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0. Pravna osnova 

Varnost ob nalaganju ni sama po sebi namen, ampak je zakonsko obvezna za preprečevanje 
škode. Treba je pripomniti, da se odgovornost ugotavlja v primeru (nepremišljenega ali 
lahkomiselnega) dejanja, prav tako kot v primeru opustitve (pomanjkanje zahtevane 
prizadevnosti - nepazljivosti). 
 
Glavno načelo je, da morajo posamezniki ali v običajnem poteku poslovanja, prav tako kot glede 
na izpolnjevanje kakršnih koli pogodbenih obveznosti, opravljati/izpolnjevati svoje obveznosti, v 
skladu s splošnimi pravnimi zahtevami najvišje možne prizadevnosti (prav tako vključuje 
preverjanje pri ArcelorMittal, da podizvajalec ravna v skladu s pravili in je izpolnil vse ukrepe za 
preprečevanje nesreč).  
 
V primeru izgube tovora obstaja nevarnost težkih poškodb oseb, tudi smrtnih primerov, kjer ni 
vključena le civilna odgovornost (denarna odškodnina) ampak tudi kazenska odgovornost. 

 Stran 1 od 11 

http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=263


 

Dodatno niso le osebe, ki so neposredno odgovorne za rokovanje s tovorom lahko kazensko 
odgovorne. Takšna kazenska odgovornost lahko navsezadnje tudi vključuje (in to je v veliki meri 
odvisno od specifičnega nacionalnega zakonodajnega sistema) srednje in najvišje vodstvo 
pravnega subjekta ArcelorMittal, ki igra pomembno vlogo pri takšnih dejavnostih, in ki 
i) morajo zagotoviti razpoložljivost vseh sredstev za zagotavljanje varnosti; 
ii) usposabljajo zadevne zaposlene na področju tveganj in dobre prakse; 
iii) je navsezadnje neposredno odgovoren za nadzorovanje skladnosti vseh varnostnih postopkov 
in pravilnega opravljanja dela. 
 
 Nujnost varnosti pri nakladanju 
 
Nujnost varnosti pri nakladanju se uveljavlja s standardi o preprečevanju nesreč, z zgoraj 
navedenimi načeli odgovornosti in mnogimi pravili pravnih standardov, ki obsegajo zelo natančne 
zakone za posebne tovore in postopke varnosti pri nakladanju v nekaterih državah, do splošnih 
načel potrebne skrbnosti in administrativnih določil v drugih državah, ki se nanašajo na splošne 
pogoje takšnih del.  
 
Predpisi o pritrjevanju tovora obstajajo v nekaterih državah držav članic, vendar se pogosto 
razlikujejo v vsebini in področju delovanja, zaradi česar je za mednarodne prevoznike zelo težko 
vedeti, kakšne so minimalne zahteve o pritrditvi tovora za zadeven prevoz tovora preko meje. 
Zaradi tega bi v vsakem primeru pritrditev tovora morala biti opravljena v skladu s primernimi 
standardi, ki se morajo enotno uporabiti na področju celotne Evrope in na koncu smernice 
najboljše prakse, kot so na primer »Evropske 
smernice dobre prakse pritrjevanja tovora za cestni prevoz« in evropske direktive EN 12195-1, ki 
so pomembne predpostavke varovanja nakladanja, ne glede na specifičen pravni scenarij 
zadevnih držav.  
 
Takšne smernice so relevantna referenca za vse javne ali zasebne stranke, ki so posredno ali 
neposredno povezane s pritrjevanjem tovora, in predstavljajo zbrano znanje evropskih 
strokovnjakov na tem področju, ter so oblikovane za vodenje vseh strank, povezanih z zahtevano 
ustrezno varnostjo za izvajanje mednarodnih prevozov. 
 
 
Pomembno: 
 
Ob upoštevanju splošnih načel odgovornosti, ki so navedeni zgoraj, bi takšni standardi morali biti 
upoštevani kot »OBVEZA« in ne kot »MOŽNOST«.  
 
