJZ ter ukrepe in odloke za 
zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. 
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PREKINITEV DEL 

V primerih, ko so izvajanja del, ki so prepovedana v teku, je potrebno z deli začasno prekiniti. 
Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti o okoliščinah (sklicevati se na Odlok o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS), ki 
onemogočajo ali otežkočajo izvajanje del, o ustavitvi del, o svojih ukrepih za  
zavarovanje izvedenih del in o nadaljevanju del po prenehanju ovir, zaradi katerih je bilo 
izvajanje del ustavljeno. Gradbišče je potrebno ob prekinitvi ustrezno zavarovati. Prekinitev 

traja začasno, vse dokler traja prepoved na podlagi zgoraj navedenega Odloka. 
V primeru, da na določenem gradbišču pride do začasne prekinitve del je treba gradbišče ob 
prekinitvi ustrezno zavarovati. V skladu s PGU je izvajalec dolžan že izvedena dela 
zavarovati pred propadanjem z ukrepi, ki so nujni – kot npr, zaščititi objekt, da ne pride do 

propadanja, porušitve, zamakanja, povzročanja škode in podobno. 
 
 
 
VARSTVO DELAVCEV 
Najpomembneje je, da vsi delodajalci primarno poskrbijo za varnost in zdravje delavcev. 
Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati 
ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v 
delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri 
delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi 
materialnimi sredstvi.  

➢ Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take 

preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo 

zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter 

bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh – 

v celoti upoštevati priporočila in navodila NIJZ. 

➢ Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavljata varnost in 

zdravje pri delu.  

➢ Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja 

pri delu.   

➢ Delavec mora opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje življenje in 

zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb.  

➢ Delodajalci morajo upoštevati vse obveznosti, ki so predpisane v Zakonu o 

varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11). 

➢ Delavci morajo biti o okoliščinah epidemije in tveganju ter potrebnih zaščitnih 

ukrepih seznanjeni in poučeni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2


 

 

 

 

V zvezi s čimbolj varno izvedbo del, je priporočljivo: 
 

1. Gradbiščni sestanki se izvajajo zunaj (ne v kontejnerjih !) in pri tem se brez 

izjeme spoštuje priporočljiva razdalja med posamezniki, najmanj 1,5/2,0m; 

 

2. Če je le mogoče se na gradbiščih poskrbi za tekočo vodo in milo, da si lahko 

delavci redno umivajo roke. Če tekoče vode ni, mora biti na gradbišču zadostna 

količina razkužil - vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%; 

 

3. Delavci se ne preoblačijo v gradbiščih kontejnerjih, pač pa pridejo na delo v 

delovni obleki (delovne obleke se perejo čimbolj pogosto); 

 

4. Delavci tudi v času za malico spoštujejo priporočeno razdaljo; 

 

5. Delavcem se zagotovijo maske, ki jih je potrebno redno menjavati – na 2 uri (v 

skladu z navodili proizvajalca posamezne vrste mask); 

 

6. V primeru skupnih prevozov na gradbišče se poskrbi za varnost delavcev, 

izogibati se je potrebno večjemu številu delavcev v enem vozilu; 

 

7. Delovne prostore, gradbiščne kontejnerje in delovno opremo je potrebno redno 

razkuževati; 

 

8. V primeru, da delavec kašlja ali ima druge znake bolezni, se ga nemudoma napoti 

da pokliče svojega zdravnika in gre v samoizolacijo (oz v skladu z navodili 

osebnega zdravnika); 

 

9. Gradbišča naj se opremijo s plakati o preprečitvi širjenja korona virusa; 

 

10. Spoštujejo se vsa pravila, ki jih objavlja NIJZ (https://www.nijz.si). 

 

 

Ocenjujemo, da je v primerih, ko ni mogoče zagotoviti zadostne varnosti delavcev, potrebno z 
deli prekiniti. Glede na načelo sorazmernosti nedvomno prevaga interes izvajalca po zdravju 
delavcev nad interesom naročnika, da se dela izvedejo v pogodbenem roku. 

 

https://www.nijz.si/

