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I.

UVOD

Ocena tveganja je osnova za uspešno upravljanje varnosti in zdravja pri delu
ter ključ do zmanjšanja števila nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Če je ocena tveganja strokovno izdelana, izboljša
varnost in zdravje na delovnem mestu ter poslovno uspešnost podjetja. Varnost in zdravje delavcev v Evropi temelji na
oceni in obvladovanju tveganja. Delodajalce zavezuje splošna dolžnost, da morajo delavcem zagotoviti varnost in zdravje
pri delu v vseh pogledih ter izdelati oceno tveganja. Zato se mora v vsakem podjetju izvesti ocenjevanje tveganja in
uvesti načrt ukrepov za zmanjševanje tveganja. Da bi ocena tveganja dosegla svoj cilj, morajo vsi, ki v postopkih
ocenjevanja sodelujejo, jasno razumeti:
- pomen in vlogo ocenjevanja tveganja,
- pravni okvir in uporabljene pojme,
- postopek, ki se uporablja za ocenjevanje tveganja,
- vlogo ključnih oseb, vključenih v postopek ocenjevanja tveganja.
Delavci in/ali njihovi predstavniki imajo pravico, da sodelujejo v postopkih ocenjevanja tveganja ter da se z njimi opravi
predhodno posvetovanje o predvidenih ukrepih za zmanjšanje oziroma odpravo identificiranih tveganj.
Orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment) je spletno interaktivno orodje za izdelavo ocene tveganja, ki ga je razvila
Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu (EU‐OSHA). Orodje OiRA je:
- uporabniku prijazna, brezplačna, posameznim dejavnostim prilagojena spletna aplikacija,
- namenjeno mikro in malim podjetjem (do 50 zaposlenih), katerim olajša postopek ocenjevanja tveganja, od
identifikacije nevarnosti in ocenjevanja tveganj na delovnem mestu do sprejemanja odločitev in izvajanja
preventivnih ukrepov ter spremljanja in poročanja,
- enostavno dosegljivo na spletu in prilagojeno slovenskemu pravnemu redu,
- podprto z razvojem EU OiRA skupnosti.

II.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Kaj je OiRA?
OiRA je okrajšava za Online Interactive Risk Assessment. Je spletno interaktivno orodje, ki uporabniku olajša postopek
ocenjevanja tveganja varnosti in zdravja na delovnem mestu oziroma v delovnem okolju.
Komu je orodje OiRA namenjeno?
Orodje OiRA lahko uporabi vsakdo, ki želi oceniti tveganja, povezana z zdravjem in varnostjo, ki morda obstajajo v
njegovem delovnem okolju.
Orodje OiRA je oblikovano tako, da je uporabniku v pomoč pri ocenjevanju tveganj pri delu in pri pripravi
dokumentirane ocene tveganja. Načrt ukrepov uporabnik s pomočjo orodja OiRA izdela »po meri« za delovna mesta
v njegovem podjetju.
Ali mora biti delodajalec, ki v svojemu podjetju sam prevzame opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu,
usposobljen?
V skladu s 30. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD‐1/ (Ur.l.RS, št. 43/2011) lahko delodajalec oz.
odgovorna oseba delodajalca, sam prevzame vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu, pod pogojem, da opravi
predpisano prilagojeno usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev ali splošni del strokovnega izpita.
Izvajalci usposabljanj so imenovani s strani MDDSZ (potrjeni programi usposabljanja, glej stran 26).
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Prilagojeno splošno in strokovno usposabljanje:
- trajanje 8 ur (4 ure seminar + 4 ure praktična delavnica)
- enkratno usposabljanje – udeleženci prejmejo trajno veljavno potrdilo, ki potrjuje, da lahko v svojem podjetju
prevzamejo vodenje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Ali lahko v orodje OiRA vstopimo kot »gost«, brez registracije?
Orodje OiRA dodatno ponuja možnost prijave kot »gost«, kjer se uporabniku Orodja ni potrebno registrirati v sistem.
Orodje OiRA takemu uporabniku omogoča vse funkcionalnosti orodja, razlika je le, da »gost« ne more shraniti
svojega ocenjevanja in oblikovati poročil. Način uporabe orodja OiRA kot »gost« je namenjen predvsem spoznavanju
orodja in izobraževanju o varnosti in zdravju pri delu (Slika 3).

