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Kaj	je	OiRA?
=	brezplačno	in	preprosto	e‐orodje	za	enostavno	izdelavo	ocene	tveganja

Projekt SKUPAJ – gradniki zdravja!

Ocena tveganja je pomemben prvi korak pri preprečevanju nezgod pri delu
in poklicnih bolezni. Spletno interaktivno orodje za izdelavo ocene tveganja
OiRA ta postopek zelo olajša, saj organizacijam zagotavlja vire, ki jih
potrebujejo, da se uspešno spoprimejo s takim izzivom.

OiRA orodje zagotavlja vire in znanje, ki jih mikro in mala podjetja
potrebujejo, da lahko sama ocenijo svoja tveganja.

Orodja OiRA:  so brezplačno na voljo na spletu,
 so lahko dostopna, na voljo je mobilna aplikacija,
 so preprosta za uporabo,
 so ciljno naravnana na sektor, deloma jih je mogoče

prilagoditi zahtevam podjetij,
 omogočajo razvoj načrta ukrepanja in izbiro s seznama

predlaganih ukrepov.

e-orodja = dodana vrednost za delavce in delodajalce



Ocena	tveganja	z	orodjem	OiRA	
Projekt SKUPAJ – gradniki zdravja!

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



VARNOST	IN	ZDRAVJE	PRI	DELU

Projekt SKUPAJ – gradniki zdravja!

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.

DELODAJALEC DELAVEC

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

Pasivno+															=		Aktivno

SODELOVANJE

S	sodobnimi	orodji	OiRA	do	spoznanja	
vrednosti	sodelovanja	in	preventive



http://www.oirapoject.eu

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

ZVZD-1 odpravlja administrativne ovire za delodajalca, s tem da:
 ne predvideva več podzakonskega akta, ki bi opredeljaval vsebino in način

izdelave Izjave o varnosti z oceno tveganja, pač pa zakon opredeljuje le
elemente, ki jih mora delodajalec upoštevati glede na velikost podjetja in vrsto
dejavnosti s katero se ukvarja;

 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 in določa kriterije, po katerih se presoja
usposobljenost delodajalca za opravljanje teh nalog.

Pravna	podlaga,	da	delodajalec	sam	prevzame	opravljanje	
strokovnih	nalog	varnosti	pri	delu	v	Zakonu	VZD

Projekt SKUPAJ – gradniki zdravja!
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S	sodobnimi	orodji	OiRA	do	spoznanja	
vrednosti	sodelovanja in	preventive

Poklicna bolezen je bolezen povzročena z daljšim neposrednim vplivom 
delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu.

Dejavniki tveganja za razvoj 
poklicnih bolezni so:

• fizikalni dejavniki (prisilna drža, ročno 
premeščanje bremen, ponavljajoči se 
gibi),
• hrup,
• vibracije,
• nevarne snovi,
• biološki dejavniki,
• sevanja,
• psihofizični dejavniki.

Kaj je poklicna bolezen? 



Projekt SKUPAJ – gradniki zdravja!
S	sodobnimi	orodji	OiRA	do	spoznanja	
vrednosti	sodelovanja in	preventive

Ergonomija je nauk o človeškem delu, ki raziskuje specifike in sposobnosti
človeškega organizma, z namenom odkritja najbolj naravne drže človeka
pri delu. (povzeto po Brejc, 2004, str. 215)

Področja raziskovanja 

ergonomije:

• človek 
(telesne in psihološke značilnosti           
in vidiki)

• delovno okolje 
(dejavniki tveganja, mikroklima)

• delovna oprema 
(odnos „človek-stroj“)

• organizacija delovnega procesa       
(storilnost, stres, delovni čas)

Kaj je ergonomija na delovnem mestu? 
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S	sodobnimi	orodji	OiRA	do	spoznanja	
vrednosti	sodelovanja in	preventive

• Neugodni ergonomski pogoji pomenijo nevarnost predvsem za kostno-
mišična obolenja, najpogosteje poškodbe hrbta delavcev.

• Nepravilne tehnike dela ter neprimerno načrtovanje delovnega mesta sodijo
med dejavnike, ki poslabšujejo že sicer obremenjena delovna mesta.

• Težave v vratu, ramenih, rokah in zapestjih, kakor tudi deformacije in
bolečine v hrbtenici, povzročajo predvsem:

• dolgotrajna prisilna drža telesa,
• ponavljajoči se gibi,
• stoječe delo,
• položaj rok stran od telesa,
• dolgotrajna prisilna drža telesa,
• ponavljajoči se gibi,
• stoječe delo,
• položaj rok stran od telesa.

Kaj povzročajo neugodni ergonomski pogoji na delovnem mestu?
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S	sodobnimi	orodji	OiRA	do	spoznanja	
vrednosti	sodelovanja in	preventive

Tudi statično delo v nepremičnih položajih, ki vključujejo nenehno
krčenje iste skupine mišic je zelo tvegano za razvoj z delom povezanih
obolenj vratu, hrbtenice in zgornjih okončin.

