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Inţenirji (in vsi drugi) bi morali ustrezno pravilno uporabljati terminologijo, ki v
velikem delu izhaja iz predpisov in standardov.
Nekaj tipičnih primerov je predstavljenih tu:
- tehnična zakonodaja (predpisi); v RS: zakoni, uredbe, pravilniki), v EU: direktive in uredbe; gre za
vse oblike pravnih aktov, ki pomenijo pravno zavezujoče določbe in zahteve za proizvode; obvezne
prvenstveno za proizvajalce preden proizvod dajo na trg ali v uporabo; tehnični predpisi (načeloma) ne
določajo lastnosti proizvodov, postavljajo predvsem bistvene varnostne in zdravstvene ter
okoljevarstvene zahteve za proizvode in določajo (obvezne) postopke, ki jih morajo proizvajalci v fazi
načrtovanja in proizvodnje izvajati za ugotavljanje in potrjevanje skladnosti proizvoda z zahtevami
predpisov; poslanstvo (tehnične) zakonodaje je v zagotavljanju varnih proizvodov in varovanju okolja!
- Zakon - najvišja oblika (za ustavo) pravne ureditve v RS, najvišji pravni akt, ki ga sprejme slovenski
parlament; v inţenirstvu to pomeni zapis pravil, postopkov, zahtev, vezano za različne proizvode in
obveznosti različnih subjektov pri opravljanju dejavnosti za trţenje proizvodov; najbolj so poznani
zakoni: ZTZPUS-1 – Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, ZGPro-1 –
Zakon o gradbenih proizvodih, ZSVP – Zakon o splošni varnosti proizvodov, ZMV – Zakon o motornih
vozilih, EZ-1 – Energetski zakon, ZGO-1 – Zakon o graditvi objektov, ZVO-1 – Zakon o varstvu okolja,
ZVZD-1 – Zakon o varnosti in zdravju pri delu
- Pravilnik – oblika pravnega akta (podzakonskega predpisa) v RS; pravilnik mora biti sprejet na
osnovi določb nekega zakona, sprejme ga minister resornega ministrstva; tipičen primer pravilnika je
Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/2008, 66/2010, 74/2011), ki je sprejet na podlagi

Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS), izdal pa ga je
minister za gospodarstvo; pravilnik pomeni prevzem direktive o strojih 206/42/ES in vseh njenih
sprememb
- Uredba (RS) – tudi oblika pravnega akta v RS, ki ga sprejme vlada RS za izvrševanje nekega
zakona in predstavlja obliko akta med zakonom in pravilnikom; uporabi se takrat kadar se npr. v
podzakonskem predpisu uredi tudi ukrepe proti kršiteljem (takih določb pravilnik nima); tipičen primer
uredbe (RS) je: Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
(Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1); za izvajanje ZVZD-1 imamo poleg 36 pravilnikov še dve
uredbi: Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem
in Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem;
imamo pa tudi npr. večje število uredb srečamo za izvrševanje Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), kot
npr: Uredba o odpadkih, Uredba o odpadni električni in elektronski opremi, Uredba o ravnanju z
baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, Uredba o odpadnih oljih, Uredba o
izrabljenih vozilih ….
- usklajevalna zakonodaja EU - je zakonodaja Evropske unije, ki usklajuje pogoje za trţenje
proizvodov

- Direktiva EU – najbolj pogosta oblika pravnih aktov v EU, v inţenirstvu so najbolj poznane Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo na trgu:
Med njimi je tudi npr. Direktiva o strojih: 2006/42/ES. Direktive se zapisujejo d obliki: leto
izdaje/številka direktive/oznaka EU (od leta 2011 dalje in pred tem ES (v angl. EC …., v nemščini EG …)
in še pred tem do 1990: EGS (EEC, EWG …); od leta 2011 se vsi novo nastali akti in dokumenti
označujejo v vseh jezikih z EU, pred tem pa se je uporabljala oznaka EC (v angleščini) in obvezno
prevajanje v druge jezike držav članic (v slovenščini: ES).
Direktive postanejo veljavne v dvajsetih dneh po objavi v Uradnem listu EU in vsebujejo določbo, da
so morajo države članice sprejeti in objaviti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev, do
določenega roka (običajno 2 leti) in da države članice te predpise uporabljajo od tega roka dalje.
Direktive torej zahtevajo pred uporabo v državah članicah njihovo harmonizacijo.
- Uredba (EU) – v zadnjem času vse bolj pogosta oblika pravnih aktov v EU (Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta). Med njimi je v inženirstvu najbolj poznana Uredba (ES) št. 765/2008
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evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v
zvezi s trženjem proizvodov; v letu 2016 pa so npr. bile kot prenovljeni predpisi sprejete uredbe (EU):
– Uredba (EU) 2016/425: o osebni varovalni opremi
– Uredba (EU) 2016/424: o žičniških napravah
– Uredba (EU) 2016/426: o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo.
Poznana je Uredba (EU) številka 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih
proizvodov.
Veliko število Uredb (EU) (trenutno 27) imamo na področju t.i. okoljske primerne zasnove proizvodov
in sicer v obliki Uredb (ES, EU) o izvajanju direktive 2009/125/ES glede zahtev za okoljsko primerno
zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo. Poleg teh uredb imamo še dodatne (t.i. delegirane) Uredbe (EU)
o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih aparatov in sicer
za energijsko označevanje.
Njihova (Uredb EU) specifičnost je tudi v tem, da ti tehnični predpisi niso več sprejeti kot direktive, ki
zahtevajo pred uporabo v državah članicah njihovo harmonizacijo, ampak kot uredbe, ki se v državah
članicah uporabljajo neposredno. Te uredbe so že veljavne, njihova (obvezna) uporaba je določena
npr. od 21. aprila 2018, ko bodo dokončno razveljavljene stare direktive nadomeščene z novimi
uredbami, države članice pa ne smejo ovirati dostopnosti na trgu proizvodov, zajetih v starih
direktivah in skladnih z njimi ter danih na trg pred 21. aprilom 2019.
- standardi (za proizvode) – tehnične specifikacije, ki so v pomoč pri načrtovanju proizvodov, uporaba
standardov je prostovoljna, so pa obvezni, kadar je to določeno v predpisu ali kadar se za to
(prostovoljno) odloči proizvajalec in to sporoča okolju
- proizvod je pojem, ki zajema izdelke in storitve; gre za rezultat nekega celovitega poslovnega
procesa, ki ima za cilj zadovoljitev potreb ali zahtev končnega odjemalca (kupca ali uporabnika)
- izdelek je rezultat proizvodnega (izdelovalnega) procesa, ki se običajno zaključi v skladišču, da le-ta
konča pri odjemalcu so potrebne še razne storitve (prodaja, logistika, montaţa, preskušanje, šolanje,
zagon, servis …)
- proizvod = izdelek + storitev
- proizvajalec – gospodarski subjekt, ki prevzema odgovornost za načrtovanje in proizvajanje nekega
proizvoda; izdelovalec pa je tisti, ki proizvod (izdelek!) samo izdeluje; v svetovni globalizaciji in
prostem pretoku blaga na Notranjem trgu EU ni pomembno kdo izdeluje, ampak kdo je proizvajalec, ki
je izvedel (ali organiziral pod svojo odgovornostjo) načrtovanje in proizvodnjo (končnega) proizvoda
- proces je sistem povezanih aktivnosti z jasno izraţenimi vhodi in s koriščenjem virov njihovem
spreminjanju v izhode z ustvarjeno dodano vrednostjo …
- projekt je časovno omejeni proces s konkretno postavljenimi cilji v pogledu vnaprej definiranih
rezultatov, ki morajo biti doseţeni v določenem času
- poslovni proces – proces delovanja celotnega npr. podjetja in kjer kot izhodi nastopajo proizvodi
- proizvodni proces – del poslovnega procesa, ki se odvija v (materialni) proizvodnji in kjer običajno
kot izhodi nastajajo izdelki
- trženjski proces – aktivnosti v organizaciji, ki so povezane s trgom: raziskovanje in trţenjsko
planiranje, razvijanje trţenjskega spleta, prodaja in trţenjsko komuniciranje, distribucija, poprodaja (kot
oblika trţenjskega raziskovanja ….)
- trţenje (=marketing) ne smemo zamenjevati s prodajo in marketing (=trţenje) ne s trţenjskim
komuniciranjem; trţenje je celovit proces (od raziskovanja do poprodaje, ki ga morajo organizacije
obravnavati kot temeljni poslovni proces in ki naj temelji na kakovosti in odnosih (do okolja in do ljudi);
trţenjski proces izvajajo najodgovornejši in najkompetentnejši predstavniki vseh delov poslovnega
procesa kot trţenjski tim
- trženjsko raziskovanje = prva stopnja v izvajanju trţenjskega procesa; izvaja se kot stalni
(pod)proces z ugotavljanjem stanja na trgu oz. v trţenjskem okolju(posamezni odjemalci, ciljni trgi,
prodajne poti, konkurenca, javnost, gibanja v mikro in makro okolju) v preteklosti, sedanjosti in