Kdaj se je potrebno registrirati in kdaj prijaviti?
Prva stvar, ki jo mora uporabnik storiti pred pričetkom prvega ocenjevanja tveganja, za katerega želi, da se trajno
shrani, je oblikovanje OiRA uporabniškega računa, kar je enostaven in hiter postopek. Registracija omogoča
enostavno prijavo in s tem pričetek izdelave nove ocene tveganja. Ko smo opravili registracijo, se vsakič, ko vstopimo
v orodje le prijavimo s spletnim naslovom in geslom, ki smo ju izbrali ob registraciji. (Slike 3, 4 in 5).

Kako poteka postopek ocenjevanja tveganja?
Ocenjevalni postopek ima štiri glavne korake (podrobneje v poglavju IV. OCENJEVANJE TVEGANJA na strani 15):
1. Priprava: V prvem koraku uporabnik vstopi v orodje OiRA (registracija oz. prijava, podrobneje v poglavju III.
REGISTRACIJA) in dobi informacije o postopku ocenjevanja tveganja za delovno mesto
2. Identifikacija in ocena: vključuje odkrivanje morebitnih nevarnosti pri delu in razlago, kdo bi jim bil lahko
izpostavljen. Ocena vključuje prednostno razvrščanje prepoznanih tveganj (nizko, srednje oz. visoko tveganje).
Prednostna razvrstitev služi pri načrtovanju vrstnega reda izvajanja ukrepov. Faza Identifikacija in ocena ponudi
tudi vpogled v zakonske zahteve (ob vsakem tveganju je naveden Zakon oz. Pravilnik ter člen na katerega se
nanaša prepoznano tveganje).
3. Načrt ukrepov: V tem koraku ocenjevalnega postopka se uporabnik odloči, katere ukrepe iz nabora predlaganih
ukrepov (Slika 19), bo sprejel za odpravo oziroma zmanjšanje predhodno identificiranih tveganj ter katere vire
(čas, finance ipd.) potrebuje za uspešno izvedbo sprejetih ukrepov.
4. Poročilo: Orodje OiRA v zadnjem koraku samodejno oblikuje/izdela poročilo (Sliki 22 in 23). V primeru prijave kot
»gost«, se poročilo ne oblikuje.
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Slika 1: Prikaz korakov
k
pri occenjevanju tve
eganja z upora
abo orodja OiRRA
Ali
A se je potreb
bno za ocenje
evanje pripravviti?
Uporabnik za uporabo orodja OiRA ne potrebuje nobenih pose
ebnih priprav,, vendar pa jee dobro predhodno razmisliiti,
kdo bo izvvedel ocenjevvanje tveganja
a, kako bodo v proces ocenjjevanja vključeni delavci in podobno.

Koliko časa traaja postopek ocenjevanja?
o
Nemogočče je napoved
dati koliko časa traja postoppek ocenjevanja tveganja za
z določeno ddelovno mesto, saj se orod
dja
OiRA za posamezna delovna
d
mesta
a razlikujejo tako po vseb
bini kot tudi po obsegu, gglede na deja
avnost podjettja
oziroma o
organizacije.
Vendar p
pa si uporabn
nik lahko za oceno vzamee toliko časa kot ga ima na voljo. Oceenjevanje tve
eganja je lahko
prekinjeno v katerikoli fazi postopka
a. Za nadaljevvanja že začettega ocenjevanja tveganja uuporabnik s prijavo
p
ponovn
no
vstopi v o
orodje OiRA in
n odpre predhodno shranje no, nedokonččano ocenjeva
anje tveganja tter nadaljuje z delom.

Kdo je skrbnik orodja v Slovveniji?
Evropska Agencija za varnost
v
in zdravje pri deluu (EU‐OSHA) je
j z Ministrstvom za delo,, družino, soccialne zadeve in
enake m
možnosti skklenila Mem
morandum o razvoju, rabi in vzzdrževanju oorodja OiRA
A v Sloven
niji
(http://www.osha.mdd
dsz.gov.si/oira
a‐ocenjevanjee‐tveganja).

Ali
A je orodje OiRA tudi kot mobilna
m
aplikacija?
Orodje see seveda razvvija, posodabljja, prilagaja ppogostim spre
emembam infformacijskih ttehnologij in spremembam
s
mv
zakonodaaji. V letu 2015
5 posodobljen
na različica oroodja OiRA 2.0, deluje tudi kot
k mobilna applikacija.
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Slika 2: Oroddje OiRA kot mobilna aplik
kacija