Delo delujočih oseb, nakladalnih oseb in voznikov je, da zagotavljajo kako bodo nevarnosti 
izključene. 
 
 Odgovornost/obveznost za varnost nakladanja: 
 
Na kratko: Te osebe potencialno odgovorne in obvezane za varnost nakladanja so: 
1. nakladač (oseba, ki tovor nalaga na tovorno vozilo); 
2. njegov/njen nadzornik; 
3.         njegovo/njeno podjetje; 
4. voznik; 
5. njegov/njen nadzornik; 
6.         njegovo/njeno podjetje; 
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Sklep: edini način za upravljanje kazenske odgovornosti je:  
1. izogibanje kakršnim koli tveganjem v vseh možnih primerih; 
2. predložitev dokazov opravljenih analiz tveganja/izvedenih ukrepov. 
 
Ta standard so sestavili notranji in zunanji strokovnjaki in predstavlja, kar podjetje ArcelorMittal 
smatra kot najprimernejšo metodo pritrjevanja tovora. Vendar to ne izvzema voznika, 
njegovega/njenega nadzornika ali njegovega/njenega podjetja iz opozarjanja podjetja 
ArcelorMittal, če odkrije kakršne koli možne nepravilnosti v naših priporočilih.  
Varnostniki/mesto za nakladanje: 
 če ArcelorMittal meni, da obstaja potreba, bodo njegovi zaposleni 
- pregledali stanje vozila, prisotnost zaščitnih naprav, osebno zaščitno opremo in licence in 
pritrditev tovora po prevzemu; 
- v primeru nesreče ali neprimernega vedenja na kraju posredovali proti prevozniku/vozniku; 
- v primeru neskladnosti prepovedali dostop osebam. 
 
 

1. Področje uporabe, referenčni dokumenti in definicija 

Ta standard zadeva nakladanje in prevoz izdelkov1 v odgovornosti podjetja ArcelorMittal ali ki ga 
v Evropi naroči ArcelorMittal. 
Vsebina tega standarda zadeva: 
• prevozna podjetja; 
• notranja in zunanja skladišča; 
• prevozni oddelki v ali izven ArcelorMittal. 
 
Ta dokument mora biti uporabljen kot smernica v podružnicah ArcelorMittal izven Evrope. 
 
Podjetja skupine bodo kot minimum upoštevala prevladujoče lokalne predpise za delo povezano 
z ravnanjem s proizvodom. Kjer je standard bolj zahteven, se bo uporabil. 
Lokalna pravila morajo biti sestavljena v skladu z ocenitvijo tveganja in evropskim standardom 
EN12195. 
 
Ta standard dopolnjujejo ločeni priročniki, ki so specifični za določene tipe proizvodov, na primer 
PRIROČNIK – minimalne zahteve za pritrditev ploskih jeklenih izdelkov pred cestnim prevozom 
ref. ST019”  
V tem standardu se beseda »tovarna« uporablja za tovarne podjetja ArcelorMittal, vendar tudi za 
druge ustanove, ki so v lasti ArcelorMittal, s katerih poteka prevoz naših proizvodov. 
 

2. Splošno 

Ta standard opisuje aktivnosti, ki jih mora med postopkom nakladanja opraviti naše lastno osebje 
ali vozniki tovornih vozil: 

o Prihod tovornega vozila 
o Nakladanje tovora na tovorno vozilo 
o Pritrditev tovora 
o pred odhodom tovornega vozila. 

