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Kaj je 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.



Tehnično gledano je OiRA uporabniku prijazno orodje. Delitev
evropskega znanja, izkušenj in primerov dobre prakse
zagotavlja visok nivo izdelave ocene tveganja, kar pa je
bistveno za zdrava in varna delovna mesta.



OiRA spletno orodje je za uporabnika:

•
•
•
•

brezplačno
enostavno dostopno in uporabno
izdelano za posamezne dejavnosti
odličen pripomoček, ki vzpodbuja sodelovanje delavcev in
delodajalcev

SLIKOPLESKAR/FASADER

ELEKTROINŠTALATER

AVTOSERVISER

OiRA, Portal za varnost in zdravje pri delu
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja

Standardni moduli v orodju OiRA


Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu



Delovno okolje



Delovna oprema



Delovno mesto



Nevarne snovi



Osebna varovalna oprema ter varnostni znaki



Zdravje pri delu



Požarna varnost

Poleg standardnih modulov orodje OiRA vsebuje še module, ki opredeljujejo
sklope specifičnih tveganj, značilnih za posamezno dejavnost oziroma poklic.

SLIKOPLESKAR/FASADER


pleska zidove, stene, strope tudi mizarske
in kovinske izdelke, pogosto polaga tapete,
polaga izolacijo (pod bodočo fasado)
opremlja razstavne prostore, izdeluje
reklamne panoje in razne napise ter izvaja
razna dela za oskrbo spomenikov



vrši predhodno zaščito izdelkov: les pred
vplivom vlage in trohnenjem, kovino pred
rjavenjem



delovna oprema: različni čopiči, valjčki,
blazinice, brizgalne pištole ter rezalna in
brusilna orodja



delo v delavnici, v zaprtih prostorih
(prepih) ali na prostem (vpliv vremenskih
dejavnikov), na skupnih deloviščih



delo na višini (lestve, odri)



delo z nevarnimi snovmi

SLIKOPLESKAR/FASADER
Poleg standardnih modulov v orodju OiRA, še specifični za
dejavnost:


Splošne zahteve za delo na deloviščih ter delovnih in
pomožnih prostorih

SLIKOPLESKAR/FASADER
Poleg standardnih modulov v orodju OiRA, še specifični za
dejavnost:


Specifične zahteve za delo na višini (delovni odri, premični
odri, lestve, dvižne košare)

SLIKOPLESKAR/FASADER


Nevarne snovi - !! Odstranjevanje azbestnih kritin (predvsem
pri delu fasaderja v interakciji z delom krovca)



Biogene škodljivosti (stik z umazanijo na delovišču ter iztrebki
ptic in glodavcev)

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)



Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05)



Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št.
101/04)



Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list
RS, št. 89/99, 39/05)
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AVTO-SERVISER


delovna področja: avtomehanične ali
avtoelektrične delavnice, proizvodnja
vozil, avtoservisi, tehničnih pregledi
vozil, ipd.



delo poteka pretežno v zaprtih
prostorih v servisnih delavnicah (hrup,
nevarne snovi, delo v jaških…)



poškodbe (predvsem rok) povzročijo
lahko vrteči se strojni deli, ostra orodja
in materiali, kislina iz akumulatorja
(pazljivost
in
uporaba
zaščitnih
sredstev), plamen in vroči predmeti,
nevarnost udara električnega toka
(majhna, le ob nepravilni rabi
električnega orodja ali opreme, ki je
priključena na omrežno napetost)



komplet avtomehanskega in osnovnega
ključavničarskega orodja, specialni
pripomočki in orodja, obdelovalni
stroji: stružnica, vrtalni, rezkalni,
brusilni stroj, pnevmatsko orodje...