Slika: Dejavniki pravilnega sedenja in držehttps://www.youtube.com/watch?v=CWonbpItvOA

Pomembno:

• delavcem zagotovimo izvajanje 
različnih del, ki v delovnik vnesejo 
dinamiko,
• za odpravo oziroma zmanjšanje 
nevarnosti, je potrebno sprejeti 
primerne organizacijske in 
tehnične ukrepe, 
• uporabiti ustrezno opremo ter 
• pravilen način dela, upoštevajoč 
značilnosti delovnega okolja.



Slovenija & OiRA

aktivna orodja:

• Delo v frizerski dejavnosti

• Cestni transport
• Delo v mizarski delavnici

• Delo v pisarni

• Čistilni servisi

• Delo v gradbeništvu

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

• Pek

• Mesar

• Trgovec

• Avtoserviser

• Slikopleskar/črkoslikar/fasader

• Elektroinstalater

• Krovec

• Kovinar

• Parketar

• Vulkanizer

• Kuhar



Vstop v orodje OiRA je mogoč tudi preko 
spletne strani EU Agencije za varnost in 
zdravje pri delu:

http://www.oiraproject.eu

V orodje OiRA vstopimo preko spletne strani Ministrstva za delo, družino, 
enake možnost in socialne zadeve:
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja



Novo v OiRi 2: dostop v orodje brez registracije 

Projekt SKUPAJ – gradniki zdravja!

Dostop v orodje OiRA brez registracije:
• predstavlja korak naprej v smeri sodelovanja delavcev in delodajalcev,
• omogoča izobraževanje na področju varnosti in zdravja pri delu, tako na 
splošno kot tudi specifično za posamezne sektorje.

Prijavite se  v orodje  OiRA 
kot „gost“ – testni 
uporabnik brez registracije



Preklapljanje menija

Preklop menija vam 

omogoča, da skrijete ali 

pokažete skriti/stranski 

meni.  Skrijte meni, kadar 

izpolnjujete orodje ali ga 

pokažite, ko klikate različne 

dele aplikacije.

Prijava

Med delom v orodju je 

jasno prikazano s 

katerim e-poštnim 

računom ste se 

prijavili v orodje. Na 

tem mestu se tudi 

odjavite, ko prenehate 

z delom v orodju, 

spremenite geslo ali 

e-poštni račun.

Projekt SKUPAJ – gradniki zdravja!

OiRA 2.0 - sodobno 
oblikovano orodje

Identifikacija & Ocenjevanje 

OiRA 2 ima poenostavljano navigacijo, 

tako da lahko hkrati  identificirate in v 

istem koraku tudi ocenjujete 

prepoznana tveganja.

Navigacija

Nov navigacijski sistem omogoča 

preglednejše delo v orodju, saj ves 

čas identifikacije in ocenjevanja vidimo 

celotno drevesno strukturo orodja.

Sejni meni
Iz tega menija lahko začnete novo sejo z 

orodjem OiRA ali nadaljujete prejšnjo. 

Če še nimate računa za aplikacijo OiRA, 

lahko začnete poskusno sejo, da jo takoj 

preizkusite.

Meni „off-canvas“

Novi meni „off-canvas“ 

zagotavlja dostop do 

osnovnih funkcij 

aplikacije. Tudi na 

mobilnem telefonu!

Postopek v orodju OiRA vključuje pet 

ključnih korakov:

1. Priprava, 

2. Identifikacija + 3. Ocena, 

4. Načrt ukrepov in 

5. Poročilo
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OiRA 2.0, tudi kot mobilna aplikacijaMeni „off-canvas“

Tudi na mobilnem 

telefonu novi meni „off-

canvas“ zagotavlja 

dostop do osnovnih 

funkcij aplikacije.

Preklapljanje menija

Preklop menija vam 

omogoča, da skrijete ali 

pokažete skriti/stranski 

meni.  Skrijte meni, kadar 

izpolnjujete orodje ali ga 

pokažite, ko klikate različne 

dele aplikacije.

Navigacija

Nov navigacijski sistem 

omogoča preglednejše 

delo v orodju, saj ves 

čas identifikacije in 

ocenjevanja vidimo celotno 

drevesno strukturo orodja.

Prijava

Med delom v orodju je 

jasno prikazano s 

katerim e-poštnim 

računom ste se 

prijavili v orodje. Na 

tem mestu se tudi 

odjavite, ko prenehate 

z delom v orodju, 

spremenite geslo ali 

e-poštni račun.

Identifikacija & 

Ocenjevanje 

OiRA 2 ima 

poenostavljano 

navigacijo, tako da 

lahko hkrati  

identificirate in v istem 

koraku tudi ocenjujete 

prepoznana tveganja.



Hvala	za	pozornost!

Nataša	Kramar

natasa.kramar@varensem.si
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