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www.eu-skladi.si

Orodje OiRA za

MIZARJE

Tveganja na delovnem mestu mizarja
Lesno predelovalna industrija ima eno najvišjih stopenj nezgod v                 
predelovalni dejavnosti, večinoma kot posledica stika delavcev s strojno opremo. 

Izbrani poklic od delavca mizarja zahteva normalne psihofizične sposobnosti s 
poudarkom na spretnosti rok in prstov, mišični občutljivosti ter občutkom za 
pritisk noge, roke in prstov. Tveganja za varno delo mizarja predstavljajo:

 pri obdelavi lesa ima opravka z ostrimi, vročimi predmeti in strupenimi 
snovmi, 

 les ima nehomogeno zgradbo (štrleče iveri), 

 rezalna orodja električnih obdelovalnih strojev se vrtijo ali premočrtno 
gibljejo, 

 nekatere obdelave lesa zahtevajo »nenaravne« položaje telesa, rok, nog, 

 prenašanje ali dvigniti bremena, 

 izpostavljenost hrupu in prašnim delcem, 

 udarnine in stiski pri delu (stiskalnice, kladiva), 

 nevarnosti poškodb zaradi električne energije, 

 slabi odnosi v delovnem kolektivu. 
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Kako začeti ocenjevanje 
tveganj z orodjem OiRA?

Registracija / vstop v orodje

spletna strani MDDSZ: http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja

Orodje OiRA ponuja dva načina uporabe, kot registriran uporabnik ali kot »gost«.
Za registracijo v orodje OiRA uporabnik potrebuje veljaven naslov elektronske
pošte in geslo.

Uporabnik, ki se prvič prijavlja v orodje, sledi naslednjim korakom:
• uporabnik klikne na »Registracija«,
• vnese naslov elektronske pošte in geslo,
• natančno prebere in sprejme politiko glede varovanja osebnih podatkov.

Podatki so varovani s politiko varovanja zasebnosti. Orodje OiRA je redno
posodabljano in vzdrževano (npr.: sprememba zakonodaje).

Postopek ocenjevanja
tveganj z orodjem OiRA

Postopek v orodju OiRA vključuje štiri ključne korake:

• Priprava: orodje OiRA podjetjem deloma omogoča, da ocene tveganja 
prilagodijo svojim posebnostim, le odgovoriti morajo na nekaj preprostih 
vprašanj.

• Identifikacija + Ocena oz. Prepoznavanje in vrednotenje: to vključuje 
odkrivanje morebitnih nevarnosti pri delu in ugotavljanje, kdo bi jim bil lahko 
izpostavljen ter prednostno razvrstitev, ki kasneje pomaga pri odločitvi, katere 
ukrepe bo treba izvesti najprej.

• Načrt ukrepanja: orodje bo nato pomagalo ustvariti načrt ukrepanja in odločiti, 
kako tveganja odpraviti ali obvladovati.

• Poročilo: nazadnje se samodejno ustvarita poročilo in načrt ukrepanja, ki ju je 
mogoče natisniti in/ali prenesti, kar omogoča dokumentiranje rezultatov 
postopka ocene tveganja.
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Moduli v orodju OiRA za mizarje

Po uspešni prijavi se uporabniku v sredinskem delu okna odpre navpični seznam modulov,
podmodulov in pripadajočih tveganj. Vsak modul oz. podmodul (npr.: Delovno mesto) je tudi na
kratko opisan (desna stran okna).

Identifikacija in ocena identificiranih tveganj  

Spletno orodje OiRA uporabnika opomni na serijo morebitnih tveganj za zdravje in varnost pri 
delu, ki lahko obstajajo na ocenjevanem delovnem mestu.
Z odzivom na navedene izjave/trditve, ki opisujejo urejeno stanje (vedno v trdilni obliki), z

»Da« oziroma z »Ne«, se uporabnik opredeli, ali navedene nevarnosti oziroma tveganja
obstajajo na delovnem mestu, ki ga ocenjuje.



4

Zakonodaja in drugi viri

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)
• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 

89/99, 39/05) 
• Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS,  št. 89/99, 39/05) 
• Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04), ipd

Načrt ukrepov
V koraku »Načrt ukrepov« se uporabnik odloča
o ukrepih, ki jih bo izvedel za odpravo ali
zmanjšanje identificiranih tveganj. Uporabnik
lahko izbira med ukrepi, ki jih ponudi orodje
(zavihek „Izberi ukrep“ predlaga enega ali več
znanih splošnih ukrepov).
Orodje pa omogoča tudi dodajanje lastnih
ukrepov.

Uporabnik pri posameznem ukrepu izpolni 
lahko naslednja polja:
• opis ukrepa: splošni pristop za odpravo ali 

zmanjšanje tveganja, specifični ukrepi, 
potrebni za izvajanje tega pristopa in raven 
potrebne strokovnosti in/ali zahteve 

• odgovorno osebo za izvajanje sprejetega 
ukrepa,

• potrebna sredstva, za zagotovitev izvedbe 
določenega ukrepa,

• načrtovan začetek in načrtovan zaključek
izvajanja določenega ukrepa.
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Poročanje

Uporabniku v fazi »Poročilo« orodje izdela/oblikuje štiri vrste poročil; največkrat uporabljamo
le prvi dve (.doc in .xls):
• celotno Poročilo, namenjeno predložitvi nadzornim organom (Format: Word (.doc) / Rich

Text Format (.rtf)),
• načrt ukrepov vsebuje ukrepe sprejete za učinkovito odpravo oziroma zmanjšanje 

identificiranih tveganj (Format: Excel (.xlsx)).

Poročila se generirajo iz orodja OiRA in prenesejo kot Word oz. Excel datoteke. Uporabnik jih
lahko shrani na svoj računalnik oz. natisne, če jih potrebuje v fizični obliki. Poročil ne tiskamo
po nepotrebnem.

Kako naprej? Kdaj je potrebna revizija?

Začnite z izvajanjem Načrta ukrepov in se držite zastavljenih
rokov. Kot delodajalec morate popraviti in dopolniti oceno
tveganja vsakokrat:

• 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. 
• ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni 

oziroma niso več ustrezni;
Oceno tveganja posodobite z novimi podatki (npr.: ko izvedete
določen ukrep, posodobite v oceni tveganja z novim stanjem –
npr.: tveganje je zmanjšano ali odpravljeno, ukrep je izveden).
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Vodnik po spletnem interaktivnem 
orodju OiRA

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/Vodnik_po_spletnem_orodju_OiRA_EU_O
SHA_MDDSZ_NOVO.pdf

Uporabne spletne strani

• Orodje OiRA v Sloveniji: 
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja

• Vodnik po spletnem interaktivnem orodju OiRA
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/Vodnik_po_spl
etnem_orodju_OiRA_EU_OSHA_MDDSZ_NOVO.pdf

• EU portal orodja OiRA: http://www.oiraproject.eu/

• SLO portal za varnost in zdravje pri delu 
http://www.osha.mddsz.gov.si/

• Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ
http:// www.zdops.si
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HVALA ZA POZORNOST
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

Celovška 71, 1000 Ljubljana
www.zdops.si