III.
I

REGISTRACIJA
A

Orodje
O
OiRA ponuja dva naččina uporabe,, kot registriraan uporabnik ali kot »gost«
«. Za registraccijo v orodje OiRA
O
uporabn
nik
potrebuje veljaaven naslov ellektronske pošte in geslo.
Orodje OiRA je
j redno poso
odabljano in vvzdrževano. Uporabniki
U
so
oo
Podatki so varrovani s politiko varovanja zasebnosti. O
premembah (npr.: spremem
mba zakonoda
aje) obveščenni na naslov elektronske poššte, ki so ga naavedli ob regiistraciji.
sp

S
Slika
3: Vstopn
no okno: novaa registracija, prijava ali prijjava kot »gostt«
Uporabnik, ki sse prvič prijavlja v orodje, sledi naslednjim
m korakom:
1. uporabnik klikne na »Reegistracija«,
2. vnese nasllov elektronskke pošte in geslo,
prebere in sprrejme politiko
o glede varovaanja osebnih podatkov.
p
3. natančno p
7

Uporabnik lahkko orodje upo
orablja kot »ggost«, pri čem
mer ima na razpolago vso vsebino
v
orodjja. Vedeti je potrebno,
p
da se
ocenjevanje prri uporabi oro
odja kot »gosst« ne shrani in da orodje ne izdela/obllikuje poročil.. Način upora
abe orodja OiR
RA
ot »gost« je n
namenjen pred
dvsem spozna
avanju orodja in izobraževaanju o varnosti in zdravju prri delu (Slika 3).
3
ko

Sllika 4: Registraacija uporabn
nika orodja OiR
RA

1. ZAGOTA
AVLJANJE ZA
ASEBNOSTI UPORABNIIKOV
Pri uporabi oro
odja OiRA je zagotovljena politika
p
zasebnnosti uporabn
nikov. V ta nam
men se nepossredno uporab
blja Uredba (EES)
štt. 45/2001, ki zagotavlja, daa so vsi podattki obdelani poošteno, zakon
nito, samo za izrecno omennjene namene
e v Uredbi ter se
vaarno shranjujeejo.
Vrste
V
„osebnih
h podatkov“, ki se shranjujjejo v orodju OiRA so:
- elektronskki naslovi,
pe, navedenee v akcijskem načrtu
n
– vnos imen ni obvezzen,
- imena oseeb, ki so odgovvorne za ukrep
o vnesejo v prrazna besedilnna polja.
- druga imena, ki se lahko
h podatkov sp
prejema nasleednje ukrepe:
EU‐OSHA za vaarstvo osebnih
datki niso dosstopni zunanjim uporabnikoom,
- osebni pod
pooblaščenim
m dostopom,
- varnostne ukrepe za zašščito pred nep
unikacije.
- ustrezno ššifriranje komu
h
ira.osha.euroopa.eu/privacyy‐policy.
Celotno besediilo politike zassebnosti za orrodje OiRA je na voljo na: http://www.o

2. POGOJI IIN DOLOČILLA
Po uspešni reggistraciji orodje OiRA upora
abnika seznanni s »Pogoji in določili« za uporabnike.
u
O
Orodje OiRA va
aruje zasebno
ost
ostop do podatkov, ki jih vnese
v
uporabnnik je mogoč le z uporabniikovim elektroonskim poštnim naslovom in
uporabnika. Do
eslom, ki ga jee določil ob reegistraciji.
ge
nu strani, je aaktiven po pre
egledu celotnega besedila »Pogoji in do
oločila«. Orod
dje
Krmilni gumb »Potrdi in nadaljuj« na dn
OiRA
O
uporabniku omogoči nadaljevanje
n
uporabe
u
orodj a po potrditvii strinjanja s predstavljenim
p
mi pogoji in do
oločili.
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3. PRIJAVA
A
Že
e registrirani u
uporabniki v svoj
s račun vstopijo na nasleednji način:
1.
vnesejo svoj naslov elektronske
e
po
ošte in geslo,
2.
se prijavvijo,
o naslov novegga ocenjevanja tveganja ali
3.a. določijo
dno nedokončanim ocenjeevanjem tvegaanja. Oceno tvveganja, katerro želijo nada
aljevati, izbereejo
3.b. nadaljujjejo s predhod
med preedhodno shraanjenimi ocenami tveganja.. Ocena tveganja je shranje
ena pod imenoom, ki ga dolo
oči uporabnik in
je na razzpolago za nadaljnjo obravnavo.

o
Slikaa 5: Prijavno okno

4. OPOMNIK ZA GESLO
O
V kolikor regisstriran uporab
bnik pozabi svvoje geslo, sisstem »na zah
htevo« generira novo gesloo in ga samod
dejno pošlje na
izzbran naslov eelektronske po
ošte.