Terminologija v inženirstvu

Janez Dulc, november 2016

prihodnosti; raziskovanje se izvaja s sistematičnim zbiranjem in analiziranjem notranjih in zunanjih
podatkov s pomočjo trţenjskega informacijskega sistema; najboljša in najbolj učinkovita oblika
raziskovanja je pravilno organizirana in izvajana poprodaja (spremljanje proizvoda pri kupcih in
uporabnikih v celotni ţivljenjski dobi proizvoda)
- trženjsko planiranje (načrtovanje) = z uporabo pridobljenih podatkov iz trţenjskega raziskovanja
nadaljevanje izvajanja trţenjskega procesa za izdelavo trţenjskega načrta (povzetek, trenutno
trţenjsko stanje, cilji, trţenjska strategija, program delovanja, predviden izkaz uspeha, nadzor) kot
osnove za izdelavo poslovnega načrta; potrjeni trţenjski (ali poslovni) načrt pomeni začetek razvijanja
trţenjskega spleta 7P
- trženjski splet = niz trţenjskih inštrumentov, s katerimi organizacija nastopa na trgu, danes
govorimo o trţenjskem spletu 7P: proizvod, cena, prodajne poti, trţenjsko komuniciranje, procesi,
ljudje, fizični dokazi
- trženjsko komuniciranje = različne oblike nastopanja ponudnika (proizvajalca, prodajalca …) na
trgu in njegovo povezovanja s trgom; imamo več oblik trţenjskega komuniciranja: oglaševanje
(reklamiranje, promocija), pospeševanje prodaje (sejmi, vzorci, blagovne znamke ….), odnosi z
javnostmi (PR, tiskovne konference …), osebna prodaja (akviziterji …), neposredna prodaja
(internetna, kataloška
- razvijanje - trţenjski tim vedno istočasno razvija celotni trţenjski splet v 8 stopenjskem procesu
razvijanja: nabor idej, ocenjevanje idej, koncipiranje – oblikovanje in testiranje konceptov, trţenjska
strategija, poslovna analiza, operativno razvijanje-razvoj, testiranje na trgu, uvedba na trg
- ideja (za novi proizvod) – rezultat začetnih stopenj v razvijanju: iskanje in ocenjevanje idej …
Ideja je vse, s čimer v začetni stopnji razvijanja opredelimo moţnosti za nov proizvod (namig, zamisel,
opis, skica, slika …). Potrebno je uskladiti, spodbuditi in iskati ideje v zunanjem okolju in med
zaposlenimi v podjetju. Projektni – trţenjski tim mora vse ideje zbrati, tudi iz trţenjskega raziskovanja
in izvesti tudi nabor lastnih idej in se v prvi stopnji razvijanja odločiti, ali je določena ideja vredna
obravnave.
Namen stopnje zbiranja idej je najti čim večje število idej, namen vseh drugih stopenj v nadaljevanju
pa je zmanjšanje števila idej na nekaj najbolj izvedljivih, učinkovitih, ekonomičnih, praktičnih in
privlačnih …, kot je to opredeljeno v trţenjskem načrtu.
V drugi stopnji razvijanja proizvoda (v ocenjevanju idej) mora tim najprej opredeliti, po katerih
dejavnikih v podjetju bo izvajal ocenjevanje in s tem izbiro in izločanje idej. Za vsak dejavnik mora biti
vnaprej določen relativni pomen, da se bo lahko v ocenjevanju idej pravilno odločilo, ali se ideja o
novem (proizvodu) ujema s cilji, strategijami in viri podjetja.
Ocenjevanje idej je prva od »očiščevalnih« stopenj v razvijanju.
Pri ocenjevanju idej se mora podjetje izogibati dveh vrst napak. Napaka zaradi ovrţbe ideje nastane,
kadar podjetje opusti sicer dobro idejo.
Če podjetje naredi preveč napak in OPUSTI preveč idej, to pomeni, da so njegovi standardi preveč
konzervativni.
Napaka zaradi PRIPUSTITVE ideje nastane, če podjetje pripusti slabo idejo v stopnjo razvoja in
dokončne uvedbe. Namen ocenjevanja je ovreči slabe ideje, kakor hitro je le mogoče, ker pač velja
osnovno načelo, da stroški razvijanja naraščajo z vsako naslednjo stopnjo razvijanja. Ko proizvod
doseţen kasnejše stopnje, vodstvo podjetja meni, da je vloţilo v razvijanje ţe preveč sredstev in bi
bilo potrebno uvesti novi proizvod na trg ţe zato, da bi projekt vrnil nekaj vloţenega denarja. Vendar to
pomeni metanje denarja v zrak, ker rešitev problema ni v tem, da dovolimo slabim idejam, da
napredujejo.
- koncept – je rezultat naslednje stopnje v razvijanju: oblikovanje in testiranje koncepta
Izbrane ideje iz prvih dveh stopenj se v naslednji stopnji razvijanja preoblikuje v koncept.
Trţenjski tim ima nalogo, da najde najboljše koncepte novega (proizvoda), ki bi ga porabniki sprejeli.
Zanimive ideje je potrebno pretvoriti v koncepte izdelkov, ki jih je moţno testirati. Razlikujemo med
idejo o proizvodu, konceptom proizvoda in njegovo podobo. Ideja o proizvodu je moţen proizvod, ki ga
podjetje lahko ponudi trgu, koncept proizvoda je predelana različica ideje, izraţena z izrazoslovjem
porabnika, podoba proizvoda pa je določena predstava o dejanskem ali moţnem proizvodu, kot bi si jo
ustvaril porabnik.
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Čeprav je nekdaj pomenil osrednji del razvijanja proizvoda neposredni razvoj izdelka in se je tu
odločilno vplivalo o usodi oz. uspehu novega proizvoda, pa danes ni več tako. Teţišče odločanja o
vsem, s čim bomo na koncu prišli na trg in tam uspeli, se je premaknilo v stopnjo: oblikovanje in
testiranje koncepta.
Ta stopnja danes tako pomeni osrednji del razvijanja. Sodobna informacijska tehnologija omogoča, da
se v tej fazi razvijejo koncepti ţe do zelo prepoznavne stopnje, ki omogoča tudi analiziranje,
preskušanje. Temu pravimo tudi virtualno (navidezno) inženirstvo (razvijanje).
Gre za razvijanje (proizvodov) z uporabo sodobne informacijsko - komunikacijske tehnologije.
Poleg sodobnih orodji za računalniško konstruiranje in modeliranje, pa tudi analiziranje in preskušanje,
sodobna IK tehnologija omogoča, da se je teţišče procesa razvijanja (novega proizvoda) iz
nekdanjega osrednjega dela: aplikativnega razvoja premaknilo v mnogo zgodnejšo fazo razvijanja:
oblikovanje in testiranje konceptov ...
Povsod okrog sebe imamo ţe dostopno, tudi cenovno sprejemljivo, veliko opreme za pomoč razvojnim
inţenirjem. Samo kot primere imamo npr. mnoţico ponudb o 3D-tiskanju in njegovi uporabi tako v
razvijanju proizvodov, kot tudi ţe v proizvodnji. Ob tem pa je še mnogo drugih tehnik in tehnologij, ki
omogočajo, da se danes v zelo kratkem času in ob relativno nizkih stroških podrobno analizira in
testira posamezne koncepte novega proizvoda; lahko se ga izdela in testira.
Virtualno inţenirstvo pomeni veliko revolucijo v razvijanju novih proizvodov, saj je omogočeno, da ţe v
zelo zgodnji stopnji razvijanja, ko obdelujemo še več idej – konceptov, vsako od njih z majhnimi stroški
in v kratkem času podrobno proučimo in tako preprečimo, da bi dobre ideje zavrgli še preden ne
ugotovimo, da res niso primerne za nadaljnje razvijanje.
- prototip = nedokončni izdelek oz. proizvod, ki nastane v procesu razvijanja novega proizvoda in
sicer v začetni stopnji razvoja, potem, ko je izdelek skonstruiran oz. določen s tehnično dokumentacijo.
Imel naj bi ţe vse zahteve iz tehnične definicije, izdelan je z upoštevanjem tehnične dokumentacije,
ni pa še izdelan v rednem proizvodnem procesu po predvideni tehnološki dokumentaciji, torej je
izdelan npr. na bolj ali manj improviziran način, običajno stran od redne proizvodnje in tudi stran od oči
nezaţelenih opazovalcev, uporabljeni pa so ţe vsi predpisani materiali in z obdelavo so doseţene
predpisane tehnološke zahteve (npr. hrapavost površine, tolerance, mehanske lastnosti,…).
Danes prototipe izdelujemo tudi s pomočjo sodobnih tehnologij, npr. 3D tiskanjem …
S pomočjo prototipa:
– preverimo pravilnost tehnične dokumentacije,
– predvsem pa preverimo skladnost s tehnično definicijo in
– preskusimo tehnične karakteristike izdelka, izgled izdelka .
- vzorec = na osnovi tehnične in tehnološke ter kontrolne dokumentacije v redni proizvodnji izdelan in
potrjen izdelek (ali več izdelkov istočasno – začetna serija), iz materialov in sestavnih delov
dobavljenih v skladu s komercialnimi pogodbami z dobavitelji (in TPP) in preverjanih v skladu s
kontrolno dokumentacijo.
Vzorci se torej za razliko od prototipa izdelajo v redni proizvodnji na enak način in pod enakimi pogoji
kot bo potekala masovna proizvodnja. Z (začetnimi) vzorci se torej predvsem preveri in potrdi
tehnološka dokumentacija t.j. proces izdelave izdelka, lahko pa tudi npr. aktivnosti v distribuciji in
druge različne storitve, ki prispevajo, da izdelek preide v proizvod,
Z (začetnimi) vzorci se:
- izvede kontrolno točko in sicer interno (lastno) presojo sposobnosti procesa
- izvede potrditve vzorcev iz procesa pri proizvajalcu in lahko tudi pri kupcu (potrditev začetnih vzorcev
in dovolitev dobav …)
- presojo sposobnosti procesa lahko v tej stopnji razvoja izvede tudi kupec.
- izdelek je rezultat proizvodnega (izdelovalnega) procesa, ki se običajno zaključi v skladišču, da le-ta
konča pri odjemalcu so potrebne še razne storitve (prodaja, logistika, montaţa, preskušanje, šolanje,
zagon, servis …)
- proizvod je pojem, ki zajema izdelke in storitve; gre za rezultat nekega celovitega poslovnega
procesa, ki ima za cilj zadovoljitev potreb ali zahtev končnega odjemalca (kupca ali uporabnika)
- proizvod = izdelek + storitev
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- Kaj pomeni nov proizvod: izvirno novost, izboljšavo, spremembo, novo znamko, sprememba cen,
novo pozicioniranje, novo okolje …, vse, kar je nastalo kot rezultat razvijanja znotraj trţenjskega
procesa. Novost je šele, ko to sprejme – potrdi trg.
Trţenjski proces je sistem in potek aktivnosti od raziskovanja in planiranja, preko razvijanja, do
prodaje podprte s trţenjskim komuniciranjem in distribucijo do poprodaje, ki pa je (lahko) ţe najboljša
oblika raziskovanja …
- gradbeni proizvod - proizvodi oz. sklopi proizvodov, ki so namenjeni za trajno vgradnjo v gradbene
objekte in katerih lastnosti vplivajo na lastnosti gradbenih objektov; za gradbene proizvode imamo v
EU posebno zakonodajo v obliki Uredbe (EU) številka 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za
trţenje gradbenih proizvodov; ta zakonodaja velja samo za gradbene proizvode, za katere so v EU
sprejete harmonizirane tehnične specifikacije (največkrat standardi EN), te specifikacije so za razliko
od veliko drugih standardov, katerih uporaba je prostovoljna, pri gradbenih proizvodih obvezne; za
druge gradbene proizvode pa v RS velja Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1); oba akta, ki
določata pogoje za dajanje gradbenih proizvodov na trg (in vgradnjo v objekte), zahtevata med drugim
Izjavo o lastnostih, ki mora biti na razpolago za vsak gradbeni proizvod; (samo) za gradbene
proizvode po Uredbi (EU) 305/2011 je na proizvodih tudi obvezna oznaka skladnosti CE;
- načrtovanje (proizvodov, procesov) – pojem, ki je določen v tehnični zakonodaji in pomeni razvijanje
proizvoda ali procesa
- konstruiranje – (oţji) del načrtovanja oz. razvijanja proizvoda, običajno samo nastajanje, določanje
in predstavljanje izdelka
- projektiranje - načrtovanje oz. razvijanje proizvodov – objektov po določbah zakonodaje o graditvi
objektov; »projektiranje« je termin, ki naj bi se uporabljal samo v graditvi objektov pri nastajanju
projektne dokumentacije, kot jo določa ZGO-1 in Pravilnik o projektni dokumentaciji
- projektiranje (po ZGO) je izdelovanje projektne dokumentacije in z njim povezano tehnično
svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na arhitekturno in
krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje
- projektna dokumentacija – (po ZGO): projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav
načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo
lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega
idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in
projekt izvedenih del
- projektant (po ZGO) je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri
projektiranju
- graditev (objektov) = projektiranje + gradnja + vzdrţevanje objektov
- objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inţenirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in
naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami
- tehnika – veda o proizvodih
- tehnologija – veda o nastajanju proizvodov
- tehnična dokumentacija – dokumentacija o proizvodu (izhaja iz tehnika – veda o proizvodih);
velikokrat sta obvezna vsebina in obseg tehnične dokumentacije določena s tehničnimi predpisi; gre
za celokupno dokumentacijo o proizvodu, ki nastane pri njegovem načrtovanju: tehnični opisi, izračuni,
skice in risbe, ki v skladu s tehničnimi predpisi in standardi ter dobro inţenirsko prakso – pravili stroke
nedvoumno definirajo proizvod in vse njegove sestavne dele in materiale, dokazujejo tudi pravilnost
snovanja, oblikovanja in konstruiranja ter končnega definiranja; sestavni del tehnične dokumentacije
so tudi definicije, vezane za embaliranje, manipulacijo, transport in vzdrţevanje proizvoda; glede na
vse to se je potrebno zavedati, da je lahko to največje bogastvo podjetja, da so to lahko patenti,
licence, v vsakem primeru pa industrijska lastnina; to so velike vrednosti, pravimo, da je to tudi
intelektualni kapital;
- za velik del proizvodov vsebino tehnične dokumentacije določajo tehnični predpisi; preden
proizvajalec npr. označi proizvode z oznako CE in izda Izjavo EU o skladnosti za dajanje na trg, mora
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v fazi načrtovanja izvesti vse predpisane postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti ter zagotoviti
skladnost tudi v serijski proizvodnji (tudi pri eventualni sestavi proizvoda izven proizvodnega procesa
…). Vse to mora proizvajalec dokumentirati v tehnični dokumentaciji, ki mora biti na razpolago še
deset let po tem, ko je bil dan na trg zadnji proizvod;
- pri vozilih to imenujemo opisna dokumentacija, pri objektih: projektna dokumentacija ….
- tehnično dokumentacijo ne smemo zamenjevati s spremno dokumentacijo – navodila (uporabniški
priročnik), izjave o skladnosti, garancija …., kar je skladno z zakonodajo dolţen proizvajalec (in
distributer ter prodajalec) priloţiti k proizvodu v prometu in za kupca oz. uporabnika proizvoda
- tehnološka dokumentacija – dokumentacija o (proizvodnih) procesih (izhaja iz tehnologije – veda o
nastajanju proizvodov) = postopki za delo in samokontrolo za vse tehnološke in samokontrolne
operacije, ki so opredeljene v tehnološki definiciji proizvoda = pisni opredelitvi proizvodnega procesa
za proizvod; sestavni deli tehnološke dokumentacije so:
- opis proizvodnega procesa s poudarkom na specifičnostih – odstopanjih od ustaljenega
proizvodnega procesa,
- tehnološki »lay out« proizvodnega procesa (grafično shematski prikaz razporeditve delovnih mest,
tehnoloških operacij in kontrolnih operacij ter s prikazom materialnih tokov in pretokov polproizvodov in
gotovih izdelkov),
- sinoptik diagram proizvodnega procesa = shematski prikaz zaporedja delovnih, tehnoloških in
kontrolnih operacij ter faz proizvodnega procesa
- pri tem razlikujemo:
o tehnološka operacija = del proizvodnega procesa, ki se izvaja statično na organiziranem delovnem
mestu, skladno s postopkom za delo in je normirano, zahtevnejše operacije so lahko razdelane še
na
o tehnološke faze
o delovna operacija = deli proizvodnega procesa, ki se izvajajo med tehnološkimi operacijami kot so:
vhod materiala, medfazni transport in skladiščenje, transport gotovih izdelkov in skladiščenje
o kontrolna operacija = del proizvodnega procesa, ko se na osnovi postopka samokontrole na
delovnem mestu ali postopka procesne kontrole ali postopka kontrole proizvoda izvaja preverjanje
kakovosti dela ali proizvoda oz. proizvoda in potrjuje ali zavrne opravljeno delo (=dovoli
napredovanje del ali zahteva popravilo ali pa izloči iz procesa)
o tehnološki normativ = za izvedbo potrebni delovni čas po delovnih operacijah ali fazah (Ti, Tpz)
zapisan tudi kot osnova za planiranje (kapacitet) proizvodnje
o postopek za delo in samokontrolo = definicija dela za operacijo
- tehnična zakonodaja (predpisi) – pravno zavezujoče določbe in zahteve za proizvode; obvezne
prvenstveno za proizvajalce preden proizvod dajo na trg ali v uporabo; tehnični predpisi (načeloma) ne
določajo lastnosti proizvodov, postavljajo predvsem bistvene varnostne in zdravstvene ter
okoljevarstvene zahteve za proizvode in določajo (obvezne) postopke, ki jih morajo proizvajalci v fazi
načrtovanja in proizvodnje izvajati za ugotavljanje in potrjevanje skladnosti proizvoda z zahtevami
predpisov; poslanstvo (tehnične) zakonodaje je v zagotavljanju varnih proizvodov in varovanju okolja!
Pogosto uporabljeni izrazi, ki se pojavljajo v tehnični zakonodaji, pomenijo:
»usklajevalna zakonodaja Evropske unije« je zakonodaja Evropske unije, ki usklajuje pogoje za
trţenje proizvodov.
»dostopnost na trgu« pomeni vsako odplačno ali neodplačno dobavo proizvoda za distribucijo, porabo
ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti;
»dajanje na trg« pomeni, da je proizvod prvič dostopen na trgu Evropske unije;
»gospodarski subjekt« je proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik ali distributer;
»proizvajalec« je vsak, ki samostojno opravlja dejavnost, ki proizvod izdeluje ali se zanj načrtuje ali
izdeluje in ki ga trţi pod svojim imenom ali blagovno znamko;
»uvoznik« je vsak, ki samostojno opravlja dejavnost s sedeţem v EU, ki da proizvod iz tretje drţave na
trg EU;

