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Ocenjevanje tveganja 
varnosti in zdravja 
pri delu z orodjem OiRA



Kaj je orodje OiRA?

OiRA - Online interactive Risk Assessment

spletna aplikacija, ki pomaga mikro in malim podjetjem pri postopnem
izvajanju temeljitega postopka ocenjevanja tveganja:

• od identifikacije nevarnosti in ocenjevanja tveganj na delovnem mestu 

• prek odločanja o preventivnih ukrepih in njihovega izvajanja

• do stalnega spremljanja in poročanja.

OiRA spletno orodje je za uporabnika:

• brezplačno
• enostavno dostopno in uporabno
• izdelano za posamezne dejavnosti 
• odličen pripomoček, ki vzpodbuja 

sodelovanje  delavcev in delodajalcev

Orodje OiRA je kombinacija ocenjevanja tveganja na
delovnih mestih ter opredelitve preventivnih ukrepov.



Razvoj orodja OiRA
Strategija EU na področju varnosti in zdravja pri delu (2007-2012)                        
je narekovala razvoj uporabniku enostavnega orodja, ki bi olajšalo in 
pospešilo izdelavo ocene tveganja.

Cilj OiRA projekta je izboljšati varnost in zdravje za delavce
v 20-ih milijonih evropskih mikro in majhnih podjetij.

Spletno orodje OiRA je Agencija za varnost in zdravje pri delu razvila po
nizozemski predlogi. Kar nekaj držav članic je že razvilo podobna orodja,
npr.:
Irska http://besmart.hsa.ie/, Velika Britanija http://www.hse.gov.uk/risk/, 
Nizozemska RI&E metoda http://www.imaonline.nl/, idr.

Model OiRA temelji na tesnem sodelovanju pristojnih državnih organov,
socialnih partnerjev ter delodajalcev.

Skrbnik orodja OiRA za Slovenijo je Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, ki skrbi za stalno funkcioniranje orodja ter njegovo 
posodabljanje.



Odprava administrativnih ovir za delodajalce

Orodje OiRA je brezplačno, uporabno, sodobno orodje, ki
spodbuja delodajalce, da samostojno izvedejo strokovne
naloge na področju varnosti in zdravja pri delu in s tem tudi
sami bolje spoznajo delovna mesta in predvsem njihova
tveganja za varno in zdravo delo.

Pri sprejetju Zakona o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l.RS, št. 43/2011) je
Slovenija upoštevala navodila EU glede izjave o varnosti z oceno tveganja.

ZVZD-1 odpravlja administrativne ovire za delodajalca, s tem da:

 kot izjemo dopušča možnost, da delodajalec poveri opravljanje strokovnih nalog
zunanji pooblaščeni osebi, in sicer v tistih primerih, ko sam nima na
razpolago za te naloge usposobljenih delavcev;

 opredeljuje možnost, da delodajalec sam prevzame opravljanje strokovnih
nalog varnosti pri delu.



Orodje OiRA
spodbuja sodelovanje in preventivo

Delavce orodje OiRA motivira k
aktivnemu sodelovanju pri postopku
ocenjevanja tveganja, saj lahko sami
raziskujejo spletno orodje, lahko
samostojno izvajajo ocenjevanje ter se
pri tem seznanjajo s tveganji pri delu,
ki ga opravljajo.

Delodajalci z aktivnim sodelovanjem
delavcev preko orodja OiRA dobijo
pomoč pri opredeljevanju in
odpravljanju resničnih težav ter
odkrivanju pravih rešitev.



Ocena tveganja z orodjem OiRA

Orodje OiRA ponuja pristop za izdelavo ocene tveganja v več korakih, pri
čemer uporabnika vodi od prepoznavanja tveganj na delovnem mestu
prek izvajanja preventivnih ukrepov ter kot zadnje do spremljanja
tveganj in poročanja o njih.



Slovenija & OiRA?

• Delo v frizerski dejavnosti

• Cestni 

transport/Avtoprevozništvo

• Delo v mizarski delavnici

• Avto-serviser

• Slikopleskar/črkopleskar/fasader

• Elektroinštaltater

• Delo v pisarni

• Čistilni servisi

• Delo v gradbeništvu

• Pek

• Mesar

• Trgovec

• Krovec

• Kovinar

• Parketar

• Vulkanizer

• Kuhar

V Sloveniji razvitih 17 orodij 

za dejavnosti:

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



Orodja OiRA v okviru projektov ZDOPS
Serija spletnih seminarjev za orodja OiRA, ki so bila razvita 
pod okriljem ZDOPS:       

frizer, mizar, avtoprevoznik, slikopleskar/fasader, elektroinštalater, avtoserviser



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



HVALA ZA POZORNOST
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

Celovška 71, 1000 Ljubljana
www.zdops.si