Slika 66: Opomnik zaa geslo

5. NADALJEEVANJE NED
DOKONČAN
NEGA OCEN
NJEVANJA
Ocenjevanje
O
tvveganja z oro
odjem OiRA la
ahko uporabnnik med delom
m kadarkoli prekine.
p
Nadaaljuje lahko po
ozneje, tako da
med
m naslovi occenjevanj tvegganj, ki jih je predhodno
p
shhranil, izbere tistega, kjer hoče
h
nadaljevaati z delom. Shrani
S
lahko več
v
ocenjevanj tveganja z različn
nimi naslovi/im
meni. (npr.: A
Avtoservis testt, Avtoservis 1, Avtoservis 22).
Uporabnik si m
mora zapomnitti svoj naslov elektronske ppošte, geslo in
n naslov/ime, ki ga je dode lil posamezni oceni tveganjja.
Ob
O naslovu/imenu ocene tveeganja je vedn
no tudi datum
m zadnjega shranjevanja podatkov v oroddje OiRA.
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Slikaa 7: Uporabnik izbira med oobstoječimi ocenami tveganja ali kreira nnovo
Ob
O zaključku alli pri prekinitvvi dela, se upo
orabnik s klikoom na gumb »Odjava« aktivvno odjavi iz oorodja.
o končanem ddelu zapre programsko okn
no
Zaaradi varnostnih razlogov priporočamo,, da se uporaabnik aktivno odjavi ter po
brskalnika (preekine aktivno sejo).
s

Slika 8: Odjava iz orodja OiRA

IV.

OCENJEVANJEE TVEGAN
NJA

Ocenjevalni
O
po
ostopek ima šttiri glavne korake/faze (Slikka 1):
1. Pripraava: V prvem koraku upora
abnik vstopi v orodje OiRA
A (registracija
a oz. prijava, podrobneje glej
g poglavje III.
Registtracija) in dobi informacije o postopku occenjevanja tve
eganja za delo
ovno mesto.
2. Identiifikacija in oce
ena: Spletno orodje
o
OiRA uuporabnika op
pomni na serijo morebitnih tveganj za zdravje in varno
ost
pri delu, ki lahko obstajajo na de
elovnem mesttu za določen
no dejavnost. Z odzivom naa navedene izzjave/trditve, ki
opisujjejo urejeno stanje, z »D
Da« oziroma z »Ne«, se uporabnik op
predeli, ali naavedene neva
arnosti ozirom
ma
tvegan
nja obstajajo na delovnem
m mestu, ki ga ocenjuje. V kolikor v času ocenjevvanja tveganja za določene
izjave//trditve uporaabnik nima na
a voljo dovoljj podatkov za opredelitev (Da/Ne), lahkko korak začassno odloži in se
njegovvi obravnavi posveti kasne
eje. Posamezzna izjava/trditev je formirana na načinn, da odgovo
or »Da« vedn
no
pomeni, da imamo
o zadevo urejeno, da to tv eganje v naše
em podjetju ni
n prisotno in da nam ni po
otrebno sprejeeti
nikakrršnih ukrepovv za zmanjšan
nje tveganja. Odgovor »Ne
e« vedno pomeni, da ne moremo prittrditi trditvi, ki
opisujje urejeno staanje, da moramo stopnjo tveganja oce
eniti (visoko/ssrednje/majhnno) ter v nasllednjem koraku
sprejeeti ukrepe.
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3. Načrt ukrepov: V teem koraku occenjevalnega ppostopka se uporabnik
u
odlo
oči, katere ukkrepe iz naborra ukrepov (Sliki
18 in 19), bo sprejel za odpra
avo oziroma zzmanjšanje predhodno
p
ide
entificiranih ttveganj ter katere vire (čaas,
financce ipd.) potreb
buje za uspešn
no izvedbo sp rejetih ukrepo
ov.
4. Poročilo: Orodje OiiRA v zadnjem
m koraku samoodejno obliku
uje/izdela poro
očilo (Sliki 22 in 23). V prim
meru prijave kot
k
»gost««, se poročilo ne oblikuje/izzdela.
Pomožni funkcciji:
-

Status: priikazuje kolikšeen del ocenjevvanja tveganjaa smo že opraavili (po posam
meznih modullih, Slika 20).

-

dpre navodila za delo z orod
djem OiRA.
Pomoč: od

Postopka ocen
njevanja tveganja ni potre
ebno izvesti nnaenkrat, kad
darkoli ga la
ahko prekinette in nasledn
njič nadaljujtee z
ocenjevanjem.