 

                                                 
1 Odpadni material je izven obsega uporabe tega postopka, ter notranji prevozi znotraj ustanov AM so 
izven obsega uporabe tega postopka. 
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3. Prihod tovornega vozila 

3.1 Vozniki tovornih vozil 
Vozniki morajo za vstop v nakladalno območje ArcelorMittal imeti naslednjo dokumentacijo in 
informacije: 
- identifikacijo; 
- ime podjetja; 
- podrobnosti o blagu za nakladanje; 
- skupno težo blaga za nakladanje; 
- destinacijo po nakladanju; 
- (ADR2 dovolilnico, nakladanje nad 25 t…) 
Dostop bo zavrnjen, če voznik: 

- uporablja alkohol ali droge ali jih prinese na kraj nakladanja; 
- ima s seboj potnike ali domače živali, drugi voznik je dovoljen. 

Vozniki tovornjakov morajo predložiti lastno (osebno zaščitno opremo), če so k temu pozvani ob 
prošnji za odobritev dostopa. 
Vozniki tovornih vozil morajo kot minimum imeti in uporabljati naslednjo osebno zaščitno opremo: 
 
  Zaščitno čelado                               

 Zaščitne čevlje 
 

in, če tako zahtevajo lokalna pravila, morajo prav tako imeti in uporabljati: 
 Zaščitna očala                                 

 Zaščitne rokavice z zaščito pred 
urezninami 
med natovarjanjem/ravnanjem 

 Oblačila, ki pokrivajo celotno telo 

       

Zaščito sluha 

in kakršne koli druge predmete, ki jih določajo lokalna pravila (na primer zaščito pred kislinami, 
odbojne jopiče itd.) 
 

                                                 
2 Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti). 

http://www.epi-net.fr/nouveau-epi-net/signaletique-et-signalisation/panneaux-d-obligation/panneaux-rigides�


 

Splošni varnostni predpisi za voznike 
• Prednost železniškega prometa, viličarjev, nosilcev za nakladanje 
• Opazovanje in upoštevanje signalizacije 
• Upoštevanje omejitve hitrosti 
• Izključitev motorja, ko je vozilo parkirano 
• Urejenost vseh predmetov na prikolici 
• Spoštovanje okolja (uporaba posod za smeti, obvestilo v primeru puščanja olja …) 
• Prepoved prehitevanja premikajočih vozil. 
• Spoštovanje splošnih cestno-prometnih predpisov (uporaba mobilnih telefonov, varnostnega 

pasu …) 
• Parkiranje le na za to določenih mestih 
• Uporaba dodeljenih prostorov (tuši, stranišča, menza) 
 
Tudi priporočeno (in v nekaterih tovarnah obvezno) 
•  Med rokovanjem se v kabini ne smejo nahajati osebe 
 
 
3.2 Vozila 
Vozila morajo biti tako vzdrževana, da zagotavljajo varno delo. 
Nakladalna ploščad Nakladalna ploščad mora biti ploska, trdna, stabilna, dobro ohranjena (ne 
sme imeti manjkajočih ali polomljenih desk), čista, zaprta in suha (razen pri odprtih prikolicah). 
Čisto pomeni, na njih ni umazanije in tekočin. Če se razpečevalec odloči, da prikolica ni čista, je 
ne bodo naložili. 
Sl. 1 in 2 Primer slabe nakladalne ploščadi  

    
 
Čelna stena: vozilo mora biti opremljeno s čelno steno med kabino in nakladalno ploščadjo. 
Če se čelna stena uporablja za pritrditev tovora, mora biti licencirana za določeno obremenitev in 
ta obremenitev ne sme biti presežena s pritrditvijo tovora. 
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Točke pritrditve: 
Zadostno število točk za pritrditev tovora mora biti integrirano v konstrukcijo vozila. 
Okvir prikolice ni točka za pritrditev tovora (razen če je tako lokalno dogovorjeno). 
Vsaka pritrdilna točka mora biti opremljena s kavljem in mora prenesti predpisano natezno 
trdnost pritrjenega materiala. 
Povezovalne točke morajo biti v dobrem stanju (ne zelo rjaveče …) 
Sl. 3 in 4 

    
 
 
 
3.3 Naprave za pritrditev 
Uporaba naprav za pritrditev je obvezna: v odvisnosti od tovarne so lahko pasovi iz sintetičnih 
vlaken, jeklene verige ali kabli.  
(Na nekaterih lokacije so verige celo prepovedane: informirajte se!). 
Število pasov za tovor zadostuje za pritrditev tovora. 
 