Terminologija v inženirstvu

Janez Dulc, november 2016

»pooblaščeni zastopnik« je vsak, ki samostojno opravlja dejavnost s sedeţem v EU, ki ga je
proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja nekatere naloge v povezavi s predpisom;
»distributer« je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost proizvoda na trgu;
»oznaka CE« je oznaka, s katero proizvajalec izjavlja, da je proizvod skladen z veljavnimi zahtevami iz
usklajevalne zakonodaje Evropske unije, ki določa njeno namestitev
- standardi (za proizvode) – tehnične specifikacije, ki so v pomoč pri načrtovanju proizvodov, uporaba
standardov je prostovoljna, so pa obvezni, kadar je to določeno v predpisu ali kadar se za to
(prostovoljno) odloči proizvajalec in to sporoča okolju
- tehnična specifikacija - druge oblike zapisovanja zahtev za proizvod kot npr.: za gradbene
proizvode: Evropski ocenjevalni dokumenti (EAD) kot podlaga za Evropske tehnične ocene (ETA),
TSV – tehnična specifikacija za vozila, TSG – tehnične smernice v graditvi objektov, pa tudi: zahteve
kupca proizvoda, zahteve proizvajalca (kupca) do dobavitelja materiala …
- Izjava EU o skladnosti – dokument s predpisano vsebino (v tehničnih (EU) predpisih t.i. Novega
pristopa); izda jo proizvajalec za svoj proizvod pred dajanjem na trg in potrdi skladnost proizvoda z
zahtevami vseh predpisov, ki veljajo za proizvod; poleg (enotne) Izjave EU o skladnosti predpisi
Novega pristopa določajo tudi oznako skladnosti CE, ki jo na proizvod namesti proizvajalec skupaj s
svojimi podatki in podatki o proizvodu; razni pojmi in s tem dokumenti kot npr. »CE certifikat« v
tehnični zakonodaji ne obstajajo, njihova uporaba kaţe na nepoznavanje in nerazumevanje tehnične
zakonodaje; podobno kot Izjava EU o skladnosti zakonodaja za motorna vozila določa Potrdilo EU o
skladnosti, zakonodaja za gradbene proizvode pa npr. določa Izjavo o lastnostih ; za objekte ZGO
določa Izjavo o zanesljivosti objekta; za projektno dokumentacijo je predpisana izdaja Izjave o
usklajenosti načrtov; za delovne procese mora delodajalec izdati Izjavo o varnosti z ocenjevanjem
tveganj … torej: potrditev skladnosti proizvodov vedno izdajajo proizvajalci; mišljenje (in navade ter
govorjenje), da morajo proizvode spremljati razni »certifikati«, »atesti« in podobni dokumenti, ki naj bi
jih izdajali različni (pristojni) organi, so povsem nepravilni (!); če posamezni predpisi za določene
proizvode določajo obvezno vključevanje različnih tretjih strani (organov, laboratorijev …), ali če se za
to odloči proizvajalec prostovoljno sam, so vsi ti dokumenti (testna poročila, analize, rezultati
preskušanj, potrdila o preskušanju, certifikati …), izdani od zunanjih organov, sestavni del
proizvajalčeve tehnične dokumentacije; potrditev skladnosti (ustreznosti, lastnosti …) pa je vedno na
strani proizvajalca (ki je proizvod načrtoval in proizvedel)
- EU – pregled (preskus) tipa – posebna oblika preskušanja proizvodov, ki jo imamo opredeljeno v
EU zakonodaji Novega pristopa, preskušanje po vnaprej določenih postopkih in metodologijah iz
harmoniziranih standardov EN izvajajo t.i. priglašeni organi in je določeno v vsakem posameznem
predpisu za določene proizvode, za katere je predvideno (in v EU predpisih nedvoumno določeno)
previsoko tveganje, da bi proizvajalci sami v fazi načrtovanja izvedli celoten postopek ugotavljanja
skladnosti samostojno; tam, kjer je to določeno, morajo ustrezno vključiti priglašene organe (podati
vlogo, priloţiti tehnično dokumentacijo in vzorec tipa proizvoda za preskušanje …); priglašeni organ
pregleda tehnično zasnovo in/ali vzorec tipa ter preveri in z izdajo certifikata o EU-pregledu tipa potrdi,
da izpolnjuje zahteve zakonodajnega instrumenta, ki se zanj uporablja; EU-pregled tipa se lahko
izvaja na tri načine: prvič, pregled tipa proizvodnje, drugič, pregled tipa proizvodnje in tipa zasnove, ter
tretjič, pregled tipa zasnove; Certifikat o EU-pregledu tipa proizvajalec vloţi v tehnično dokumentacijo,
podatki o EU pregledu tipa so vsebovani v proizvajalčevi Izjavi EU o skladnosti;
- priglašeni organi - opravljajo naloge v zvezi s postopki ugotavljanja skladnosti iz veljavne
usklajevalne tehnične zakonodaje, ko se zahteva sodelovanje tretje osebe; priglašeni organi
prevzamejo odgovornosti na področjih javnega interesa, zato so odgovorni pristojnim nacionalnim
organom; da bi organ izpolnjeval pogoje, mora biti pravna oseba, ki je bila ustanovljena na ozemlju
drţave članice in je tako v njeni pristojnosti; drţave članice prosto odločajo, ali bodo organ, ki
izpolnjuje zahteve ustrezne usklajevalne zakonodaje Unije, priglasile ali ne; čeprav mora biti priglašeni
organ ustanovljen na ozemlju priglasitvene drţave članice, lahko opravlja dejavnosti ali ima osebje
zunaj te drţave članice ali celo zunaj Unije; Certifikate in druga potrdila o ugotavljanju skladnosti
vedno izda priglašeni organ in so izdana v njegovem imenu
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- homologacija – postopek, ki ga poznamo pri odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov,
sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila; predpisi o tem določajo,
kako morajo postopati proizvajalci vozila, da lahko svoj proizvod dajo na trg in da lahko kupec potem
vozilo brez teţav registrira za uporabo v cestnem prometu (če je vozilo vključeno v delovni proces, ga
mora delodajalec obravnavati kot delovno opremo po Pravilniku o varnosti in zdravju pri uporabi
delovne opreme.) Proizvajalec vozila mora po izvedenem načrtovanju (razvijanju) in izdelavi t.i. opisne
dokumentacije (tehnična dokumentacija, kot jo poimenuje zakonodaja za vozila) izvesti poseben
postopek ugotavljanja skladnosti vozila z zahtevami predpisov za vozila, ta postopek se imenuje
homologacija. Izvajajo ga od drţave pooblaščene organizacije (homologacijski organi, v RS je to
Javna agencija RS za varnost prometa). Le ta podrobno pregleda opisno dokumentacijo za nov tip
vozila, ki ga namerava serijsko izdelovati proizvajalec in prodajati na Notranjem trgu EU,
homologacijski organ lahko izvede tudi preskušanja in testiranja, lahko tudi virtualno … Če je vse
skladno z zahtevami predpisov proizvajalec pridobi homologacijsko potrdilo (Certifikat o homologaciji).
Homologacija proizvajalcu omogoča, da za vsako proizvedeno vozilo potem izda EU Potrdilo o
skladnosti, kar je osnova za registracijo vozila in vključitev v cestni promet. Zakonodaja na tem
področju je v RS zelo obseţna in temelji na Zakonu o motornih vozilih ter njegovih pravilnikih, vse pa
je usklajeno z evropsko direktivo 2007/46/ES in vsemi njenimi dopolnitvami; ta direktiva in s tem vsa
nacionalna zakonodaja v drţavah članicah EU vse zahteve za vozila določa enotno; osnova za proti
pretok blaga (vozil) na Notranjem trgu je torej proizvajalčevo Potrdilo EU o skladnosti (in seveda ne
razni »homologacijski kartončki«, kot slišimo še marsikje); potrdilo vsebuje seveda vse podatke o
vozilu in njegovi homologaciji in potrjuj skladnost z vsemi zahtevami predpisov EU za vozila
- stroj po določbah predpisov za stroje (Pravilnik o varnosti strojev oz. direktiva 2006/42/ES) pomeni:
- sklop, opremljen ali namenjen za opremljanje s pogonskim sistemom, ki ne izkorišča neposredno
človeške ali ţivalske sile, sestavljen je iz povezanih delov ali komponent, med katerimi je vsaj
eden gibljiv, in ki so povezani za določeno uporabo,
- sklop, ki mu manjkajo samo komponente za priključek na lokaciji ali na vire energije in gibanja,
- sklop pripravljen za namestitev in usposobljen za delovanje kot tak, le če je nameščen na
prevoznem sredstvu ali v zgradbi ali konstrukciji,
- sklopi strojev ali delno dokončani stroji, ki so zaradi doseganja istega cilja razmeščeni in krmiljeni
tako, da delujejo kot povezana celota,
- sklop povezanih delov ali komponent, med katerimi je vsaj eden gibljiv, in ki so zdruţeni z
namenom dviganja bremen in katerih edini vir energije je (tudi) neposredna uporaba človeške sile.
- delovna oprema je vsak stroj, aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki se uporablja pri delu
- varovalo je del stroja oz. delovne opreme, ki pomeni varovanje s fizično oviro (npr.: okrov, pokrov,
zaslon, vrata, oklep itd.), pri čemer so varovala pritrjena, premična, nastavljiva, zaporna, zaporna z
zaklepanjem varovala, krmilna itd.
- varnostna naprava je naprava, ki izniči ali zmanjša nevarnost sama ali v povezavi z varovalom
(npr.: zaporna naprava, potrditvena krmilna naprava, zadrţevalna krmilna naprava, dvoročna krmilna
naprava, naprava, občutljiva na pribliţanje, mehanska zadrţevalna naprava, omejevalna naprava,
krmilna naprava za omejitev gibanja, oviralna naprava)
- osebna varovalna oprema pomeni:
- vsako napravo ali pripomoček, ki jo posameznik nosi ali drţi zaradi varovanja pred eno ali več
nevarnostmi za zdravje in varnost
- vsako enoto, ki jo sestavlja več naprav ali pripomočkov, ki jih proizvajalec poveţe v celoto, za
varovanje posameznika pred enim ali več istočasno nastopajočimi tveganji
- varovalno napravo ali pripomoček, ki je ločljivo ali neločljivo zdruţena z osebno opremo, ki ni
varovalna in jo posameznik nosi ali drţi pri delu za izvajanje posamezne dejavnosti
- zamenljivi sestavni deli osebne varovalne opreme, ki so bistveni za njeno zadovoljivo delovanje
in se izključno uporabljajo samo za takšno opremo
- ocenjevanje tveganj (in ocena tveganj): vse več se govori tudi o tem, uvaja ga tudi novi ISO
9001:2015. Kako ustrezno pravilno in učinkovito izvajati ocenjevanje tveganj? To se predvsem lahko
dela le timsko, sicer je v ocenjevanju med drugim preveč subjektivizma. Individualnih ocenjevalcev posameznikov z ustrezno širokimi kompetencami za kvalitetno ocenjevanje tveganj ni za nobeno
področje. Ocenjevanje tveganj s strani posameznikov ni sprejemljivo, saj ne prinaša ustreznih
rezultatov. Takšno (individualno) ocenjevanje lahko privede do neučinkovitih sistemov izvajanja
varnosti in zdravja pri delu (VZD), varovanja okolja (VO), varstva pred poţarom (VP). Ocenjevanje
tveganj se ne izvaja samo zaradi predpisov in predvsem ne bolj odgovorno in vsebinsko šele, ko se
»kaj zgodi« …; najbolj pomembno je, da se mora ocenjevanje tveganj izvajati timsko in kontinuirano,
začeti se mora ţe v razvijanju procesov. V najboljših organizacijah ocenjevanje tveganj ne izvajajo
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samo na področju VZD in VO. V teh sredinah niso čakali na prenovljeni ISO 9001, ocenjevanje tveganj
je logični sestavni del vodenja v najširšem pomenu besede. Ocenjevanje tveganj je npr. osrednji del
metode FMEA (analize moţnih napak in njihovo odpravljanje v fazi razvijanja proizvodov in procesov).
Ocenjevanje tveganj izhaja tudi iz tehničnih predpisov, ki za vse proizvode, preden so dani na trg,
proizvajalce v cilju zagotavljanja varnih proizvodov na trgu zavezujejo, da izvedejo in dokumentirajo
kot sestavni del tehnične dokumentacije tudi oceno tveganja. Ocenjevanje tveganj je obvezno tudi,
kadar se na trgu pojavlja potencialno nevaren proizvod, izvajati ga morajo proizvajalci in organi
nadzora, preden se sprejme ukrepe za zaščito potrošnikov .... Uspešne organizacije pred vsako
pomembno odločitvijo izvedejo ocenjevanje tveganj, to naredijo (projektni) timi, v katerih so vključeni
najsposobnejši kadri …

- varnost in zdravje pri delu (VZD) – sistematično načrtovanje in izvajanje ukrepov, potrebnih za
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s
preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem
delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi; .delodajalec mora upoštevati
spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne
metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo
vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.
To področje je v EU in RS urejeno z ustrezno zakonodajo celovito v cilju zagotavljanja varnosti in
zdravja pri vsakem delu. V EU imamo krovno direktivo iz VZD: 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za
spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu in več direktiv za posamezna področja
VZD; v RS imamo zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in za njegovo izvajanje še 3 uredbe
(RS) in 37 pravilnikov; vsa ta slovenska zakonodaja v pravi red RS prenaša direktive EU, ki določajo
minimalne zahteve iz področja VZD.
Poleg zakonodaje imamo še druga orodja za vodenje sistema varnosti in zdravja pri delu in sicer
standard OHSAS 18001 in tudi novi standard ISO 45001. Gre za nadaljevanje nastajanja druţine
standardov, v kateri je najbolj poznan standard ISO 9001 za vodenje kakovosti; je pa tudi še vrsta
drugih podobnih standardov, ki dajejo moţnost organizacijam, da jih uporabijo, ko urejajo vodenje
področij varovanja okolja (ISO 14001), druţbene odgovornosti (ISO 26000), učinkovite rabe energije
(ISO 50001) …
Ocenjevanje tveganj na področju VZD ţe v načrtovanju procesov je pomembno prav tako kot tehnično
tehnološko pravilno razvijanje proizvodov in procesov. Produktivnost dela mora biti podrejena varnosti
in zdravju delavcev in varovanju okolja. Tako kot je tudi človek mnogo bolj pomemben kot pa delovna
oprema. Pred nastajanjem oz. povzročanjem nevarnosti je potrebno ustrezno zavarovati delovno
opremo in delovne procese, ne pa ljudi spravljati v oklepe in skafandre ali pa jih izpostavljati
nevarnosti. Z ocenjevanjem tveganj moramo v načrtovanju delovnih procesov, preden se jih začne
izvajati, izpostaviti vsa tista konkretna opravila in dejanja, kjer bi se lahko zgodile konkretne
nevarnosti z neko verjetnostjo (četudi manjšo) in z nekimi posledicami (četudi manjšimi). Gre za
preventivne aktivnosti, ki jih sicer npr. poznamo v zagotavljanju kakovosti, ker se bojimo, da bi
kakršnokoli napako odkril kupec ali končni uporabnik nekega proizvoda (izdelka in storitve). Veliko
govorimo (a premalo ukrepamo) tudi o preventivnih aktivnostih za varovanje pred poţarom. Še bolj
samo načelni in velikokrat povsem neučinkoviti smo pri varovanju okolja. In, kot da bi bil človek
(delavec v katere kolim procesu dela) najmanj pomemben deleţnik, smo bistveno premalo učinkoviti
pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Neodgovorno od vseh, ki to počnejo. omogočajo ali
dopuščajo! Nekatera ocenjevanja tveganj v naših seminarskih nalogah ţal niso bila daleč od takih
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nesprejemljivih situacij v praksi. Preveč se je vse delalo v cilju, da se opravi obveznosti iz vaj (in potem
še izpit).
- presoja - je praktično orodje za ugotovitev in prikaz dejanskega stanja v organizaciji; skupno za vse
presoje je, da neodvisna, pooblaščena in kvalificirana oseba (po moţnosti pa tim!) zbira in proučuje
informacije o dejanskem stanju na objektiven in neposreden način in ga primerja z zahtevanim
stanjem; presoje se planirajo in morajo biti pravilno izvedene; za laţje presojanje lahko pripravimo
strokovne vprašalnike; presojamo lahko različne stvari, posamezne procese, področja izboljšav, ne
samo zahteve različnih standardov; presoje po standardih pomenijo presojo uvedenih sistemov ne
presoje procesa kot takega
- kakovost – gre za koordinirane aktivnosti, ki so vezane na planiranje, nadzor, zagotavljanje in
izboljševanje kakovosti proizvodov in procesov; odgovornost managementa kakovosti je, da so cilji
kakovosti, ki si jih organizacija postavi, doseţeni, seveda na maksimalno učinkovit način.
Kakovost končnega proizvoda neke organizacije je skupen rezultat procesa: dela zaposlenih, timov,
oddelkov…, zanjo je odgovoren vsak, najmanj vsaj za tisti del procesa, v katerega je vključen.
Tri ključna načela :
• Zadovoljstvo kupcev
• Stalno izboljševanje procesov
• Sodelovanje zaposlenih pri realizaciji ciljev kakovosti.
Kakovost je v bistvu eno do glavnih meril, po katerem ocenjujemo organizacije. Zgodovinski razvoj
kakovosti poznamo v treh fazah: kontrola kakovosti, zagotavljanje kakovosti, stalno izboljševanje
kakovosti. K stalnemu izboljševanju naj bi prispeval procesni pristop oz. izboljševanje vseh procesov,
ki se izvajajo v organizaciji. Procesni pristop naj bi pomagal izboljšati elemente, ki pripomorejo k
uspešnosti in učinkovitosti organizacije kot: povečanje zadovoljstva vseh odjemalcev, doseganje večje
vključenosti zaposlenih na podlagi timskega dela, višanje usposobljenosti in kulture zaposlenih,
zniţevanje stroškov poslovanja, večji izkoristek uporabljenih virov…
- produktivnost - doseţena realizacijo izdelkov ali storitev pri optimalnih stroških in v najkrajšem
moţnem roku … Produktivnost = količina x kakovost / čas
- uspešnost (procesa) – razmerje med realiziranim in planiranim izhodom iz procesa
- učinkovitost - razmerje med porabljenimi viri in planiranimi viri

V nadaljevanju so zgornji pojmi predstavljeni še opisno oz. v shemah in slikah ......
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…. nekaj spodbudnega o povezovanju gospodarstva in raziskovalnih sfer ter izobraţevanja o
tehnološkem in inovacijskem preboju v Sloveniji:
https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/54253
Prisluhnite video posnetku na: https://www.youtube.com/watch?v=M_jPyV5d6iA
Tudi 21. september (Dan inovativnosti 2016 ...) se je ţe zgodil:
https://www.gzs.si/skupne_naloge/dogodki/vsebina/Dan-inovativnosti/Dan-inovativnosti-2016
Oglejte si predstavitve največjih inovativnih doseţkov slovenske industrije v letu 2016!
25.6.2016:
Ob 25 letnici slovenske samostojnosti je RTV zbrala in v svojih odmevih predstavila slovenske
zgodbe ponosa, poleg Petra Prevca in ostalih uspešnih športnikov so izbrani tudi svetli primeri iz
našega gospodarstva ... poglejte si le-te takoj v začetku arhiva oddaje
Kot aktualnost si oglejte spletno stran o inovativnem pristopu pri uvajanju novih produktov, programov
in pospeševanju rasti uspešnih podjetij v Sloveniji: http://katapult.si/

Katapult je podjetniški pospeševalnik, primarno namenjen podjetjem s fizičnim produktom.
Podjetnikom pomaga pri industrializaciji, da se pohitri rast njihovih podjetij.
Veliko o pozitivnih dogodkih in pravih pristopih v našem gospodarstvu lahko spremljamo na spletnih
straneh Gospodarske zbornice Slovenije na http://www.gzs.si.
Stran o naših podjetjih, ki svoj uspeh gradijo na tujem ... več
Gazele 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 .... ! Če niste spremljali izborov (na nivoju RS in po regijah)
najbolj rastočih podjetij v letih 2012 - 2016, ste spregledali konkretne pozitivne primere v druţbi, ki
nam namesto vsakodnevne sivine in črnine in obilice negativizma, pomenijo svetle točke za odgovor
na vprašanje: kako iz vsesplošne krize. O vsem tem imamo na spletu veliko informacij in prav bi bilo,
da se tudi študentje strojništva kot bodoči inţenirji o tem seznanimo ....