Pomembn
no je, da po vvsakem izved
denem korakku shranite
sprem
membe oz. potrdite
p
vnoss podatkov z ukazom »Sh
hrani in nadaaljuj«!

Slika 9: »Shrani
»
in naddaljuj« po vsakkem izvedenem koraku

1. PRIPRAV
VA
Faaza priprave vvsebuje kratko
o predstavitevv orodja, nam en in način occenitve tvegan
nja. Uporabni k se v tej fazi sam ali skupaaj z
zaaposlenim na določenem delovnem
d
mestu pripravi nna ocenjevanje tveganja. Klik
K na gumb »Začni«, uporabnika vodi do
d
naslednje faze,, do identifikaacije potencialnih tveganj inn njihove ocen
ne.
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Slika 10: Predstavitev,
P
nnamen in način ocenjevanja tveganja

2. IDENTIFIIKACIJA + OCENA
O
Faaza »Identifikacija + Oce
ena« vključuje dva korakaa. Prvi korakk je identifikacija ali doloočitev potenccialnih tveganj,
nevarnosti, težžav v podjetju
u, na delovnem
m mestu, v deelovnem okolju ipd. Orodje
e uporabnika samodejno vodi, oba koraka
stta združena v enem oknu. Uporabnik prične z določiitvijo potencialnih tveganj s klikom na ggumb »Začni z identifikaciijo
tvveganj«. Pri teem se na sredini okna odpre navpični sezznam modulo
ov, podmodulo
ov in pripadajoočih tveganj.
Id
dentifikacija tveganj za določen modul oz. podmoduul (npr.: Delo
ovno mesto), se prične s ssplošnim opisom modula oz.
o
podmodula terr predstavitvijo morebitnih značilnosti obbravnavanegaa modula oz. podmodula
p
(ddesni del okna).

oločitev potenncialnih tvegaanj (moduli in podmoduli)
Slika 11: Do
12

Slika 12: Legenda ozn ak opredeljuje
e identifikacijo tveganj

Slika 13:
1 Identifikac ija in ocena id
dentificiranih tveganj
t
Sp
pletno orodjee OiRA uporab
bnika opomni na serijo moorebitnih tveganj za zdravje
e in varnost ppri delu, ki lahko obstajajo na
delovnem messtu za določeno dejavnost. Z odzivom na navedene
e izjave/trditv
ve, ki opisujej
ejo urejeno sttanje (vedno
ov
oma z »Ne«, se uporabnikk opredeli, ali navedene nevarnosti
n
oziiroma tveganja obstajajo na
trrdilni obliki), z »Da« oziro
delovnem messtu, ki ga ocenjuje.
-

V primeru, ko navedena izjava/trdite
ev za uporabnnika velja, izbere možnost »Da«, kar po meni, da navedeno tvegan
nje
h korakov (naččrt
na delovneem mestu, ki ga ocenjuje, ne obstaja. ZZadeva je urejena. Ocenjevanja tveganjaa in nadaljnjih
ukrepov) n
ni! Gumb se obarva
o
zeleno
o.

-

u, ko uporab
bnik navedeno izjavo/trdittev ne more potrditi, izb
bere možnostt »Ne«, kar pomeni, da je
V primeru
identificiraal tveganje naa delovnem mestu,
m
ki ga o cenjuje. Gum
mb se obarva rdeče.
r
Ob tem
m se na desne
em delu ekrana
takoj pojavvi rumen kvad
drant, kjer do
oločimo stopnjjo identificiranega tveganja
a in sicer »Nizzka«, »Srednja« ali »Visokaa«.
Orodje naam ponudi prredvideno sto
opnjo tvegannja, vendar jo
o uporabnik, glede na svoojo presojo, lahko poljubn
no
spremeni.
Obrazložitev enostavno
osti ocenjevanja: Orodje OiR
RA ne poudarjja metod ocen
njevanja in koompleksnih izrračunov stopeenj
tveganj, prrednost daje prepoznavanj
p
u aktualnih tvveganj in ponu
udbi nabora re
ešitev za njihoovo zmanjšanjje oz. odpravo
o.

