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PROGRAM DELAVNICE 

»PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DELODAJALCEV ZA DELO S SPLETNIM 
ORODJEM ZA OCENJEVANJE TVEGANJA  

OiRA – DELO V PISARNAH« 
 

Torek, 3. oktober 2017 

 

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje 

Slomškova ulica 33, Murska Sobota 

Učilnica 1 

 

 

08:30 – 09:00 30' Registracija 

 

09.00 – 09.05 

 

05' Pozdravni govor   

Dejan DRAVEC, direktor 

Ljudska univerza Murska Sobota 

 

09:05 – 09:15 10' Zakaj je smiselno uporabljati brezplačno spletno orodje za 

ocenjevanje tveganja OiRA?  

Jože HAUKO, sekretar 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti  

 

09:15 – 09:25 10' Stališče Inšpektorat RS za delo do izjave o varnosti z oceno tveganja, 

pripravljene s pomočjo spletnega orodja za ocenjevanje tveganja 

OiRA  

Benjamin OŠLAK, inšpektor za delo  

Inšpektorat RS za delo  

 

 

  



 

 

 

 

09:25 - 11:00 95' Predstavitev spletnega orodja za ocenjevanje tveganja OiRA  

 splošni uvod 

 delo v pisarnah 

mag. Milan SRNA 

 

11:00 – 11:15 15' Odmor 

 

11:00 – 12:30 90' Individualno praktično usposabljanje s pripravo ocene tveganja –  

1. del 

mag. Milan SRNA 

 

12:30 – 13:15 45' Odmor 

 

13:15 – 14:45 90' Individualno praktično usposabljanje s pripravo ocene tveganja –  

2. del 

mag. Milan SRNA 

 

14:45 – 15:00 15' Razprava  

 

 

 

PRIJAVA 

 

Število udeležencev je omejeno, zato je predhodna prijava obvezna.  

 

Izpolnjeno prijavnico je potrebno posredovati najkasneje do petka, 29. septembra 2017 

na e-naslov: gp.mddsz@gov.si  

 

Kotizacije ni, saj je seminar brezplačen. 

 

 

 

POTRDILA O UDELEŽBI 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo udeležencem 

konference  naknadno posredovalo po e-pošti potrdila o udeležbi. 
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KAJ JE ORODJE OiRA? 

 

Ocenjevanje tveganja je pomemben prvi korak pri preprečevanju nezgod pri delu in 

poklicnih bolezni. Orodje OiRA ta postopek zelo olajša, pri čemer omogoča identifikacijo 

tveganj, njihovo ocenjevanje ter določitev ukrepov za odpravo ali zmanjšanje tveganj. 

 

OiRA je brezplačno in preprosto spletno orodje za ocenjevanje tveganja na področju 

varnosti in zdravja pri delu. Več na: http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-

tveganja 

 

 

KOMU JE ORODJE OiRA NAMENJENO? 

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011) določa, da so 

delodajalci dolžni pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili 

izpostavljeni pri delu.  

 

Orodje OiRA omogoča mikro in majhnim delodajalcem, da na relativno preprost način 

ocenijo tveganje v svojem podjetju. Smiselno je, da se ga naučijo uporabljati tudi tisti 

delodajalci, ki so poverili opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in 

zagotavljanja varnosti pri delu zunanjim strokovnim službam, ki imajo dovoljenje za delo.  

 

 

KAJ SE BOSTE NAUČILI NA DELAVNICI? 

  

Naučili se boste praktične uporabe orodja OiRA na primeru vašega podjetja ter s 

pomočjo strokovnjakov sami ocenili tveganje na pisarniških delovnih mestih. 

 

 

 

KAKŠNE KORISTI SI LAHKO OBETATE OD NOVOPRIDOBLJENEGA ZNANJA? 

 

Kvalitetna ocena tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni 

pri delu, vodi v znižanje stroškov, povezanih z nezgodami pri delu, poklicnimi boleznimi 

ter odsotnostmi z dela zaradi bolezni. 

 

Na delavnici boste dobili vpogled v postopek ocenjevanja tveganja. Kasneje se boste 

tako lažje odločili, da opravite dodatno usposabljanje in da namesto zunanjih strokovnih 

služb sami prevzamete vodenje nalog zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v svojem 

podjetju, s čemer si lahko dodatno znižate stroške poslovanja.  