Izbor gazele vodi časnik Dnevnik in na spletu lahko spremljate vse dogodke
https://www.dnevnik.si/posel/gazela
Pogovori z Igorjem Akrapovičem: arhiv oddaj
Pogovori z Ivom Boscarolom: arhiv oddaj
Zgoraj predstavljeni primeri uspešnih slovenskih podjetij so le del vsega tistega pozitivnega v Sloveniji,
kar nam mora biti v spodbudo in za zgled, kako se da in kako se mora s pravilnimi pristopi uspeti na
trgu tudi v današnjem globalnem svetu.
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KAJ JE PRAVO TRŽENJE?
Janez Dulc

Kakšno je pravo trţenje (=marketing)?
Seveda trţenje ni isto kot prodaja, kot se na splošno to nesprejemljivo zamenjuje. Še manj marketing
ni isto kot oglaševanje, kar lahko zasledimo vsakodnevno povsod, na vsakem koraku. Trţenje je to,
kar je potrebno v vsaki organizaciji razviti in vzpostaviti kot temeljni proces v njej. Le tako bodo
organizacije ustvarjale pravo dodano vrednost z rezultati na trgu in ki se ne meri samo s finančnimi in
drugimi klasičnimi ekonomskimi kazalniki. Zahtevajmo, da se v ospredje v organizacijah in tudi sicer v
druţbi enakopravno postavi tiste strukture druţbe, ki ustvarjajo pravo dodano vrednost. To morajo biti
prvenstveno tudi zaposleni in še posebej inţenirski kadri z znanjem in sposobnostjo, temelječe na
izkušnjah in spoznanjih sodobne tehnike in tehnologije, podprte z zdravo ekonomijo. Ti potenciali se
morajo aktivno vključiti v temeljne – trţenjske procese. Pri tem seveda trţenje (s tujko: marketing) ni
samo prodajanje s poudarkom na oglaševanju in drugih oblikah trţenjskega komuniciranja, pravo
trţenje je razvijanje temelječe na raziskovanju. Ko govorimo o razvijanju, ne smemo ostajati samo na
razvijanju novih proizvodov, razvijati je potrebno vedno celoten trţenjski splet, s katerim organizacije
nastopajo na trgu (proizvod, cena, prodajne poti, trţenjsko komuniciranje, procesi, ljudje, fizični dokazi
in še kaj). Razvijati je potrebno torej tudi (celovite!) procese, ne samo proizvode, in inţenirji morajo pri
tem postati glavni akterji in gonilna sila.

KAKOVOST IN TRŽENJE
Janez Dulc

Poslovno okolje se nenehno spreminja in postavlja nove izzive podjetjem (organizacijam), ki ţelijo
uspeti tako na domačem kot tujem trgu. Proces globalizacije in izginjanja mej med drţavami sta
zaostrila konkurenco, ki od podjetij zahteva stalni napredek in boj za vsakega kupca. Če je bila nekoč
predvsem in samo cena tisti odločilni dejavnik v borbi za kupca, danes temu ni več tako. Kupcem
sprejemljiva cena je predpogoj, konkurenčno prednost predstavlja vse širši splet »necenovnih«
dejavnikov. Med njimi je še vedno v ospredju kakovost. Seveda ob pravilnem razumevanju, kaj je
kakovost. Ţe dolgo to ni več samo tehnični pojem, kakovost ponudbe še zdaleč ni več določena samo
s tehničnimi lastnostmi proizvoda.
Z razvojem tehnologije, proizvodnih sredstev…, organiziranosti…, so se skozi zgodovino spreminjali
tudi pristopi in obvladovanje kakovosti.
Ţe obravnavanje kakovosti oz. cilja kot ustreznost za kupca in s tem podrejanje zahtevam in potrebam
trga pomeni bistveni premik od nekdanje »tehnične kakovosti«.
Če k temu dodamo še cilje po zniţevanju stroškov nekakovosti v obliki stalnega doseganja zaţelene
kakovosti skozi procesni pristop in zadovoljitev neizraţenih ţelja kupcev, nas to privede do iskanja
odgovorov na vprašanje, s čim pritegniti in navdušiti kupce in se kakovost kaţe kot stopnja
inovativnosti in stalnih izboljšav.
Proizvod mora biti obravnavan kot izhod iz procesa, kakovost proizvoda je torej rezultat kakovosti
procesa, v katerem proizvod nastaja. Pri tem se je potrebno zavedati, da še zdaleč ne gre samo za
proizvodni proces. Danes govorimo, da so glavni vzroki za slabo kakovost oz. bolje, da kakovost
nastaja, v procesih raziskovanja in razvijanja. Deleţ vzrokov za slabo kakovost v proizvodnih procesih
je vse manjši.
Pomembna je hitrost uvajanja sprememb. Veliko organizacij ne uspe, ker zaradi neustrezno
organiziranega trţenjskega procesa in znotraj njega stalnega razvijanja niso v stanju izboljšati lastnosti
svojih proizvodov, procesov, tehnologij …, tako hitro kot to dela konkurenca. Prepozno spoznajo
zahteve in pričakovanja trga danes in predvsem jutri in s tem nimajo slike kaj vse obsega kakovost.
Gre za koordinirane aktivnosti, ki so vezane na planiranje, razvijanje, nadzor… v celotnem delovanju
neke organizacije in znotraj tega zagotavljanje in izboljševanje kakovosti procesov in s tem tudi
proizvodov.
V ospredju so tri ključna načela: visoko zadovoljstvo kupcev oz. njihova navdušenost, stalno
izboljševanje procesov, maksimalno sodelovanje zaposlenih pri realizaciji ciljev kakovosti. Kakovost
končnega proizvoda neke organizacije je skupen rezultat dela zaposlenih, timov, oddelkov…, zanjo je
odgovoren vsak, najmanj za tisti del procesa v katerega je vključen.

Trženje je temeljni poslovni proces
in je zasnovan na kakovosti in odnosih:
do ljudi, okolja, premoženja …!
»Kakovost je skladnost s pričakovanji« - o tem ni dvoma!
Težji , a odločujoč, je odgovor na vprašanje:
»kako pričakovanja nastanejo in kako jih poznamo?«
Janez Dulc
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Tako, kot razvijamo nove proiozvode, vzporedno razvijamo vse ostale elemente t.i. trženjskega
spleta - 7P: proizvod, cena, prodajne poti, trženjsko komuniciranje, procesi, ljudje, fizični dokazi.
Razvoj izdelka kot osrednji del razvijanja proizvoda je zelo obsežno področje, vse od dokončne
definicije proizvoda in s tem izdelave tehnične dokumentacije ter izdelave in testiranj prototipov,
izdelave tehničnih specifikacij za potrebe nabave in izdelave tehnološke dokumentacije in kontrolne
dokumentacije, izvajanje orodij kakovosti (FMEA, presoje procesov, presoje dobaviteljev ...) pa vse
do izdelave vzorcev v ničelni seriji, zagotavljanja skladnosti z zahtevami predpisov ...
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Predpisi, ki v RS postavljajo zahteve za proizvode, pomenijo prevzem vsakokratnih posameznih
evropskih direktiv (in uredb, katerih uporaba je sicer v drţavah članicah neposredna). Največ je
predpisov t.i. Novega pristopa (New Approach – NA iz leta 1985) v okviru usklajevalne zakonodaje
EU (ki omogoča prost pretok blaga na Notranjem trgu EU) je v RS sprejetih na osnovi Zakona o
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/2011), v
nadaljevanju ZTZPUS-1.
V letu 2014 so bile po skupnem novem okviru usklajevalne zakonodaje EU novega pristopa izdane in
so postale veljavne prenovljene direktive usklajevalne zakonodaje EU – Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj drţav članic v zvezi z dostopnostjo na trgu.
Ne smemo pa novega zakonodajnega okvira NLF iz leta 2008 zamenjevati z načeli zakonodajne
tehnike novega pristopa (New Approach – NA) iz leta 1985, ki ostajajo v celoti še naprej v veljavi,
tudi npr. glede vloge in pomena harmoniziranih standardov. Uporaba harmoniziranih ali drugih
standardov je še vedno prostovoljna in proizvajalci za izpolnjevanje zahtev vedno lahko uporabijo
druge tehnične specifikacije (vendar morajo sami dokazati, da te tehnične specifikacije izpolnjujejo
potrebe bistvenih zahtev, velikokrat tudi v postopku, ki potem vključuje organ za ugotavljanje
skladnosti kot tretjo stran).
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm
http://www.orgalime.org/page/new-legislative-framework-nlf
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Oznaka CE je »samo« oznaka skladnosti, ki jo na proizvod namesti proizvajalec in s tem sporoča, da
je njegov proizvod skladen z vsemi zahtevami iz vseh predpisov, ki veljajo za predmetni proizvod.
Proizvajalec mora tak proizvod označiti z vsemi drugimi predpisanimi oznakami skladnosti (o
vključenosti priglašenega organa v nadzor proizvodnje, npr. glede OEEO, glede emisije hrupa, glede
ustreznosti za uporabo v Ex atmosferi ….), s podatki o proizvodu in proizvajalcu (tudi uvozniku) in z
opozorili. Preden to proizvajalec naredi kot zadnje obvezno dejanje pred dajanjem na trg, mora
skladnost proizvoda z zahtevami vseh predpisov NA (Novega pristopa) potrditi z enotno Izjavo EU o
skladnosti (za gradbene proizvode: Izjavo o lastnostih), ki mora biti zagotovljena tudi v slovenskem
jeziku, za nekatere proizvode priloţena tudi k proizvodom v prometu, sicer pa vedno zagotovljena za
dokazovanje skladnosti. K proizvodom morajo biti priloţena navodila z vsemi podrobnimi informacijami
o proizvodu in njegovi skladnosti in o subjektih, ki omogočajo dostopnost na trgu, s podrobno
predstavljenimi opozorili za varno uporabo, z navodili za uporabo, o vzdrţevanju, pregledovanju in
servisiranju, odstranjevanju iz uporabe in zaščiti okolja …
Preden vse to proizvajalec naredi za dajanje na trg, mora v fazi načrtovanja izvesti vse predpisane
postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti ter zagotoviti skladnost tudi v serijski proizvodnji (tudi
pri eventualni sestavi proizvoda izven proizvodnega procesa …). Vse to mora proizvajalec
dokumentirati v tehnični dokumentaciji, ki mora biti na razpolago še deset let po tem, ko je bil dan na
trg zadnji proizvod.

Vse določbe novega zakonodajnem okvira (NLF) iz leta 2008, kot so vključene v prenovljene direktive
EU, so vsebovane ţe tudi v zadnji (2014 in posodobljeno v 2016) izdaji Vodila za uporabo
usklajevalne zakonodaje EU (Blue Guide) – Modri vodnik na:
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/
newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326&lang=en&title=%E2%80%98Blue-Guide%E2%80%99on-the-implementation-of-EU-product-rules
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Seznam izdanih in veljavnih direktiv in uredb EU s področja zakonodaje novega pristopa (NA) z
upoštevanjem prenovitev po novem zakonodajnem okviru (NLF):
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Novi pristop pomeni, da so skupne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve z zakonodajo določene
za obvezne, uporaba (prostovoljnih) harmoniziranih standardov pa ustvari domnevo o skladnosti
proizvodov z zahtevami predpisov. Ta načela novega pristopa iz leta 1985 so postavila ne samo
temelje za prosti pretok blaga ampak tudi za novo evropsko standardizacijo, ki podpira usklajevalno
zakonodajo Unije. Vloga harmoniziranih standardov in naloge evropskih organizacij za standardizacijo
so opredeljene v Uredbi (EU) št. 1025/2012 skupaj z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije.
V letu 2014 so bile v okviru usklajevalne zakonodaje EU novega pristopa izdane in so postale veljavne
po novem zakonodajnem okviru naslednje prenovljene direktive EU – Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo na trgu:
– Direktiva 2014/28/EU: o eksplozivih za civilno uporabo
– Direktiva 2014/29/EU: o enostavnih tlačnih posodah
– Direktiva 2014/30/EU: o elektromagnetni združljivosti
– Direktiva 2014/31/EU: o neavtomatskih tehtnicah
– Direktiva 2014/32/EU: o merilnih instrumentih
– Direktiva 2014/33/EU: o dvigalih in varnostnih komponentah za dvigala
– Direktiva 2014/34/EU: o opremi in zaščitnih sistemih, namenjenih za uporabo v potencialno
eksplozivnih atmosferah
– Direktiva 2014/35/EU: o električni opremi, načrtovani za uporabo znotraj določenih
napetostnih mej
– Direktive 2014/53/EU o radijski opremi
– Direktive 2014/68/EU o tlačni opremi
Vse te direktive so postale veljavne v dvajsetih dneh po objavi v Uradnem listu EU, torej vse že v letu
2014, največ od njih 19. aprila 2014, in vsebujejo določbo, da so morale države članice sprejeti in
objaviti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev, do 19. aprila 2016 in da države članice te
predpise uporabljajo od 20. aprila 2016.
Republika Slovenija je to storila žal bistveno prepozno, predpisa za električno opremo in glede EMC
dne 3.6.2016 in torej v krepko zamujenem roku.
V letu 2016 so bili prav tako kot prenovljeni sprejeti še tehnični predpisi – uredbe (EU):
– Uredba (EU) 2016/425: o osebni varovalni opremi
– Uredba (EU) 2016/424: o žičniških napravah
– Uredba (EU) 2016/426: o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo
Njihova specifičnost je tudi v tem, da ti tehnični predpisi niso več sprejeti kot direktive, ki zahtevajo
pred uporabo v državah članicah njihovo harmonizacijo, ampak kot uredbe, ki se v državah članicah
uporabljajo neposredno. Te uredbe so veljavne, njihova uporaba je določena od 21. aprila 2018, ko
bodo razveljavljene stare direktive nadomeščene z novimi uredbami, države članice pa ne smejo
ovirati dostopnosti na trgu proizvodov, zajetih v starih direktivah in skladnih z njimi ter danih na trg
pred 21. aprilom 2019.
Vsebino tega novega zakonodajnega okvira (New Legislative Framework – NLF) iz leta 2008, na
podlagi katerega je potekala prenovitev direktiv (in uredb), smo lahko zasledili že v Direktivi
2009/48/ES o varnosti igrač, v Direktivi RoHS (II) 2011/65/EU, tudi v Direktivi o okoljsko primerni
zasnovi izdelkov, ki rabijo energijo ErP 2009/125/ES, in v vseh novo sprejetih tozadevnih uredbah EU,
prav tako pa tudi že v Direktivi 2013/29/EU o pirotehničnih izdelkih, vsebinsko tudi v Uredbi (EU)
305/2011 o gradbenih proizvodih.
Za vso zakonodajo Novega pristopa je med drugim značilna tudi izdaja (enotne) Izjave EU o
skladnosti in oznaka skladnosti CE na proizvodu. (Oznaka CE na proizvodih, ki niso predmet
zakonodaje Novega pristopa, oznaka CE ni dovoljena!)
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Prenovljeni predpisi še bolj določno postavljajo pred proizvajalca obveznost izvajanja ocenjevanja tveganj in
oceno tveganja kot obvezni del tehnične dokumentacije.
Vsebina tehnične dokumentacije je določena v vsakem usklajevalnem aktu Unije v skladu z zadevnim
proizvodom. Praviloma mora vključevati opis proizvoda in njegovo predvideno uporabo ter zajemati njegovo
načrtovanje, proizvodnjo in delovanje. Kateri podatki se vključijo v dokumentacijo, je odvisno od narave proizvoda
in od tega, kaj se s tehničnega vidika šteje za potrebno, da se dokaţe skladnost proizvoda z bistvenimi zahtevami
ustrezne usklajevalne zakonodaje Unije ali s harmoniziranimi standardi, če so se uporabili, tako, da se navedejo
bistvene zahteve, zajete v standardih.