Kaj je stop
pnja tveganja? Stopnja tve
eganja (Nizka//Srednja/Visoka) je funkcija resnosti (m
možne poškod
dbe/bolezni, kot
k
posledice tveganj) in ve
erjetnosti nasstanka poškoddbe/bolezni (odvisno
(
od pogostosti in ttrajanja izposttavljenosti oseeb
nosti nastanka
a nevarnega d ogodka).
nevarnostim oz. verjetn
očanju stopnje tveganja (Nizka/Srednja/V
/Visoka) priporočamo razmislek o resnossti poškodbe/b
bolezni, ki jo
Pri dolo
tvegaanje lahko povvzroči ter o teem, kako pogo
osto so delavcci tveganju izppostavljeni.
-

no ne more taakoj opredelitti ali se želi opredeliti
o
kasnneje, izbere gumb »Shrani in
V primeru, ko uporabnik za naveden
orabnik lahko odloči v prim
meru pomanjkkanja informaacij
nadaljuj«. Tveganje se obarva oranžžno. Za to moožnost se upo
ebne dodatne meritve, posebne okoliščin
ne). Oranžna barva gumba označuje, da je
(npr.: nezaanesljive inforrmacije, potre
potrebno p
pridobiti dodaatne informaccije ter kasnejee zaključiti z id
dentifikacijo tveganj.
t

-

nkretno podje
etje niso smisselne. V tem primeru lahko
Določene trditve v possameznih, konkretnih situaacijah za kon
o »Ni smiselno
o«.
uporabnik izbere opcijo

-

orabnik določčenega tveganja ni obravnnaval (tvegan
nje preskočim
mo, oz. ne shhranimo sprem
membe), gum
mb
Kadar upo
ostane obaarvan sivo.

evanja vnesen
nih
Pregledovanje orodja OiRA ter izpolnjevvanje posameeznih polj še ne pomeni tudi avtomatsskega shranje
podatkov.
mbo je potrebnno potrditi z gumbom
g
»Shrrani in nadaljuuj«!
Vsaako spremem

n drugi viri«, uporabnika seznanijo s ppravno podlaggo, ki je v po
ovezavi z obraavnavano izja
avo/trditvijo oz.
o
»ZZakonodaja in
tvveganjem. Klikk na puščico odpre
o
okno ter do aktualnihh spletnih povvezav (členi v zakonskih
z
in ppodzakonskih aktih).

Slika 14: ZZakonodaja in
n drugi viri
Nekatera tvegaanja so tako pomembna in imajo lahkoo tako resne posledice, da
a se ne ocenjjujejo. Orodje
e prioriteto teeh
tvveganj avtomaatsko označi za
z visoko! Njih
hova obravnavva se prenese
e direktno v na
aslednjo fazo: »Načrt ukrep
pov«.
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Slika 15: Prioriteetna tveganja se ne ocenjujjejo
Orodje
O
OiRA om
mogoča končn
nemu uporabniku dodajanjje novih tvegaanj, ki niso sesstavni del obsstoječe aplikaccije. Tveganja in
ukrepi, ki jih uporabnik sam
m doda, se pojjavijo v delu nnačrta ukrepo
ov, izpišejo se kot sestavni del končnega
a poročila in kot
k
del akcijskega n
načrta (dodan
na je vrstica v Excelu). Poseebnih tveganj pa v delu, ki vizualno
v
prikazzujejo status ocene
o
tveganjja,
ni.

Slika 16: Uporabni k doda tvegan
nja po lastni presoji
p
Modul
M
za dodaajanje tveganjj – »Vaša dod
dana tveganjaa« je zadnji se
estavni del oro
odja. Lociran jje na dnu osn
novnega menijja.
Uporabnik, ki v naboru tvegganj, naveden
nih v modulih in podmodulih ni našel tve
eganja, ki ga jje sicer identificiral v svojeem
podjetju, lahko
o dodatno sam
m ustvari seznam tveganj inn ukrepov gled
de na lastno presojo.
p
To stoori s klikom na
a »Vaša dodana
oda opis.
tvveganja« in do

3. NAČRT U
UKREPOV
V koraku »Naččrt ukrepov« uporabnik
u
odloča o ukrepihh, ki jih lahko
o uvede/izvaja
a za odpravo aali zmanjšanje
e identificiran
nih
bira med ukre
epi, ki jih ponuudi orodje. Orrodje pa omog
goča tudi dodaajanje lastnih ukrepov. Poleg
tvveganj. Uporaabnik lahko izb
15

te
ega lahko ukrepe, ki jih oro
odje predlaga, uporabnik ppo želji spreminja in prilaga
aja posebnosttim svojega de
elovnega okolja
oziroma delovn
nega mesta.
a s klikom na gumb »N
Načrt ukrepov« orodje upporabnika vo
odi v reševan
nje
Po končanem pregledu vsseh tveganj ali
dentificiranih tveganj. Naččrt ukrepov za
z določen m
modul oz. po
odmodul, se prične s sploošnim opisom
m ter naboro
om
id
predvidenih ukkrepov. Klik na »Ustvari na
ačrt ukrepov« uporabnika vodi
v
k določitvi ukrepov prri vseh predho
odno določen
nih
potencialnih tvveganjih.

