
 

 

  

Uporaba skladiščnih regalov prinaša odgovornost delodajalcem. Kaj je 
potrebno zagotoviti?  

Komisija za VZD SKEI Slovenije je pripravila smernice, ki veljajo pri uporabi skladiščnih regalov, ki jih imamo v večini 
naših podjetij. 

Kaj so skladiščni regali? 

Skladiščni regali so namenjeni za skladiščenje palet ali kosovnega blaga v višino. Lastnik oz. uporabnik skladišča je 
odgovoren za varne delovne razmere, zagotoviti mora varnost svojega osebja, opreme za shranjevanje in integriteto 
svojega blaga. 

Zakonska podlaga 

Skladiščne regale je potrebno obravnavati na podlagi 19. člena zakona iz ZVZD-1 (Ur. l. RS, št. 43/2011), ter 
upoštevati je potrebno 9. člen pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št.101/2004). 

Zahteve za lastnika oz. uporabnika skladišča po standardu SIST EN 15635:2009 

Kot izhaja iz standarda je lastnik oz. uporabnik skladišča odgovoren za varne delovne razmere, zagotoviti mora 
varnost svojega osebja, opreme za shranjevanje in integriteto svojega blaga. 
Lastnik oz. uporabnik skladišča mora imeti vso dokumentacijo o regalnih sistemih (tehnično dokumentacijo in 
dokumentacijo o pregledih in vzdrževanju sistemov). Lastnik oz. uporabnik mora izvajati preglede opreme. 

Delodajalec mora zagotoviti: 

 določitev odgovorne osebe za varnost pri delu v skladišču (PRSES - person responsible for storage 
equipment safety), 

 usposobljene ljudi, ki delajo v skladišču, 

 navodila za uporabo skladiščne opreme v skladu z navodili proizvajalca, 

 vrste in obseg pregledov, 

 vrste in obseg vzdrževanja, 

 zmanjševanje poškodb (metoda klasifikacije poškodb regalnih stranic in nosilcev, prečk ter diagonal po 
smernicah v standardu). 

Pogostost pregleda 

Za zagotovitev varnega dela po standardu SIST EN 15635:2009 so pri uporabi regalnih konstrukcijah potrebni in 
obvezni: 

1. Pregledi opreme po standardu SIST EN 15635:2009 

 Začetni oziroma prvi pregled konstrukcije (skladnost izvedbe z dokumentacijo), določitev osebe PRSES, 
usposobiti zaposlene, ki delajo v regalnem sistemu ter prevzem tehnične dokumentacije regalnega sistema. 

 Vizualni pregled regalne konstrukcije, ki se opravlja 1 x tedensko ali v ustreznih intervalih v odvisnosti od 
obremenitve in obratovanja skladišča. Nujen pisni zapis o pregledu. Opravlja ga oseba PRSES. 

  



 Redni strokovni pregled konstrukcije enkrat letno, ki ga mora opraviti strokovno usposobljena oseba iz 
varstva pri delu. Po pregledu izda dokumentacijo o letnem strokovnem pregledu odgovorni osebi v 
skladišču-PRSES. Pregled obsega sledeče: 

o vizualni in tehnični pregled celotne konstrukcije (ukrivljenost), 
o vizualni pregled antikorozivne zaščite, 
o pregled nosilnosti in obremenjenosti konstrukcije, 
o vizualni pregled zvarnih in vijačnih spojev, 
o potrebna navodila in oznake na konstrukciji. 

 Izredni strokovni pregled, v primerih, kadar pride do večjih sprememb regalne opreme (modifikacije, večje 
in obsežnejše poškodbe, itd). 

2. Določitev odgovorne osebe »PRSES« za varstvo pri delu v območju skladišča 

Povzeto po standardu SIST 15635:2009, »PRSES« pomeni Person Responsible for Storage Equipment safety-
oseba odgovorna za varnost v skladišču. 

Oseba, ki izvaja preglede 

Strokovne preglede izvaja strokovno usposobljena oseba, ki izvaja preglede v presledkih, ki niso daljši od 12 
mesecev. Dokumentacija o letnem pregledu opreme mora obstajati v pisni obliki, katero pripravi in podpiše za to 
strokovno usposobljena oseba iz varstva pri delu. Poročilo se predloži odgovorni osebi »PRSES« s pripombami in 
predlogi za katerikoli ukrep, ki je potreben na konstrukciji. 

Za več informacij se lahko obrnete na člane Komisije za VZD SKEI Slovenije. 

NOVICE  

 

Info SKEI št.10/2019  

05.11.2019 - Aktivnosti v oktobru na enem mestu.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 19, 7.11.2019  

08.11.2019 - Med drugim tudi prispevek o Gorenju in seminarju SKEI Mladi.  

PONUDBA SEMINARJEV  
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Osnove ekonomije za sindikalne zaupnike; predavatelj Ljubo 

Cvar  

18.12.2018 - Uvod v ekonomsko terminologijo.  

 

Osnove varnosti in zdravja pri delu; predavatelj Igor Kučiš  

18.12.2018 - Kako zagotoviti čim bolj varno delovno okolje.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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