Pasovi za tovor niso obrabljeni ali poškodovani. To z vizualnim pregledom preveri voznik in/ali 
osebje za nakladanje. Če je naprava poškodovana (zareze, vozli ...), je ne smete uporabljati. 
Sl. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Primeri pasov v slabem stanju 
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Napenjalniki (zatikalniki) morajo biti takšni, da omogočajo preprosto pritegovanje zank in morajo 
biti zavarovani pred nenamernim sproščanjem. 

• Če uporabljate najlonske pasove, morajo biti v skladu z EN12195-2. 
• Če uporabljate verige, morajo biti v skladu z EN12195-3. 

O uporabi kablov odloča tovarna (če uporabljate kable, morajo biti v skladu z EN12195-4). 
 
Pasovi/verige/kabli morajo biti označeni in v dobrem stanju 
Fig. 6 Primer naprav za pritrditev z oznako 
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4. Nakladanje tovora na tovorno vozilo 

Nakladanje tovora upravljajo zaposleni podjetja ArcelorMittal. Voznik ima dolžnost, da nudi 
nasvete o nameščanju tovora na tovorno vozilo. 
Najvišja teža tovora na destinacijo mora upoštevati nacionalno zakonodajo. 

 
Vedenje voznikov tovornih vozil 
Vozniki tovornih vozil morajo delo opravljati na varen način in se morajo vesti v skladu s 
standardom o območjih nakladanja in razkladanja. 
Vozniki morajo: 
• biti vedno vljudni in pripravljeni na sodelovanje; 
• pred začetkom nakladanja mora voznik preveriti, ali je tovorno vozilo v varnem stanju in ali so 

tla prikolice čista in suha; 
• uporabljati prilagojeno osebno zaščitno opremo; 
• strogo upoštevati varnostne predpise v območjih nalaganja; 
• vedno ostati v neposredni bližini vozila; 
• v nujnih primerih upoštevati določila v nujnem primeru na lokaciji: v vsakem primeru mora 

voznik vozilo postaviti tako, da ne bo oviralo dostopa intervencijskim vozilom; 
• zavarovati tovor kot je opisano v dodatnih priročnikih podjetja ArcelorMittal ali, če takšnih 

informacij ni, kot je opisano v evropskem standardu; 
• uporabljati razpoložljiva sredstva (mobilne stopnice, ploščadi itd.) za dostop do ploščadi 

tovornega vozila, če jih zagotovi ArcelorMittal. 
 
Vozniki ne smejo (nepopoln seznam): 
• na nevaren način odpirati ali zapirati strehe; 
• med nakladanjem biti na prikolici;  

Izjema: za sproščanje izdelka z žerjava, je dostop na prikolico dovoljen le v skladu z 
lokalno ocenitvijo tveganja in varnostnimi ukrepi; 

• dotikati se tovora ali dvigala ali le-te voditi z rokami; 
• na nevaren način plezati na stranice; 
• skakati iz prikolice; 
• upravljati z napravami, ki pripadajo ArcelorMittal (viličarji, žerjavi …)3 
• hoditi pod tovorom; 
• se gibati ali stati med tovorom in fiksno točko. 
• … 
 

 

5. Pritrditev tovora 
Po nakladanju voznik upravlja pritrditev tovora v skladu z evropskim standardom in drugimi 
dokumenti, ki so kot referenca navedeni v 1. členu trenutnega standarda. 
Vsak voznik: 
• mora uporabljati (pritrdilni) material, ki je v dobrem stanju; 
• mora uporabljati opremo v dobrem in varnem stanju (na primer: lestve itd.) glede na lokalne 

pogoje (lestve morajo biti v dobrem stanju, glejte 9. člen); 
• določa razporeditev tovora na ploščadi vozila. 
Pritrditev in napenjanje se mora vedno opraviti pred začetkom prevoza (preden tovorno vozilo 
zapusti obrat), tudi v primeru kratkih poti. 
Na prikolici ne sme biti nepritrjenega materiala (na primer pokrovi utorov, drogovi, palete, vrvi).  