Slika 17
7: Uporabnik uustvari načrt ukrepov;
u
opis modula
Uporabnik iden
ntificiranim tvveganjem dolo
oči seznam ukkrepov. Klik naa »Izberite ukrrep« prikaže sseznam ukrep
pov, ki jih orod
dje
ponuja. Uporabnik ima pri posameznem ukrepu možnnost spremen
niti prioriteto reševanja tveeganja, vnese
e, dopolni lahko
naslednja poljaa:
-

opis ukrep
pa: splošni pristop za odpravo ali zmanjššanje tveganja, specifični ukrepi,
u
potrebbni za izvajanjje tega pristopa
in raven p
potrebne stro
okovnosti in/a
ali zahteve (SSlika 18). Z gumbom »+ Dodaj
D
nov ukkrep« lahko za
z identificiran
no
tveganje d
določimo večjee število ukrep
pov,

-

o osebo za izvvajanje sprejettega ukrepa,
odgovorno

-

z
izvvedbe določennega ukrepa,
potrebna ssredstva, za zagotovitev

-

n začetek in naačrtovan zakljjuček izvajanj a določenegaa ukrepa.
načrtovan
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Sliika 18 : Odločanje o reševanju posamezn
nega identificiiranega tveganja
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Slika 119: Predlaganii ukrepi
Gumb »+ Dodaaj nov ukrep«
« na koncu strrani omogočaa dodajanje ukkrepov, ki jih uporabnik izbbira iz obstoje
ečega menija ali
krreira specifičn
ne ukrepe, ki so prilagojenii posebnostim
m posameznegga delovnega mesta. Predlaagatelji dodattnih ukrepov so
laahko delavci, kki pogosto naajbolje poznajo
o dejavnike tvveganja na de
elovnih mestih
h in nemalokrrat predlagajo
o zelo uporabne
re
ešitve. Na spo
odnjem delu strani
s
(Slika 18) se nahaja prazno sivo senčeno polje,, v katerega l ahko vnesete
e vse morebitne
opombe in komentarje gled
de identificira
anega tvegannja. Te opomb
be bodo upošštevane in viddne v poročilu ‐ »Akcijskeem
načrtu«.
Uporabnik mora vsako spreemembo shran
niti, samo izbbiranje predlagganih možnossti in vpisovannje ne zadostuje. Po vsake
em
izzvedenem korraku je obvezno klikniti »Shrani in nadaaljuj«. V nasprrotnem primeru vneseni poodatki ne bodo
o shranjeni.
onuja grafični pregled izvedenih korakovv (gumb »Status« v glavnem meniju levvo spodaj), ki jih
Orodje
O
OiRA po
j je uporabn
nik
pri ocenjevanju
u tveganj in do
oločanju ukre
epov že izvedeel. Vsebina »Sttatusa« je nasslednja:
seznam modulov occene tveganja
a,
‐
ni prikaz stanjja tveganj in prioriteta
p
ukreepov s poudarrkom na ukrep
pih, ki imajo vvisoko priorite
eto – visoko
grafičn
‐
stopnjjo tveganja.
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Slika 20: Gumb v gla
avnem menijuu »Status« ‐ Pregled stanja ocenjevanja t veganj
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4.
4 POROČILLO
Uporabniku v ffazi »Poročilo«
« orodje izdela/oblikuje štirri vrste poročil. Poročila se generirajo iz orodja OiRA in prenesejo kot
k
Word
W
oz. Excell datoteke. Up
porabnik jih la
ahko shrani naa svoj računallnik oz. natisne, če jih potreebuje v fizični obliki. Poročila
ne tiskamo po
o nepotrebne
em. Poročila (Word oz. Exxcel datoteke) lahko upora
abnik tudi sppreminja, vend
dar se vnesene
premembe NEE shranijo v orodju.
o
Podattke za katere želimo, da se
e shranijo v orodju,
o
mora mo vnesti v orodje. Tiskan
no
sp
obliko poročil lahko razdelim
mo med zaposlene. Tako ddelavci lažje so
odelujejo pri identifikaciji
i
ttveganj ozirom
ma odpravljan
nju
ežav na delovvnih mestih. Za nadzor na
ad izvajanjem
m sprejetih ukrepov si kott opomnik obbičajno natisn
nemo le »naččrt
te
ukrepov« (Form
mat: Excel (.xlsx)).