Harmonizirani standardi nikoli ne nadomestijo pravno zavezujočih bistvenih zahtev. Specifikacija v
harmoniziranem standardu ni nadomestilo za ustrezno bistveno ali drugo pravno zahtevo, je le tehnično sredstvo
za zagotavljanje skladnosti z njo. Pri usklajevalni zakonodaji v zvezi s tveganji to pomeni, da je proizvajalec, tudi
kadar uporablja harmonizirane standarde, v celoti odgovoren za ocenjevanje vseh tveganj v zvezi s svojim
proizvodom, da ugotovi, katere bistvene (ali druge) zahteve se uporabljajo. Po tej oceni se proizvajalec lahko
odloči, da bo uporabil specifikacije iz harmoniziranih standardov za izvajanje "ukrepov zmanjševanja tveganja", ki
so določeni v teh standardih. Pri usklajevalni zakonodaji v zvezi s tveganjem harmonizirani standardi najpogosteje
zagotavljajo sredstva za njegovo zmanjšanje ali odpravo, pri čemer proizvajalci v celoti ostanejo odgovorni za
njegovo ocenjevanje, zato da se določijo morebitna tveganja in veljavne bistvene zahteve zaradi izbire primernih
harmoniziranih standardov ali drugih specifikacij.
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Seznam predpisov in določb predpisov za primer stroja z motorjem z notranjim zgorevanjem:
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Primer ocenjevanja tveganj pri konstruiranju strojev:
T(tveganje)=R(resnost/posledica/škoda)×V(pogostost/verjetnost)
Ocena resnosti (R)
-Majhna (navadno jo je mogoče popraviti)
-Resna (navadno je ni mogoče popraviti)
-Smrt
Resnost poškodbe ali zdravstvene okvare
VREDNOST
OPOMBA
R1 – ni posledic
Če je ogroţena
1
več kot ena
R2 – majhne poškodbe, posledice
2–3
oseba je
R3 – srednje teţke poškodbe (brez trajnih posledic)
4–6
potrebno
R4 – teţke poškodbe (moţne trajne posledice)
7–8
uporabiti višje
R5 – smrtne poškodbe
9 - 10
vrednosti.
Ocena verjetnosti (V)
Potreba po dostopu v nevarno območje (upravljanje, vzdrţevanje ali popravilo), narava dostopa (na
primer ročno podajanje materialov), čas zadrţevanja v nevarnem območju, število oseb za katere je
dostop potreben, pogostost dostopa
Pogostost in trajanje izpostavljenosti
VREDNOST
V1
Redko
1
V2
Pogosto (več kot enkrat na 8 ur)
2
Verjetnost nastopa nevarnega dogodka
VREDNOST
V3
Majhna (komaj mogoče)
1
V4
Srednja (vsekakor mogoča)
3
V5
Velika (zelo verjetna)
5
Možnost, da ogrožena oseba prepreči ali omeji poškodbo
VREDNOST
V6
Mogoče
1
V7
Mogoče pod določenimi pogoji
2
V8
Nemogoče
3
T(tveganje)=R(resnost/posledica/škoda)×V(pogostost/verjetnost)
do 24
od 25 do 42
od 43 do 100
nepomembno
znatno
nesprejemljivo
 Izračunana tveganja niţja od 25 štejemo kot nepomembna.
 Izračunana tveganja od 25 do 42 lahko obvladamo s pomočjo varnostnih znakov in varnostnih
zaslonov.
 Če izračunamo tveganja višja od 42, moramo spremeniti celotno konstrukcijo stroja.

Primer – izsek iz ocene tveganja za nek stroj z robotom :
Nevarnost
1
1.1

1.1

2
2.1

Mehanske nevarnosti
- približevanje premičnih
delov k fiksnim delom
- zmečkanine, zdrobitve
telesa ali udov
- približevanje premičnih
delov k fiksnim delom
- zmečkanine, zdrobitve
telesa ali udov

Električne nevarnosti
- deli pod napetostjo;
- elektrošok;

Navezujoči
standard

Situacija pri uporabi stroja
Varnostna zahteva in/ali zaščitni ukrepi

Ocena tveganja – izračun
R × V = R × ΣV = T

EN 349:1997
+A1:2008

Med popravljanjem ali vzdrževanjem lahko pride
do nepredvidenega giba valja ali robota. Zato
morajo biti med vzdrževanje in popravljanjem
obvezno vsi dovodi energije odklopljeni.
Med delovanjem je prepovedano posegati v
delovno območje stroja. V nasprotnem primeru
lahko delavca stisne valj ali stisne oz. udari robot.
Največja nevarnost je v delovnem območju robota,
zato je na ohišju na tem mestu nalepljeno
opozorilo.

7 × (1 + 1 + 1) = 21

Ko neusposobljena oseba popravlja ali vzdržuje
električno omarico ali napajanje elektromotorja,
lahko pride do elektrošoka. Med vzdrževanjem in
popravljanjem morajo biti obvezno vsi dovodi
energije odklopljeni. Na vratih električne omarice
je nalepljeno opozorilo.

7 × (1 + 1 + 1) = 21

EN 349:1997
+A1:2008

EN 602041:2006

7 × (1 + 1 + 1) = 21
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Seveda je obseg oz. seznam nevarnosti mnogo večji tako po vidikih kot samih nevarnostih.
Ocenjevanje se vedno izvaja timsko – več (vsaj 3) konstrukterjev strojev skupaj.
Gornja ocena tveganja je izdelana potem, ko je konstrukter ţe upošteval relevantna standarda in je
izvedel vse ustrezne tehnične rešitve iz standardov. Seveda pa bi lahko bilo tudi drugače: prvi koncept
zasnove stroja bi pri ocenjevanju tveganj pokazal na prevelike nevarnosti (npr. R= 7) in verjetnosti
(npr. V=2+3+2) in s tem na prevelika tveganja (RxV=7x(2+3+2)=49); konstruiranje se ne more
nadaljevati, dokler se ne najde ustreznejših tehničnih rešitev, tudi z uporabo standardov …

Zakonodaja za gradbene proizvode
Gradbeni proizvod so proizvodi oz. sklopi proizvodov, ki so namenjeni za trajno vgradnjo v gradbene
objekte in katerih lastnosti vplivajo na lastnosti gradbenih objektov; za gradbene proizvode imamo v
EU posebno zakonodajo v obliki Uredbe (EU) številka 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za
trţenje gradbenih proizvodov; ta zakonodaja velja samo za gradbene proizvode, za katere so v EU
sprejete harmonizirane tehnične specifikacije (največkrat standardi EN), te specifikacije so za razliko
od veliko drugih standardov, katerih uporaba je prostovoljna, pri gradbenih proizvodih obvezne; za
druge gradbene proizvode pa v RS velja Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1); oba akta, ki
določata pogoje za dajanje gradbenih proizvodov na trg (in vgradnjo v objekte), zahtevata med drugim
Izjavo o lastnostih, ki mora biti na razpolago za vsak gradbeni proizvod; (samo) za gradbene
proizvode po Uredbi (EU) 305/2011 je na proizvodih tudi obvezna oznaka skladnosti CE

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_proizvode/gradbeni_proizvo
di/
Uredba (EU) 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov:
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/SP/gradbeni_proizvodi/UREDBA_E
U_st._305-2011.pdf
Nova Uredba zelo izpostavlja potrebno po zagotovitvi točne in zanesljive izjave o lastnostih in je zato treba v postopkih
ugotavljanja in potrjevanja skladnosti oceniti lastnosti gradbenega proizvoda, proizvodnjo v tovarni pa nadzirati v skladu z
ustreznim sistemom ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda.
Proizvajalec z izdajo izjave o lastnostih prevzame odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z navedenimi lastnostmi.
Informacije, ki jih je potrebno navesti, so navedene v Dodatku ZA v vsakokratnem harmoniziranem standardu ali v
ustreznem poglavju Evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD - European Assessment Documents).
Vzorec izjave o lastnostih je podan v Dodatku III Uredbe CPR.
V izjavi o lastnostih morajo biti navedene vse bistvene značilnosti gradbenega proizvoda tako, kot je to določeno v hEN ali
EAD. Uredba CPR zahteva, da se vsaj za eno ali več bistvenih značilnosti, ki so pomembne za predvideno uporabo,
navede tudi lastnosti. („predvidena uporaba“ pomeni predvideno uporabo gradbenega proizvoda, kakor je opredeljena v
veljavni harmonizirani tehnični specifikaciji.) Za bistvene značilnosti, za katere proizvajalec ne navede lastnosti, navede
okrajšavo NPD ("ni deklariranih lastnosti").
Podrobneje je vsebina Izjave o lastnostih z Navodili za pripravo Izjave o lastnostih določena v Delegirani uredbi Komisije
(EU) št. 574/2014 z dne 21.2.2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 305/2011. Z delegirano Uredbo (EU) št.
157/2014 z dne 30.10.2013 o pogojih za objavo izjave o lastnostih na spletnem mestu je omogočeno proizvajalcem, da pod
pogoji, ki jih določa ta uredba, izjave o lastnostih objavijo na svoji spletni strani.

Priročnik Evropske komisije:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12321/attachments/1/translations/sl/renditions/native
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Zakonodaja o graditvi objektov
Ta zakonodaja vsebuje predpise in s tem zahteve za specifično vrsto proizvodov, to je objektov. V RS
to področje pokriva zakonodaja o graditvi objektov z osnovnim Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1
in veliko skupino podzakonskih predpisov v obliki pravilnikov in tehničnih smernic v graditvi za
posamezne zahteve objektov (poţarno varnost, energijsko učinkovitost, klimatizacijo in prezračevanje,
stabilnost konstrukcij, zaščito pred hrupom in vlago, vgradnjo električnih inštalacij ….), o projektni
dokumentaciji, o dokazilih o zanesljivosti objektov …

Več o zakonodaji o graditvi objektov:
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/zakon_o_graditvi_objektov/