AVTO-SERVISER
Poleg standardnih modulov v orodju OiRA, še specifični za
dejavnost:


Specifične zahteve za delo v delavnici



Avtovleka, Delo v servisnem jašku, Varjenje, Kleparstvo,
Avtoličarstvo, Peskanje, Sprejemna pisarna, Bencinska
črpalka ipd.
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Zakonodaja in drugi viri


Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)



Zakon o pravilih cestnega prometa, (Ur. list RS, št. 109/10)



Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, 29/1992)



Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(Uradni list RS, št. 89/99, 39/05)



Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04)



Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št.
89/99, 39/05)
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ELEKTROINŠTALATER
Delo elektroinštalaterja zahteva visoko stopnjo
strokovne usposobljenosti in kompetentnosti.
Dela izvaja v zunanjem okolju ali v objektu, pri
čemer so razmere odvisne tudi od objekta, ki ga
elektroinštalater opremlja.
Pri delu je izpostavljen raznim nevarnostim, kot so:


nevarnost električnih opeklin in opeklin zaradi
električnega udara,



izpostavljenost ekstremnim temperaturam,



ponavljajoča opravila in dvigovanje težkih bremen,



nevarnosti zaradi del na višini, zdrsi, padci,



poškodbe oči zaradi letečih delcev,



nevarne snovi,



nevarnosti okužb in obolenj zaradi izpostavljenosti
biološkim agensom, kot so iztrebki ptic in
glodavcev,



poleg tega je pri opravljanju dela
izpostavljen nasilju tretjih oseb,stresu,itd.

Poleg standardnih modulov v orodju OiRA, še specifični za
dejavnost:


Elektroenergetski objekti, elektroenergetski postroji, s podmoduli:


Dela v breznapetostnem stanju



Dela v bližini delov pod napetostjo,



Delo na elektroenergetskih objektih in postrojih napetosti nad 1 kV
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Poleg standardnih modulov v orodju OiRA, še specifični za
dejavnost:


Dokumentacija za delo na deloviščih, s podmoduli:


Varnostni načrt



Pisni sporazum na skupnem delovišču



Knjiga ukrepov za varno delo
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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 varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, 29/1992)



Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04)



Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS,
št. 89/99, 39/05)



Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
(Uradni list RS, št. 83/05)
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Slovenija & OiRA
aktivna orodja:
•

Delo v frizerski dejavnosti

•

Cestni transport

orodja v izdelavi

•

Delo v mizarski delavnici

(rok objave 12/2016)

•

Delo v pisarni

•

Čistilni servisi

•

Krovec

•

Delo v gradbeništvu

•

Kovinar

•

Pek

•

Parketar

•

Mesar

•

Vulkanizer

•

Trgovec

•

Kuhar

•

Avto-serviser

•

Slikopleskar/fasader

•

Elektroinštaltater

Uporabne spletne strani
• Orodje OiRA v Sloveniji:
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja
• EU portal orodja OiRA: http://www.oiraproject.eu/
• SLO portal za varnost in zdravje pri delu
http://www.osha.mddsz.gov.si/
• ProZDRAV 2
http://prozdrav2.si/

Meni „off-canvas“
Tudi na mobilnem

OiRA 2.0, tudi kot mobilna aplikacija

telefonu novi meni „offcanvas“ 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

Identifikacija &

pokažite, ko klikate različne

Ocenjevanje

dele aplikacije.

OiRA 2 ima
poenostavljano
navigacijo, tako da

Navigacija
Nov navigacijski sistem
omogoča preglednejše
delo v orodju, saj ves
čas identifikacije in
ocenjevanja vidimo celotno
drevesno strukturo orodja.

lahko hkrati
identificirate in v istem
koraku tudi ocenjujete
prepoznana tveganja.

… priložnosti za OiRA v SLO
Statistika iz leta 2014 ugotavlja (vir ESENER 2):
da je v SLO oceno tveganja samostojno izdelalo le 7% vseh
poslovnih enot, kar nas uvršča na zadnje mesto v EU,
 že pri sosednjih državah je ta odstotek precej višji (12%
Hrvaška, 19% Madžarska),
 severno in zahodno od SLO pa je situacija bistveno drugačna
(Švedska 83%, Velika Britanija in Norveška 75%, Francija 74%,
Švica 71%),
 povprečje v EU28 je 47%.


Če upoštevamo dejstvo, da se v Sloveniji velika večina, kar
97% vseh podjetij, sodi v kategorijo mikro in malih
podjetjih,
predstavlja orodje OiRA izvrstno priložnost za premike v
smeri bolj intenzivnega vključevanja lastnih človeških
virov v procese obvladovanja VZD!

Hvala za pozornost!

Nataša Kramar
Zavod Varen sem
natasa.kramar@varensem.si