 
 

                                                 
3 Tovarne lahko voznikom dovolijo uporabo le-teh, vendar le po usposabljanju kot ga opravijo zaposleni 
ArcelorMittal. 
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6. Pred odhodom tovornega vozila (na področju Dolgih izdelkov) 
Pred odhodom tovornega vozila morata zaposlen pri AM in voznik skupaj opraviti pregled 
kakovosti rezultatov nakladanja in pritrditve tovora. (primer: glejte prilogo). 
Skupaj podpišeta običajen dokument, ki vsebuje najmanj naslednje informacije: 
• datum; 
• ime podjetja; 
• ime voznika; 
• registrsko številko tovornega vozila; 
• sliko pritrjenega tovora (z datumom in podpisom voznika). 
 
7. Natančen pregled nekaterih tovornih vozil (na področju ploskih izdelkov in 

AMDS) 
Pregledi na tovornih vozilih se morajo opraviti v skladu s pogodbeno dogovorjenimi pravili v 
nadaljevanju. 
Pogostost pregledov: 
Vse tovarne morajo mesečno opraviti redne preglede točk na vsaj 5 %4 (obvezno), 10 % 
(priporočeno) (priporočeno dnevno), preden tovorno vozilo zapusti tovarno. 
Pregledi točk še morajo biti usmerjeni na nova prevozna podjetja, nove voznike ali v primeru 
dvoma (na primer če prevozniško podjetje v preteklosti ni bilo zanesljivo). 
Prevozniku morajo biti redno posredovana poročila o neskladnostih (vsaka tovarna) 
To poročilo je del ocenitve prevoznika v okvirju postopka ocenjevanja tovarne. 
Prevozniki, ki sistematsko ne upoštevajo pravil, morajo biti uvrščeni na črno listo podjetja 
ArcelorMittal.  
 
8. Po odhodu 
Vsak voznik: 
• je odgovoren za ponovno pritrditev pritrdilnih naprav med prevozom.  
Ravnanje z blagom 
• Prevozniku/vozniku je prepovedano kakršno koli ravnanje z blagom, med ali po prevozu. 

 
 

                                                 
4 Obvezna najnižja meja se lahko poveča v priročnikih, ki se nanašajo na specifičen izdelek ali po odločitvi 
na lokalnih lokacijah. 



 

9. Najboljše prakse 
9.1. Primer prilagojene ploščadi za odpiranje (zapiranje) strehe tovornega vozila (glejte 

spodaj). 
Sl. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Za olajšanje dostopa na prikolico in za preprečevanje padcev, se lahko uporabijo fiksne 
ali mobilne lestve. 

Sl. 8-1 in 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Če je uporabno, se mora pod blagom uporabiti nedrsna podloga za zmanjšanje tveganja 
zdrsa. 

Uporaba nedrsne podloge je obvezna za določene proizvode (glejte priročnik lokalnih predpisov). 
Sl. 9 
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Priloga 
 
 

Pregled po nakladanju tovornega vozila 
 
 

Datum: 
 
Ime prevoznega podjetja: 
Registrska številka tovornega vozila: 
Registrska številka prikolice: 
Priimek voznika: 
 
Vrsta blaga: 
Naročilnica št.: 
Destinacija po nakladanju (stranka): 
Skupna teža: 
 
Slike: 

- splošen pogled nakladanja 
- splošen pogled pritrditve tovora 
- podroben pogled pritrditve tovora 

 
 
 
 
Podpisi:     Voznik   AM kontrolor 
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