Zakonodaja o varstvu okolja:
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/
Glede varstva okolja moramo pojasniti, da poleg posameznih orodij (standardov) za vodenje tega
področja v organizacijah, imamo v RS tudi na tem področju obširno sistemsko zakonodajo. Zbrana in
dosegljiva je na spletni strani resornega Ministrstva za okolje in prostor. Zopet imamo krovni zakon
ZVO-1 – Zakon o varstvu okolja in potem še vrsto podzakonskih predpisov. Veliko od tega je
slovenskih uredb (ki jih sprejema vlada RS). Na vajah smo jih spoznali kar nekaj: Uredba o odpadkih,
Uredba o odpadni električni in elektronski opremi, Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter
odpadnimi baterijami in akumulatorji, Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12), Uredba o
izrabljenih vozilih ….
Je pa potrebno, ko govorimo o odpadkih spomniti na evropski projekt Kroţnega gospodarstva, ki naj bi
spodbujal podjetja oz. celotno druţbo, da se odpadki maksimalno vračajo nazaj v industrijo kot vhodni
material (npr. plošče iz odpadnih tetrapakov … proizvajalca iz Srbije … ali pa kar hiša iz reciklirane
plastike)
Veliko zahtev iz področja varstva okolja (npr. energetsko učinkovitost) imamo tudi v povezavi s
tehnično zakonodajo in trţenjsko odgovornim nastopanjem organizacij na trgu (humani koncept ...)
Imamo primera dobre prakse oz. spodbudnega odnosa človeka do narave v mestu Ljubljana z
uvajanjem okolju bolj prijaznih avtobusov oz. sodobnejših dodatnih oblik javnega prevoza z vozili z
manjšimi emisijami nevarnih snovi in trdih delcev … tudi električnimi avtomobili …
V druţbi se veliko pogovarjamo tudi o prihodnosti vozil oz njihovega pogona, saj je očitno, da bo vsaj
EU še kar naprej drastično zmanjševala dovoljene emisije z še stroţjimi standardi EURO … Kot primer
si glede tega lahko pogledate prosojnice na spletu …
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Zakonodaja o vozilih ….:
Ta zakonodaja obravnava posebej (veliko) skupino proizvodov t. j. vozil in sicer tistih, ki se uporabljajo
v cestnem prometu in za njih veljajo posebni predpisi o EU-homologaciji vozil. V to skupino proizvodov
spada tudi veliko opreme, ki se vgrajuje v vozila. Zahteve za cestna vozila in opremo so določene v
EU direktivah, v zakonodajo v RS so prenesene preko Zakona o motornih vozilih – ZMV (Uradni list
RS, številka 106/2010). Najbolj obseţen podzakonski predpis pri tem je Pravilnik o odobritvi motornih
in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka
vozila (Uradni list RS, številka 34/2015) in le – ta prevzema osnovno EU direktivo na tem področju, to
je: Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi
okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih
enot, namenjenih za taka vozila.
http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/kopenski_promet/sektor_za_cestni_promet_in_logis
tiko/vozila/zakonodaja_vozila/
Gre torej za predpise, ki določajo zahteve za vozila. Iz določb Zakona o motornih vozilih in Pravilnika
o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot,
namenjenih za taka vozila je potrebno izpostaviti in pojasniti kako morajo postopati proizvajalci vozila,
da lahko svoj proizvod dajo na trg in da lahko kupec potem vozilo brez teţav registrira za uporabo v
cestnem prometu. (če je vozilo vključeno v delovni proces, ga mora delodajalec obravnavati kot
delovno opremo po Pravilniku o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme.) Proizvajalec vozila
mora po izvedenem načrtovanju (razvijanju) in izdelavi t.i. opisne dokumentacije (tehnična
dokumentacija, kot jo poimenuje zakonodaja za vozila) izvesti poseben postopek ugotavljanja
skladnosti vozila z zahtevami predpisov za vozila, ta postopek se imenuje homologacija. Izvajajo ga
od drţave pooblaščene organizacije (homologacijski organi, v RS je to Javna agencija RS za varnost
prometa). Le ta podrobno pregleda opisno dokumentacijo za nov tip vozila, ki ga namerava serijsko
izdelovati proizvajalec in prodajati na Notranjem trgu EU, homologacijski organ lahko izvede tudi
preskušanja in testiranja, lahko tudi virtualno … Če je vse skladno z zahtevami predpisov proizvajalec
pridobi homologacijsko potrdilo (Certifikat o homologaciji). Homologacija proizvajalcu omogoča, da za
vsako proizvedeno vozilo potem izda EU Potrdilo o skladnosti, kar je osnova za registracijo vozila in
vključitev v cestni promet.
Poleg gornjega predpisa imamo seveda še več pravilnikov, ki veljajo za druge vrste vozil, npr.:
Pravilnik o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih
vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (Uradni list RS, št.
81/14).
Če je predmet ugotavljanja skladnosti npr. posamično predelano vozilo npr. za potrebe gasilcev ali
pa npr. tovorno vozilo opremljeno z opremo za dviganje …, se v RS za takšno vozilo izvede t.i.
posamična odobritev, ki je prav tako določena v gornjem predpisu ter še dodatno v starejšem
Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil.
Pri vozilih je glede predpisov za ugotavljanje skladnosti specifično tudi to, da imamo vrsto
takoimenovanih TSV - Tehničnih specifikacij za vozila in le ta podrobneje določajo zahteve za
posamezne lastnosti in posamezne dele vozil, posamezne sisteme, posamezne enote …
Vsa zakonodajo v RS za vozila je harmonizirana s tovrstno zakonodajo v EU. Obe zakonodaji sta
zbrani na spletni strani resornega Ministrstva za infrastrukturo.
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Zakonodaja na področju energetike:
http://www.energetika-portal.si/predpisi/energetika/slovenija/
Gre za zelo obseţno področje, ki ga obravnava eden najobseţnejših zakonov v RS: Energetski zakon
EZ-1 … Izpostaviti je potrebno predvsem področje:
UČINKOVITA RABA ENERGIJE - Energetska učinkovitost proizvodov po DEU in EZ-1 ter
EcoDesign predpisih
Prenovljena tehnična zakonodaja Novega pristopa (NA) po novem zakonodajnem okviru NLF 2008 za
različne vrste proizvodov ne določa kot »pomembne« samo zahteve glede varnosti …
Ţe dolgo časa bi morali vsi proizvajalci, celotna stroka in okolje postavljati po pomembnosti na prvo
mesto npr. predpise o okoljsko primerni zasnovi (EcoDesign) in energijskem označevanju ….
Pri zakonodaji glede okoljsko primerne zasnove proizvodov gre ravno tako za zakonodajo t.i. Novega
pristopa; zakonodaja o okolsko primerni zasnovi v EU temelji na krovni direktivi 2009/125/ES in na
njeni osnovi izdanih uredbah (EU) za posamezne vrste proizvodov.
Poleg aktualnosti ob prenovitvi tehnične zakonodaje NA po NLF 2008 je potrebno ustrezno slediti tudi
vsem stalno dopolnjujočim zahtevam za proizvode glede učinkovite rabe energije.
Veliko tega (o energetski učinkovitosti) je med drugim določila tudi Direktiva Evropskega parlamenta in
Sveta številka 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (skrajšano: DEU).
Direktiva je med drugim uvedla tudi spremembi direktiv:
- 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov in
- 2010/30/EU o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo
nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku.
DEU je posegla tudi na področje Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb.
Ta direktiva DEU (2012/27/EU) je med drugim usmerjena tako tudi v izkoriščanje znatnih moţnosti
prihranka energije, ki jih predstavljajo izdelki, povezani z energijo. Zato je bila direktiva izdana z
namenom pospešiti in razširiti izvajanje Direktive 2009/125/ES in Direktive 2010/30/EU. Pri uporabi naj
bi prednost imeli izdelki, ki imajo glede na okoljsko primerno zasnovo izdelkov največjo moţnost
prihranka energije.
Drţave članice naj bi po direktivi o energetski učinkovitosti 2012/27/EU določile zahteve glede
energetske učinkovitosti v skladu z Direktivo 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in ob
upoštevanju Direktive 2009/125/ES glede okoljsko primerne zasnove izdelkov ter njenih izvedbenih
ukrepov. Zato je bilo treba direktivi za proizvode in direktivo za stavbe ustrezno spremeniti, vse z
namenom za doseganje cilja direktive o energijski učinkovitosti in sicer uresničitve enega od ciljev
Unije o 20-odstotnem povečanju energetske učinkovitosti do leta 2020 in priprave podlage za
nadaljnje izboljšanje energetske učinkovitosti po letu 2020.
(Poleg tega tudi DEU od drţav članic zahteva, da so do 30. aprila 2014 oblikovale in objavile
dolgoročne strategije obnove stavb, ki je bistvena obveznost, glede na to, da se skoraj 40 % končne
energije porabi v gospodinjstvih, javnih in zasebnih poslovnih prostorih, trgovinah in drugih stavbah
…).
Da bi drţave članice to dosegle zadovoljivo, so bili z direktivo 2012/27/EU sprejeti ti dodatni ukrepi za
energetsko učinkovitost, in ker se ta cilj laţje doseţe na ravni Unije, je Unija sprejela ukrepe v skladu z
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji.
Ker je popoln prenos direktive o energetski učinkovitosti v nacionalni pravni red drţav članic zahteval
dolgoročno načrtovanje, je Komisija še pred rokom za prenos te direktive (5. junija 2014) izdala tudi
sporočilo in spremne delovne dokumente v obliki smernice Komisije o izvajanju direktive o
energetski ucinkovitosti /* COM/2013/0762 final */
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52013DC0762
….
RS je veliko vsega tega (o energetski učinkovitosti) določila v svojem Energetskem zakonu EZ-1. …
Tako so v III. poglavju: ENERGETSKA UČINKOVITOST v 1. oddelku: Zahteve za okoljsko primerno
zasnovo proizvodov, povezanih z energijo v 327. člen določene okoljske zahteve za proizvode na trgu
in v uporabi, v 2. oddelku: Energijsko označevanje proizvodov pa je v 328. členu določeno energijsko
označevanje proizvodov na trgu. V 3. oddelku EZ-1 so določbe glede energetske učinkovitost stavb in
npr. v 333. Členu tudi glede energetske izkaznice …
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Izjava EU o skladnosti – dokument s predpisano vsebino (v tehničnih (EU) predpisih t.i. Novega
pristopa); izda jo proizvajalec za svoj proizvod pred dajanjem na trg in potrdi skladnost proizvoda z
zahtevami vseh predpisov, ki veljajo za proizvod; poleg (enotne) Izjave EU o skladnosti predpisi
Novega pristopa določajo tudi oznako skladnosti CE, ki jo na proizvod namesti proizvajalec skupaj s
svojimi podatki in podatki o proizvodu; razni pojmi in s tem dokumenti kot npr. »CE certifikat« v
tehnični zakonodaji ne obstajajo, njihova uporaba kaţe na nepoznavanje in nerazumevanje tehnične
zakonodaje; podobno kot Izjava EU o skladnosti zakonodaja za motorna vozila določa Potrdilo EU o
skladnosti, zakonodaja za gradbene proizvode pa npr. določa Izjavo o lastnostih ; za objekte ZGO
določa Izjavo o zanesljivosti objekta; za projektno dokumentacijo je predpisana izdaja Izjave o
usklajenosti načrtov; za delovne procese mora delodajalec izdati Izjavo o varnosti z ocenjevanjem
tveganj … torej: potrditev skladnosti proizvodov vedno izdajajo proizvajalci; mišljenje (in navade ter
govorjenje), da morajo proizvode spremljati razni »certifikati«, »atesti« in podobni dokumenti, ki naj bi
jih izdajali različni (pristojni) organi, so povsem nepravilni (!); če posamezni predpisi za določene
proizvode določajo obvezno vključevanje različnih tretjih strani (organov, laboratorijev …), ali če se za
to odloči proizvajalec prostovoljno sam, so vsi ti dokumenti (testna poročila, analize, rezultati
preskušanj, potrdila o preskušanju, certifikati …), izdani od zunanjih organov, sestavni del
proizvajalčeve tehnične dokumentacije; potrditev skladnosti (ustreznosti, lastnosti …) pa je vedno na
strani proizvajalca (ki je proizvod načrtoval in proizvedel)
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Zelo pomemben je predpis – Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme. Gre za
obseţen predpis, ki postavlja zahteve delodajalcem, kako morajo za svojo delovno opremo (stroji,
električna oprema, tlačna oprema …, vozila …) zagotavljati varno uporabo v celotni ţivljenjski dobi
delovne opreme. Pomembno je, da je ocenjevanje tveganja vedno s strani tima ( v sestavi npr:
strokovni delavec iz VZD, tehnolog, vodja proizvodnje, vodja vzdrţevanja) tisto mesto in aktivnost, ko
se pokaţe, da na nekem delovnem mestu (v delovnem procesu) delovna oprema predstavlja za ljudi
glede varnosti in zdravja preveliko tveganje in zato tim sprejme ustrezne ukrepe, ki izhajajo iz zahtev
tega obravnavanega pravilnika ali pa iz zahtev kakega drugega pravilnika iz področja predpisov za
VZD (hrup, vibracije, emisije …) v cilju, da se tveganja zmanjšajo na sprejemljivi nivo (zmanjša resnost
nevarnosti (nezgode) in verjetnost, da se bo nevarnost (nezgoda) pojavila. Seveda tim tudi poskrbi, da
se ukrepi (npr. povečanje varnosti na delovni opremi z namestitvijo varoval in varnostnih komponent)
izvedejo. To naredi lahko (strokovno pravilno!) delodajalec sam, da npr. tehnologi pripravijo ustrezno
dokumentacijo, podajo podatke za nabavo dodatne opreme ali njihovo izdelavo in namestitev le-tega
na delovno opremo in to npr. vzdrţevanje izvede. Seveda pa lahko delodajalec takšno povečanje
varnosti na delovni opremi prepusti (naroči) npr. proizvajalcu osnovne opreme ali pa kakemu drugemu
usposobljenemu izvajalcu. Opozoriti pa je potrebno na določbe 2. člena obravnavanega pravilnika, ki
zavezuje delodajalca ali kogar koli drugega, da, če na delovni opremi spreminja funkcionalne lastnosti,
dograjuje in povezuje delovno opremo …, s tem postane proizvajalec in mora izpolniti vse zahteve iz
predpisov, ki veljajo za proizvajalce (pravilnik oz. direktiva o strojih in vsi drugi relevantni predpisi za
proizvode ….). To pa ne velja, če se na delovni opremi samo povečuje varnost za delo.
Poleg zgoraj navedenih podzakonskih predpisov s področja VZD imamo v RS za to področje oz. za izvajanje
ZVZD-1 skupno 37 pravilnikov in 3 uredbe (RS); vsa ta zakonodaja je usklajena s tozadevno zakonodajo v
EU, ki določa minimalne zahteve s področja VZD, ki jih morajo izpolnjevati vse drţave članice..
Več o zakonodaji o varnosti in zdravju pri delu:
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c7576
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Poleg zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu imamo tudi na tem področju (neobvezne) standarde, ki
urejajo področje VZD in tudi sorodna področja o odnosih do ljudi in o druţbeni odgovornosti. Kot
obstoječe orodje za vodenje sistema varnosti in zdravja pri delu je standard OHSAS 18001, prihaja pa
na tem področju tudi novi standard ISO 45001. Gre za nadaljevanje nastajanja druţine standardov, v
kateri je najbolj poznan standard ISO 9001 za vodenje kakovosti; je pa tudi še vrsta drugih podobnih
standardov, ki dajejo moţnost organizacijam, da jih uporabijo, ko urejajo vodenje področij varovanja
okolja (ISO 14001), druţbene odgovornosti (ISO 26000), učinkovite rabe energije (ISO 50001) …

ISO 45001
ISO 45001, eden svetovno zelo pričakovanih standardov za zdravje in varnost (OHS) pri delu, je ţe bil
odobren kot osnutek mednarodnega standarda.
ISO 45001 bo predvidoma objavljen kot mednarodni standard, konec leta 2016 / začetek leta 2017.
ISO 45001 temelji na skupnih elementih, kot jih najdemo v vseh standardih sistemov vodenja ISO.
Predstavlja visoko stopnjo zdruţljivosti z novimi različicami ISO 9001 - Kakovost sistemov za
upravljanje in ISO 14001- sistemov ravnanja z okoljem. Uporablja model Plan-Do-Check-Act (PDCA),
ki zagotavlja okvir za organizacije glede načrtovanja, kaj morajo uvesti, da bi zmanjšali tveganje
poškodb. Ukrepi bi morali odvrniti vse pomisleke, ki lahko vodijo do dolgoročnih zdravstvenih teţav in
odsotnosti z dela, kot tudi vse tiste, ki povzročajo nesreče.
Vsakih 15 sekund na svetu umre delavec od nesreče, povezane z delom ali poklicno boleznijo, in 153
ljudi doţivi poškodbe, povezane z delom. To predstavlja veliko breme za organizacije in druţbo kot
celoto, ki ga predstavlja več kot 2,3 milijona smrti na leto, da ne omenjamo več kot 300 milijonov
nesreč brez smrtnih izidov.
Z ISO 45001 bo svet bliţje do trdnega in učinkovitega sklopa postopkov za izboljšanje varnosti pri delu
v globalnih dobavnih verigah. Zasnovan je tako, da pomaga organizacijam vseh velikosti in panog in
se pričakuje, da bo v prihodnosti prispeval k zmanjšanju poškodb pri delu in bolezni po vsem svetu.
Izvajanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu pomaga organizacijam k zmanjšanju
števila nesreč in slabega zdravstvenega stanja. Z njegovo pomočjo naj bi se ustvarila ali pa
dvignila kultura odnosa do ljudi v organizacijah, zaposleni naj bi prepoznali, da so potrebni in
spoštovani. Zmanjšale naj bi se grozljive zgodbe v medijih o slabem vodenju varnosti in
zdravja pri delu, ki pripelje do nesreč in izgub življenja, poškodb in zdravja. Nenazadnje naj bi
prispeval k zmanjšanju stroškov posledic nesreč in stroškov zavarovanja.
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Ocenjevanje tveganj s področja varnosti in zdravja pri delu ter tudi poţarni varnosti in varovanja okolja
Naloga delodajalcev je, da zagotovijo varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom ter izvedejo oceno tveganja.
Ocena tveganja je postopek, s katerim ovrednotimo tveganja za varnost in zdravje delavcev, ki jih predstavljajo nevarnosti na
delovnem mestu. Je sistematičen pregled vseh vidikov dela in obravnava naslednja vprašanja:
 kaj lahko povzroči poškodbe ali škodo,
 ali je nevarnosti mogoče odpraviti, in če to ni mogoče,
 kakšni preventivni ali varnostni ukrepi so, ali bi morali biti uvedeni za nadzor tveganj.
Po oceni EU-OSHA bi za večino podjetij moral ustrezati preprost petstopenjski pristop k ocenjevanju tveganja. Obstajajo tudi
drugi postopki, ki so ravno tako učinkoviti, še posebno pri bolj zapletenih tveganjih in okoliščinah. Vodilna načela so enaka,
ne glede na to, ali je postopek ocene tveganja razdeljen na več ali manj korakov, ali pa so celo nekateri od korakov drugačni.

PETSTOPENJSKI PRISTOP K OCENI TVEGANJA
http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-temah/ocenjevanje-tveganja/petstopenjski-pristop-k-oceni-tveganja

1. KORAK: PREPOZNAVANJE NEVARNOSTI IN OGROŢENIH OSEB
Pomnite! Nevarnost je lahko karkoli (delovni material, delovna oprema, način dela ali delovni postopek), kar bi lahko
povzročilo škodo.
Nekaj nasvetov, s katerimi boste laţje prepoznali pomembne nevarnosti:
 sprehodite se po delovnem mestu in iščite stvari, ki bi lahko povzročile poškodbe
 pogovorite se z delavci in/ali njihovimi predstavniki o teţavah, s katerimi so se srečali,
 preučite dolgoročne nevarnosti za zdravje, kot sta, na primer, visoka raven hrupa ali izpostavljenost škodljivim
snovem, in tudi bolj zapletena ali manj očitna tveganja, na primer psihosocialne ali organizacijske dejavnike
tveganja,;
 oglejte si dnevnike o nezgodah v podjetju in evidence odsotnosti zaradi bolezni,
 pridobite si informacije iz drugih virov, na primer:
 navodil za uporabo ali podatkovnih listov proizvajalcev in dobaviteljev,
 spletnih strani o varnosti in zdravju pri delu,
 drţavnih organov, panoţnih zdruţenj ali sindikatov;
 pravnih predpisov in tehničnih standardov.
Zelo pomembno je, da je za vsako nevarnost jasno, kdo se lahko poškoduje. To bo pomagalo pri določanju najboljšega
načina za obvladovanje tveganja. To ne pomeni, da morate poimensko našteti vse ogroţene ljudi, temveč da določite
ogroţene skupine ljudi, na primer "zaposleni, ki delajo v skladišču" ali "mimoidoči". V nevarnosti so lahko tudi osebe, ki niso
zaposlene v podjetju (čistilci, podizvajalci, obiskovalci).
Še posebno pozornost je treba nameniti vprašanju spola in skupinam delavcev, pri katerih je tveganje večje ali imajo
posebne potrebe. V vsakem primeru je pomembno, da določite, kako se lahko poškodujejo, t.j. kakšna poškodba ali obolenje
se lahko pojavi. Delavci, pri katerih je tveganje lahko večje:
 delavci - invalidi,
 delavci migranti,
 mladi in starejši delavci,
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nosečnice in doječe matere,
neusposobljeno in neizkušeno osebje,
vzdrţevalci,
delavci z oslabljenim imunskim sistemom,
delavci z zdravstvenimi teţavami, na primer bronhitisom,
delavci, ki jemljejo zdravila, zaradi katerih so lahko ranljivejši.