Slika 21: Priprava poročil
p
Orodje
O
OiRA om
mogoča izpis štiri
š vrste poročil:
1. dve gllavni (največkrat uporabljen
ni) poročili
- celotno Po
oročilo, namenjeno predložžitvi nadzornim
m organom (FFormat: Word (.doc) / Rich TText Format (.rtf)),
(
manjšanje ideentificiranih tvveganj (Formaat:
- načrt ukreepov vsebuje ukrepe sprejjete za učinkkovito odpravo oziroma zm
Excel (.xlsxx)).

-

omožni poroččili
2. dve po
pregled tvveganj vsebujee seznam vseh predvidenihh tveganj z naamenom sprem
mljanja, ali soo tveganja usttrezno določena
in poslediččno sprejeti ukkrepi pravilno
o izvajajo (Form
mat: .pdf),
pregled ukkrepov vsebu
uje seznam vsseh predvidennih ukrepov z namenom spremljanja, a li se sprejeti ukrepi praviln
no
izvajajo (Fo
ormat: .pdf).

Slikaa 22: Orodje OiRA
O
omogoča
a izpis štiri vrs te poročil; največkrat uporabljamo le prvvi dve (.doc in
n .xls)
20

Slika 23: PPrenos in tiskaanje poročil

V.

UPO
ORABNE SPLETNE ST
TRANI

‐

Orodja OiRA v Sloveeniji na portallu MDDSZ:
http:///www.osha.m
mddsz.gov.si//oira‐ocenjevaanje‐tveganja

‐

EU po
ortal orodja OiiRA: http://ww
ww.oiraprojecct.eu/

‐

SLO portal za varno
ost in zdravje pri
p delu: http:://www.osha..mddsz.gov.si//

‐

Portall MDDSZ ‐ izvaajalci potrjenih programov prilagojenegaa usposabljanjja delodajalceev kot strokovvnih delavcev na
podro
očju varnosti in
n zdravja pri delu:
d
http:///www.mddszz.gov.si/si/delo
ovna_podrocjja/delovna_raazmerja_in_prravice_iz_delaa/varnost_in_
_zdravje_pri_d
de
lu/pottrjeni_program
mi_usposablja
anja/

‐

Zavod
d Varen sem (O
OiRA svetovan
nje in usposabbljanje): http:///www.varensem.si/

‐

Ministtrstvo za zdrravje: Smernice za promoocijo zdravja na delovnem
m mestu (poomoč pri prip
pravi Program
ma
promo
ocije zdravja:
http:///www.mz.govv.si/fileadmin/mz.gov.si/paageuploads/jaavno_zdravje_
_2015/zdr_na__del_mestu/SSmernice_pro
om
ocija__zdravja_na_d
delovnem_me
estu‐marec_20015.pdf
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VI.

KAKO NAPREJ?

Začnite z izvajanjem Načrta ukrepov in se držite zastavljenih rokov. Kot delodajalec morate popraviti in dopolniti oceno
tveganja vsakokrat:
ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
‐ ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo,
‐ ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja,
‐ ob nakupu novega stroja, pred obnovo in po njej, itd.
Spremljajte in upoštevajte tudi obvestila oziroma navodila, ki vam bodo po elektronski pošti poslana s strani skrbnika
orodja OiRA. Obveščeni boste ob vsaki spremembi zakonodaje, vezano na varnost in zdravje pri delu.
Ocene tveganja vam ni treba začeti vsakič znova, posodobite le podatke v vaši zadnji različici.
Ocena tveganja mora biti odraz realnega stanja, kar naj bo tudi vodilo pri ocenjevanju tveganj v podjetju. Pomen ocene
tveganja z orodjem OiRA je tudi v tem, da pri izdelavi ocene tveganja sodeluje poleg delodajalca niz služb, ki jih zadeva
varnost v podjetju ter seveda tisti zaposleni, za katere se izvaja postopek ocenjevanja tveganj na delovnih mestih.
Seznanitev zaposlenih z orodjem OiRA lahko vključite tudi v Program promocije zdravja. Predstavite jim orodje in jih
navdušite, da ga raziskujejo samostojno in vam poročajo o ugotovitvah.
Ne pozabimo, da je temelj varnosti in zdravja pri delu vnaprej preprečiti oz. izogniti se nevarnosti, kot pravi že star
pregovor: »Bolje preprečiti kot zdraviti!«
Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu (EU‐OSHA) z orodjem OiRA želi preoblikovati Evropo v varnejše, bolj zdravo
in bolj produktivno delovno okolje. Seveda želimo to doseči tudi v Sloveniji!
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