2. KORAK: OCENJEVANJE IN PREDNOSTNO RAZVRŠČANJE TVEGANJ
Pomnite! Tveganje je moţnost, velika ali majhna, da bo nekdo zaradi nevarnosti prizadet. V naslednjem koraku je
treba oceniti tveganje, ki ga predstavlja vsaka nevarnost. To lahko storite tako, da razmislite o naslednjem:
 kako verjetno je, da bo nevarnost povzročila škodo,
 kako resna bo verjetno povzročena škoda,
 kako pogosto so delavci izpostavljeni nevarnosti (in koliko delavcev).
Veliko nevarnosti ali aktivnosti na delovnem mestu lahko ocenimo na podlagi preprostega postopka, ki temelji na presoji in
ne zahteva nobenega strokovnega znanja ali zapletenih metod. Na ta način presojamo aktivnosti, pri katerih je prisotna
manjša nevarnost ali delovna mesta, kjer so tveganja dobro znana ali ţe prepoznana in kjer je način za njihovo obvladovanje
ţe na voljo. To verjetno velja za večino podjetij (predvsem za majhna in srednje velika podjetja). Tveganja je nato treba
prednostno razvrstiti in obravnavati v določenem vrstnem redu.
3. KORAK: ODLOČITEV O PREVENTIVNEM UKREPANJU
V naslednjem koraku se je treba odločiti o načinih odpravljanja ali obvladovanja tveganj. Na tej stopnji je treba razmisliti
o naslednjem:
 ali je mogoče tveganje odpraviti,
 če to ni mogoče, kako je mogoče tveganja obvladovati, da ne bodo ogroţala varnosti in zdravja izpostavljenih
oseb.
Pri preprečevanju in obvladovanju tveganj je treba upoštevati naslednja splošna načela:
 izogibanje tveganjem,
 zamenjava nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim,
 obvladovanje tveganj pri viru,
 uvajanje kolektivnih varnostnih ukrepov ima prednost pred individualnimi varnostnimi ukrepi (npr. obvladovanje
izpostavljenosti hlapom z lokalnim odsesavanjem namesto z osebno varovalno opremo za zaščito dihal),
 prilagajanje tehničnemu napredku,
 prizadevanje za izboljšanje ravni varnosti v podjetju.
4. KORAK: UKREPANJE
Naslednji korak je vzpostavitev preventivnih ali varnostnih ukrepov. Pomembno je, da v postopek vključite delavce in
njihove predstavnike. Za učinkovito izvajanje je med drugim treba sestaviti načrt, ki določa:
 ukrepe, ki se bodo izvajali,
 kdo bo kaj storil in kdaj,
 do kdaj mora biti naloga opravljena.
Bistveno je, da ima za izvajanje ukrepov za odpravljanje ali preprečevanje tveganj prednost pred drugimi nalogami.
5. KORAK: SPREMLJANJE IN POSODABLJANJE
Rednega posodabljanja ocene tveganja ne smete zanemariti, saj boste na ta način zagotovili, da se bodo preventivni in
varnostni ukrepi izvajali, hkrati pa boste pri pregledu prepoznali nove teţave. Oceno tveganja je treba redno pregledovati
glede na naravo tveganj, verjetnost sprememb v delovnem procesu ali zaradi rezultatov preiskave nezgode pri delu ali
nevarnega pojava. Nevarni pojav je nenačrtovan dogodek, ki ni povzročil poškodbe, bolezni ali škode, vendar je za to
obstajala verjetnost. Ocena tveganja ni postopek, ki ga naredite enkrat za vselej. Evidentiranje ocene tveganja Oceno
tveganja je treba evidentirati. Tak zapis lahko uporabite kot osnovo za:
 informiranje delavcev,
 spremljenje izvajanja ukrepov,
 dokazovanje nadzornim organom,
 ponovne preglede, če se okoliščine spremenijo.
Priporočamo vam, da evidentirate vsaj naslednje podatke:
 ime in poloţaj osebe ali oseb, ki izvajajo preiskavo,
 ugotovljene nevarnosti in tveganja,
 skupine delavcev, ki so izpostavljene določenim tveganjem,
 potrebne varnostne ukrepe,
 podrobnosti o uvedbi ukrepov, na primer ime odgovorne osebe in datum uvedbe ukrepa,
 podrobnosti o načrtovanem naknadnem spremljanju in pregledovanju, vključno z datumi in vključenimi osebami
 podrobnosti o vključenosti delavcev in njihovih predstavnikov v postopek ocenjevanja tveganja.
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Ocena tveganja je temelj evropskega pristopa k varnosti in zdravju pri delu. Za to obstajajo dobri razlogi. Če postopek
ocenjevanja tveganja kot začetek pristopa k obvladovanju tveganj ni dobro izveden ali pa sploh ni izveden, je velika
verjetnost, da podjetje nima ustreznih preventivnih ukrepov. Pri ocenjevanju tveganja je treba uporabiti celovit pristop, ki
upošteva različne korake ocenjevanja, različne potrebe posameznih delodajalcev in spremembe v delovnem okolju. Pri
ocenjevanju tveganja na delovnem mestu morajo sodelovati tudi zaposleni. Posvetovanje z zaposlenimi in njihova vključitev
v oceno tveganja sta ključnega pomena za zagotovitev, da so nevarnosti določene ne samo na podlagi znanja, ampak tudi
na podlagi poznavanja delovnih razmer in vzorcev škodljivih učinkov na delavce.
Ţal je to področje v praksi marsikje obravnavano še povsem napačno!
Predvsem so delovni procesi z vidika varnosti in zdravja pri delu (v nadaljevanju: VZD) obravnavani presplošno in je tudi
ocenjevanje tveganja izvedeno premalo konkretno in ne pokaţe na primere previsokih tveganj in na potrebno ukrepanje za
zmanjšanje tveganj (odpravo nevarnosti ali zmanjšanje stopenj resnosti in verjetnosti). Pri določanju nevarnosti so le-te
premalo identificirane, da bi se jih lahko res dobro ocenjevalo glede velikosti (resnosti) in verjetnosti. Tveganje je produkt
(najmanj) teh dveh spremenljivk. Za ocenjevanje imamo različne metodologije, najenostavnejši sta dve varianti petstopenjskega ocenjevanja verjetnosti in resnosti in potem razvrščanje izračunanih tveganj med sprejemljiva, delno
sprejemljiva in nesprejemljiva. Pri sprejemanju ukrepov za zmanjšanje tveganj, kar je sestavni del ocenjevanja tveganj, so
ukrepi usmerjeni preveč v splošno podajanje navodil in opozoril, določanja OVO (osebne varovalne opreme), izobraţevanja.
Ocenjevanje tveganj mora ne nazadnje slediti iz zakonskih določb in temeljnih načel zagotavljanja VZD (varnosti in zdravja
pri delu). Ocenjevanje se mora izvajati, ko se delovni procesi načrtujejo, torej pred začetkom izvajanja. Ocenjevanje se prav
tako izvaja pred vsako spremembo delovnega procesa. Izvajati se mora vselej, ko se zgodi ali bi se lahko zgodila kakršna
koli nezgoda oz. izkaţe nenačrtovana (neocenjevana) nevarnost.
Izpostaviti je tu potrebno vsebino in pomen timskega dela pri ocenjevanju tveganj. Ocenjevanje tveganj samo s strani ene
osebe, ki ne pozna v celoti konkretnega ocenjevanega procesa, privede največkrat (ţal je to preveč pogosto tudi v praksi) do
zelo splošnih ocen, ki so seveda vse s sprejemljivimi tveganji in bi jih lahko uporabili v veliko različnih procesih. Ocenjevanje
tveganj ni namenjeno zato, da bi imeli »na papirju« zapisano, da je vse v redu, da je bilo vse analizirano in ocenjevano in
sprejeti vsi ukrepi, da ni nikjer previsokih tveganj. Zakaj potem prihaja do nezgod? Zakaj je ogromno situacij, ko se le
srečnim naključjem zahvalimo, da nezgod s hujšimi posledicami ni bistveno več. Zakaj je toliko poklicnih obolenj? Zakaj je
toliko nesreč v prometu, kjer so prisotna tovorna vozila? Zakaj se dogajajo nesreče (v prometu, v industriji in drugih
dejavnostih in sploh v okolju), ki se (bi se lahko) končajo s hudimi onesnaţenji okolja ? Zakaj toliko poţarov v industrijskih
okoljih ? …. Zato, ker se ocenjevanje tveganj ne izvaja v okviru načrtovanja procesov, ker se to ne dela timsko s strani več
kompetentnih strokovnjakov oz. dobrih poznavalcev procesov, ker se vse dela preveč splošno in se premalo podrobno
analizira procese in se premalo išče situacije, ki bi lahko privedle do nevarnosti in nezgodnih posledic. Ker se ocenjevanje
prevečkrat dela zato, da imamo VZD »papirnato« urejeno. (Da smo opravili obveznost iz zakona ZVZD-1.) Tak odnos do
ocenjevanja tveganj, s tem pa neustrezen odnos do zaposlenih, je nesprejemljiv.
Ocenjevanje tveganj ţe v načrtovanju procesov je pomembno prav tako kot tehnično tehnološko pravilno razvijanje
proizvodov in procesov. Produktivnost dela mora biti podrejena varnosti in zdravju delavcev in varovanju okolja. Tako kot je
tudi človek mnogo bolj pomemben kot pa delovna oprema. Pred nastajanjem oz. povzročanjem nevarnosti je potrebno
ustrezno zavarovati delovno opremo in delovne procese, ne pa ljudi spravljati v oklepe in skafandre ali pa jih izpostavljati
nevarnosti. Z ocenjevanjem tveganj moramo v načrtovanju delovnih procesov, preden se jih začne izvajati, izpostaviti vsa
tista konkretna opravila in dejanja, kjer bi se lahko zgodile konkretne nevarnosti z neko verjetnostjo (četudi manjšo) in z
nekimi posledicami (četudi manjšimi). Gre za preventivne aktivnosti, ki jih sicer npr. poznamo v zagotavljanju kakovosti, ker
se bojimo, da bi kakršnokoli napako odkril kupec ali končni uporabnik nekega proizvoda (izdelka in storitve). Veliko govorimo
(a premalo ukrepamo) tudi o preventivnih aktivnostih za varovanje pred poţarom. Še bolj smo načelni in velikokrat povsem
neučinkoviti smo pri varovanju okolja. In, kot da bi bil človek (delavec v katere kolim procesu dela) najmanj pomemben
deleţnik, smo bistveno premalo učinkoviti pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Neodgovorno od vseh, ki to počnejo.
omogočajo ali dopuščajo! Preveč se vse dela v cilju, da se (formalno) opravi obveznosti iz zakona.
Ko ocenjujemo stopnje resnosti in verjetnosti za izbrani nabor nevarnosti ter nato določamo stopnjo tveganja, izberemo
najprej sebi ustrezno metodologijo.
Metode se v praksi medsebojno razlikujejo v podrobnostih, princip bi moral ostati vedno isti.
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DRUGI PRIMERI METOD ZA OCENJEVANJE TVEGANJ:
- enostavno petstopenjsko ocenjevanje resnosti in verjetnosti ter nato tveganja od 1-25:






Izberemo in podrobno določimo delovno mesto oz. proces, ki ga bomo ocenjevali.
Izvedemo nabor moţnih nevarnosti (moţganska nevihta idej ,,,).
Izberemo in proučimo realne nevarnosti.
Vsako od izbranih nevarnosti ocenimo iz vidika verjetnosti: pogostost in moţnost poškodbe. (ocene od 1 do 5)
Vsako od izbranih nevarnosti ocenimo iz vidika resnosti: posledic nezgode (zelo lahka posledica do smrti oz. trajnih
posledic); ocene od 1 do 5.
 Glede na verjetnost in resnost določimo stopnjo tveganja od 1-25.
 Določimo ukrepe za delno sprejemljiva in nesprejemljiva tveganja 1-25.
 Vse delamo timsko!!!!
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Tabele za ocenjevanje tveganj

Nevarnost

Verjetnost

Resnostposledice

Stopnja
tveganja

Podane ugotovitve ocenjevanja tveganj

Ukrep
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- petstopenjsko ocenjevanje (1-5) in A-E) ter nato stopnje tveganja od 1do 5 …:






Izberemo in podrobno določimo delovno mesto oz. proces, ki ga bomo ocenjevali.
Izvedemo nabor moţnih nevarnosti (moţganska nevihta idej ,,,).
Izberemo in proučimo realne nevarnosti.
Vsako od izbranih nevarnosti ocenimo iz vidika verjetnosti: pogostost in moţnost poškodbe. (ocene od A do E)
Vsako od izbranih nevarnosti ocenimo iz vidika resnosti: posledic nezgode (zelo lahka posledica do smrti oz. trajnih
posledic).
 Glede na verjetnost in resnost določimo stopnjo tveganja od 1-5.
 Določimo ukrepe za tveganja 2-5.
 Vse delamo timsko!!!!

Tabele za ocenjevanje tveganj

Nevarnost

Pogostost

Verjetnost

Resnostkategorija
posledic

Stopnja
tveganja

Podane ugotovitve ocenjevanja tveganj

Metode se v praksi medsebojno razlikujejo v podrobnostih, princip bi moral ostati vedno isti.

Ukrep
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V nadaljevanju tega zapisa podajam nekaj splošnih usmeritev za izvedbo ocenjevanja tveganj pri uporabi npr. viličarja
oz. delih, kjer za dvigovanje bremen uporabljamo viličar. Podobno lahko obravnavamo vsak primer delovnega procesa
kjer npr. nastopa drugačna delovna oprema.

Viličarji so stroji in morajo biti najprej skladni z zahtevami predpisov in kar morajo zagotoviti proizvajalci in na koncu izdati
Izjavo EU o skladnosti. Ko se viličar kupuje je potrebno biti pozoren na takšno izjavo in vsebino navodil. Pri prevzemu
viličarja od kupca mora sodelovati tudi strokovni delavec iz varnosti pri zdravju pri delu in iz svojega strokovnega področja
pregledati stroj predvsem pa vsebino in pravilnost izjave in navodil ter preveriti skladnost navedenih vsebin z dejanskim
stanjem na viličarju. To naj bi se delalo ţe timsko (npr. strokovni delavec iz VZD, vodja delovnega procesa, kjer se bo viličar
uporabljal, vodja vzdrţevanja). Če izjava o skladnosti in navodila ne ustrezajo zahtevam predpisov oz. so odstopanja med
navedbami in dejanskim stanjem, se ne more začeti t.i. začetni pregled stroja, kot delovne opreme. To pa pomeni, da se
viličar ne sme uporabljati kot delovna oprema! Začetni pregled naj se vsekakor dela timsko.
Vzporedno z začetnim pregledom viličarja tim (pridruţi naj se še tehnolog, ki načrtuje delovne procese) izvede ocenjevanje
tveganj v vseh delovnih procesih, kjer je predvidena uporaba viličarja. Šele ko ocenjevanje tveganj pokaţe (dokaţe!), da so
tveganja sprejemljiva (za to sprejeti in izvedeni vsi ustrezni ukrepi), se lahko dovoli dati viličar kot delovno opremo v
predvideni delovni proces z vsemu ustreznimi navodili, opozorili, preverjanjem usposobljenosti delavcev .... Navodila za delo
z viličarjem morajo najprej upoštevati vsa navodila in opozorila proizvajalca in potem še vsa tista navodila, ki so potrebna
zaradi vseh specifičnosti, ki nastopajo v konkretnem procesu povsod, kjer se bo viličar uporabljal. Takšna navodila za
pravilno in varno delo pripravi tehnolog, pregleda in dopolnjuje ter dokončno sprejme pa ga ekipa, ki izvaja ocenjevanje
tveganj.
Strokovni delavec iz VZD je odgovoren za pravilno strokovno delo pri zagotavljanju VZD samo svojemu nadrejenemu, to je
direktorju; direktor pa je tisti, ki je odgovoren za varnost in zdravje pri delu vseh zaposlenih v celotnem poslovnem procesu v
podjetju. Zato bo v tim za izvedbo ocenjevanja tveganj pri uporabi viličarja imenoval vse tangirane, ki morajo VZD zagotoviti
ţe pri načrtovanju in potem tudi pri izvajanju ter kontroliranju in ukrepanju po principu PDCA (planira-izvajaj-kontrolirajanaliziraj in ukrepaj).
Pri izvajanju ocenjevanja tveganj mora ekipa s pomočjo nazornih prikazov delovnega procesa najprej skrbno prepoznati
celotni delovni proces, kjer se bo viličar pojavljal in nato podrobno izluščiti vse nevarnosti, ki bi se lahko v okviru
načrtovanega dela (tudi z upoštevanjem pričakovanega nepravilnega dela) zgodile. Metode za ocenjevanje in vrednotenje
tveganj so različne; najbolj pogosta v praksi je pet stopenjska lestvica za ocenjevanje verjetnosti in resnosti nevarnosti.
Tveganje je produkt teh dveh ocen. Podjetje ima vnaprej določeno katere kategorije (razredi tveganja oz. npr. dobljeni
produkti: tveganje = resnost x verjetnost) so sprejemljivi, deloma sprejemljivi in nesprejemljivi. Za vse, kar ni povsem
sprejemljivo je potrebno sprejeti in izvesti učinkovite ukrepe.
Temeljna načela ZVZD-1 (zakona o VZD) so odpravljanje nevarnosti ali vsaj zmanjševanje resnosti in verjetnosti z
drugačnim načinom dela, z dodatno delovno opremo ....; šele ko res ni več moţno nič drugega, pa nastopi predpisovanje
opozoril (npr. prepovedanih načinov dela) in predpisovanje uporabe osebne varovalne opreme (OVO).
OVO mora biti povsem konkretno določena; kako se določa, obstaja predpis. Pri nabavi je potrebno paziti na kakovost OVO;
proizvajalci so dolţni spoštovati poseben predpis, ki določa zahteve za OVO; OVO mora biti podrobno in vidno označena
(oznaka skladnosti CE, proizvajalec, uporabljeni standard, oznaka učinkovitosti OVO …; vse oznake na OVO morajo biti
nedvoumno razumljivo pojasnjene v spremnem informativnem listu z navodili za uporabo.
V okviru navodil za delo in konkretnih delovnih nalog mora delavec dobiti vsa ustrezna navodila oz. podatke o specifičnosti
različnih bremen in postopkov (varnostni list za kemikalije in pravilne ter varne postopke pri manipulaciji; masa bremen,
nesimetrična in nestabilna bremena; primernost odlagalnih mest ...).
Pri izvajanju delovnih procesov in uporabi delovne opreme (viličarja in vse druge predpisane (dodatne) delovne opreme) je
delavec dolţen slediti vsem izdanim navodilom za pravilno in varno delo (kar je določil tehnolog in vseh dodatnih usmeritev
in zahtev nadrejenih ter tudi strokovnega delavca iz VZD). Dolţen je izvajati tudi (samo!) tiste postopke pregledovanja in
vzdrţevanja delovne opreme, ki so mu vnaprej predpisana.
Vodja delovnega procesa (nadrejeni) je odgovoren, da poskrbi, da delo opravljajo samo usposobljeni delavci in na predpisan
način, za kar je dolţen zagotoviti ustrezna delovna sredstva (delovno opremo, samo ustrezna označena in embalirana
bremena, osebno varovalno opremo) in vse druge pogoje za pravilno ter tudi varno in zdravo delo. Dolţen je izvajati nadzor
in vsakokrat pri odstopanju od pravilnosti dela ustrezno ukrepati.
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Varnost in zdravje pri delu ne sme biti podrejeno produktivnosti (stroški, hitrost dela, čas dela, roki ...).
Tehnolog je odgovoren za strokovno pravilnost načrtovanja delovnih procesov in pri tem tudi takšnih postopkov in delovne
opreme ter drugih delovnih sredstev), da so vsa tveganja v sprejemljivem razredu (to se doseţe z ocenjevanjem tveganj pred
začetkom izvajanja procesa) in vsakokrat, ko se v procesu karkoli spremeni.
Šele, ko imamo v timu zbrane vse kompetentne člane in le-ti poleg ustrezne strokovnosti poznajo tudi svoje obveznosti o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, in ko je tim ustrezno organiziran, ima pogoje za delo in tudi sposobnega vodjo, ki
zna voditi timsko delo in motivirati člane, se lahko začne z ocenjevanjem.
Najprej je potrebno res dobro prepoznati načrtovani delovni proces. Za to mora poskrbeti tehnolog (načrtovalec delovnega
procesa). Vzporedno se po potrebi vključujejo ostali člani tima, vsak iz svojega področja, predstavnik (vodja) delovnega
procesa opozarja na svoje izkušnje iz preteklosti, strokovni delavec iz VZD izpostavlja pomembnost VZD in opozarja na
potencialne nevarnosti, predstavnik vzdrţevanja opozarja na zagotavljanje pogojev za delo oz. sposobnost delovne opreme,
prostorov, klime …; če je potrebno se v tim vključi odgovorno osebo za usposabljanje delavcev ….
Strokovni delavec predstavi metodo, ki se bo uporabljala pri ocenjevanju tveganj. Z vodjem tima pojasnita način dela tima.
Šele ko vsi razumejo timsko delo, vsebino in pomen timskega dela pri ocenjevanju tveganj, pomembnost preventivnega dela
pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in ko vsi člani tima podrobno poznajo delovni proces, se lahko prične z
ocenjevanjem tveganj.
Prva faza je nabor vseh moţnih situacij, ki bi lahko privedle do konkretnih nevarnosti na različnih področjih (mehanske
nevarnosti, psihofizične nevarnosti, kemične, električne nevarnosti, različne emisije, nevarnosti nastanka poţara, nevarnosti
povzročitve onesnaţevanja okolja …). Tim to dela z metodo moţganske nevihte (»brainstorming«). Po naboru sledi selekcija
vseh ne realnih situacij.
Za izbrane situacije (npr. v obliki pareto diagrama) tim zopet z viharjenjem moţganov določi moţne nevarnosti. Le-te
nedvoumno določi, da jih je moţno v nadaljevanju realno ocenjevati glede resnosti in glede pogostosti in verjetnosti.
Pomembno je, da je nevarnost res konkretizirana; npr. pri dvigovanju bremena in odlaganju na regalno skladišče, lahko pride
do padca bremena zaradi neustreznega poloţaja bremena na vilicah …. Tim poskuša vse izbrane nevarnosti rangirati po
pomembnosti in realnosti. To naredi s popolno medsebojno uskladitvijo in ne z »preglasovanjem«. Vsi člani tima so v
vsem enakopravni.
Vsako nevarnost se potem oceni glede verjetnosti in glede resnosti (posledic). Pri tem se uporabi izbrana metoda. Ocene
podajajo vsi člani tima, vsak iz svojega zornega kota. Ker pri tem prihaja do velikih razkorakov v ocenah, je bistveno pri
takšnem timskem ocenjevanju, da se pride do povsem enotne uskladitve ene skupne ocene. Tim izmenjuje stališča in
gledišča toliko časa, da se poenoti. To lahko privede do povsem novih spoznaj in vsi člani tima bistveno spremenijo svoje
poglede in mišljenje o neki situaciji in nevarnosti. Nikakor ne pride v poštev »računanje povprečja«.
Po izvedenem ocenjevanju vseh nevarnosti se pristopi k sprejemanju ukrepov. To lahko tim dela po principu najprej
nevarnosti z najvišjim tveganjem; lahko pa sprejema ukrepe tudi ţe po ocenjevanju vsake nevarnosti posebej; odvisno od
obsega ocenjevanega področja. Tudi pri sprejemanju ukrepov veljajo principi timskega dela, nabor moţnih ukrepov se
izvede z viharjenjem moţganov, dokončni ukrep pa se sprejme na osnovi izmenjav stališč in mišljenj do popolne uskladitve.
Lahko se pri tem uporabljajo poznana orodja iz kakovosti, kot so: ribja kost, 5xzakaj …..
Pri sprejemanju ukrepov za zmanjševanje tveganj je potrebno določiti tudi odgovorne za izvedbo, potreben čas za realizacijo
in končni rok, predvidene stroške in tudi začasni ukrep do realizacije osnovnega ukrepa (prepoved konkretnega dela dokler
obstaja nesprejemljivo tveganje).
….
Kaj bomo dosegli s takšnim pristopom in načinom dela ? Seveda je osnovni namen in cilj stalno zmanjševati tveganja na
področju varnosti in zdravja pri delu (enako varstva pred poţarom in varovanja okolja). Takšno sistematično delo pa bo
prineslo še veliko drugih pomembnih rezultatov pri delu v organizaciji. Strokovnjaki iz različnih področij bodo med sabo začeli
bolje sodelovati; na ta način si bodo dodatno širila znanja in spoznanja. Tehnologi (načrtovalci procesov) bodo pridobivali
dodatna potrebna znanja in izkušnje za načrtovanje bolj varnih delovnih procesov. Vodje procesov bodo naprej seznanjeni o
novostih v procesih in pridobivali na spoznanju, da lahko za varno in zdravo delo svojih podrejenih največ naredijo, če
aktivno sodelujejo ţe pri načrtovanju procesov. Strokovni delavci iz VZD bodo vse bolje spoznavali delovne procese in svojo
vlogo pri preventivnem delu v zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu s svojo aktivno prisotnostjo v načrtovanju procesov.
Vodje vzdrţevalnih procesov bodo s svojimi izkušnjami pri vzdrţevanju delovne opreme in delovnih prostorov in pogojev za
delo lahko veliko prispevali k učinkovitosti timskega dela pri odpravljanju nevarnosti ţe pri načrtovanju procesov in delovne
opreme; dobili bodo še pomembnejšo vlogo pri izvajanju preventivnega vzdrţevanja. In še veliko pozitivnih sprememb.
To bodo prepoznali tudi vsi zaposleni, kar bo prispevalo k boljšemu počutju, večji motiviranosti za kvalitetno delo, večji
pripadnosti do podjetja, večjemu zadovoljstvu, saj se ne bodo bali prihodnosti …..
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Veliko o ocenjevanju tveganj in sploh o varnosti in zdravju pri delu:
http://www.osha.mddsz.gov.si/
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja
https://osha.europa.eu/sl
https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/napo-safety-smile
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je ţe nekaj časa nazaj objavila krajše sporočilo o izvajanju ocenjevanja
tveganj ....

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/Factsheet_80_-_Risk_assessment_2014_roles_and_responsibilities.pdf
V Evropi sta varnost in zdravje delavcev zaščitena s pristopom, ki temelji na oceni in obvladovanju tveganja. Za izdelavo
učinkovite ocene tveganja morajo vsi udeleţenci dobro razumeti pravni okvir, koncepte, postopek izdelave ocene tveganja in
vloge, ki jih morajo odigrati glavni akterji, ki so vključeni v postopek ....
Ocena tveganja je temelj evropskega pristopa k varnosti in zdravju pri delu. Za to obstajajo dobri razlogi. Če postopek
ocenjevanja tveganja kot začetek pristopa k obvladovanju tveganj ni dobro izveden ali pa sploh ni izveden, je velika
verjetnost, da podjetje nima ustreznih preventivnih ukrepov. Pri ocenjevanju tveganja je treba uporabiti celovit pristop, ki
upošteva različne korake ocenjevanja, različne potrebe posameznih delodajalcev in spremembe v delovnem okolju. Pri
ocenjevanju tveganja na delovnem mestu morajo sodelovati tudi zaposleni. Posvetovanje z zaposlenimi in njihova vključitev
v oceno tveganja sta ključnega pomena za zagotovitev, da so nevarnosti določene ne samo na podlagi znanja, ampak tudi
na podlagi poznavanja delovnih razmer in vzorcev škodljivih učinkov na delavce.
....
Seveda ne gre spregledati spletne aplikacije za izvajanje ocenjevanja tveganj za posamezne poklice:

Več o tem
Veliko zanimivih informacij in napotkov je tudi na spletnih straneh resornega
ministrstva: http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-temah/ocenjevanje-tveganja.
…..
Ne pozabimo na timsko delo !!!!!

Izpostaviti je potrebno vsebino in pomen timskega dela pri ocenjevanju tveganj. Ocenjevanje tveganj samo s strani ene
osebe, ki ne pozna v celoti konkretnega ocenjevanega procesa, privede največkrat (ţal je to preveč pogosto tudi v praksi) do
zelo splošnih ocen, ki so seveda vse s sprejemljivimi tveganji in bi jih lahko uporabili v veliko različnih procesov. Ocenjevanje
tveganj ni namenjeno zato, da bi imeli »na papirju« zapisano, da je vse v redu, da je bilo vse analizirano in ocenjevano in
sprejeti vsi ukrepi, da ni nikjer previsokih tveganj. Zakaj potem prihaja do nezgod? Zakaj je ogromno situacij, ko se le
srečnim naključjem zahvalimo, da nezgod s hujšimi posledicami ni bistveno več. Zakaj je toliko poklicnih obolenj? Zakaj je
toliko nesreč v prometu, kjer so prisotna tovorna vozila? Zakaj se dogajajo nesreče (v prometu, v industriji in drugih
dejavnostih in sploh v okolju), ki se (bi se lahko) končajo s hudimi onesnaţenji okolja ? Zakaj toliko poţarov v industrijskih
okoljih ? …. Zato, ker se ocenjevanje tveganj ne izvaja v okviru načrtovanja procesov, ker se to ne dela timsko s strani več
kompetentnih strokovnjakov oz. dobrih poznavalcev procesov, ker se vse dela preveč splošno in se premalo podrobno
analizira procese in išče situacije, ki bi lahko privedle do nevarnosti in nezgodnih posledic. Ker se ocenjevanje prevečkrat
dela zato, da imamo VZD »papirnato« urejeno. Tak odnos do ocenjevanja tveganj, s tem pa neustrezen odnos do
zaposlenih, je nesprejemljiv.
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Več informacij o tem
https://www.napofilm.net/sl?set_language=sl

https://www.napofilm.net/sl?set_language=sl
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Še en namig in pozdrav o VZD ….

Več o tem ....
GRADIVO S KONFERENCE:
Romana Josič, SDGD Slovenije
·
mag. Valentina Kuzma, GZS ZGIGM
·
Stanko Oţbot, Zbornica VZD
·
Petra Flerin, GZS ZKovI
·
Sašo Sršen, PISK d.o.o.
·
Alenka Dovč, GZS ZKI
·
dr. Andrea Margan, dr. med., Zdruţenje za medicino dela, prometa in športa pri SZD
·
Andrea Backović Juričan, NIJZ
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VIRI:
-

Spletne strani Vlade RS po ministrstvih
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_proizvode/
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_proizvode/gradbeni_proizvodi/
http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/kopenski_promet/sektor_za_cestni_promet_in_logi
stiko/vozila/zakonodaja_vozila/
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/zakon_o_graditvi_o
bjektov/
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_
okolja/
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c7576
http://www.energetika-portal.si/predpisi/energetika/slovenija/

-

Spletne strani EU o tehnični zakonodaji:
http://eur-lex.europa.eu …..
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm
http://www.orgalime.org/page/new-legislative-framework-nlf

-

Spletne strani OSHA (VZD):
http://www.osha.mddsz.gov.si/
https://osha.europa.eu/sl

-

Spletne strani GZS:
https://www.gzs.si

-

Vodila za uporabo usklajevalne zakonodaje EU (Blue Guide) – Modri vodnik na:

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326&lang=en&title=
%E2%80%98Blue-Guide%E2%80%99-on-the-implementation-of-EU-product-rules
-

Priročnik Evropske komisije – Oznaka CE za gradbene proizvode:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12321/attachments/1/translations/sl/renditions/native
-

Priročnik za uporabo Direktive o stroji:

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEw
ipmsbGut3QAhXHCywKHWsICdAQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2
Fdocuments%2F9202%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fsl%2Frenditions%2Fpdf&usg=AFQj
CNFCtHWWEa9qDB_T6YZ3XUe0QLrKgA&bvm=bv.139782543,d.bGg

-

Janez Dulc, 2016: O razvijanju ….

-

Janez Dulc, 2016: Zahteve za proizvode po zakonodaji NA prenovljene po NLF

-

Janez Dulc, 2014: Zahteve za gradbene proizvode po 1.7.2013

-

Janez Dulc, 2016: TRŢENJE- KAKOVOST- VARNOST

-

Janez Dulc, 2016: Prosojnice in zapisi kot študijsko gradivo za višješolsko izobraţevanje pri
predmetih TPN, KZP in VDO

