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IZVLEČEK
V članku so predstavljene izkušnje in usmeritve, kako tehnično zakonodajo obravnavati bolj prijazno, koristno in
učinkovito pri načrtovanju proizvodov in (proizvodnih) procesov. To gospodarskim subjektom z varnimi in okolju
prijaznimi proizvodi omogoča zmanjševati tveganja na trgu in v svojem proizvodnem okolju s pravilnim odnosom do
varnosti pri delu in varovanju okolja povečuje zadovoljstvo zaposlenih in ugled v družbi. Vse to uspešna podjetja
delajo tudi v povezavi z ISO 9001: 2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, ISO 50001 (in drugimi standardi ter orodji
za vodenje s področja kakovosti, odnosa do ljudi in okolja, energijske učinkovitosti, izpostavljeno je ocenjevanje
tveganj.
To zahteva tudi avtomatizacija procesov v "pametnih tovarnah". Od tistih, ki to načrtujejo, se zahteva vključevanje
opreme, ki izpolnjuje zahteve iz tehničnih predpisov glede varnih proizvodov in glede varovanja okolja, in ocenjevanje
tveganj s področja varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja v načrtovanju procesov. Pri tem jim tehnični
predpisi in standardi ter zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu (VZD) ter varstvo okolja (VO) in npr.
predpisane zahteve glede učinkovite rabe energije niso "neprijazna in nerazumljiva zakonodaja". Vse to obravnavajo
kot koristno in učinkovito inženirsko orodje. Pričakujejo in terjajo od oblasti tudi to, da se usposabljanje kadrov za
takšno načrtovanje vključi v izobraževalne procese.

1 UVOD
Četrta industrijska revolucija vpliva na
številna področja, tudi npr.: zanesljivost
procesov in stabilna produktivnost, varnost IT,
varnost strojev, ţivljenjski cikel proizvodov,
vrednostna veriga v industriji, zaposleni ….
Nova izdaja standarda ISO 9001:2015 med
drugim usmerja k ukrepom za obravnavanje
tveganj in priloţnosti. Standard zahteva, da so
zahteve glede snovanja in razvoja proizvodov ţe
del planiranja in obvladovanja delovanja.
Razvijanje se obravnava trţenjsko v 8 stopnjah
po Kotlerju in to ne samo proizvodov, tudi
ostalih elementov trţenjskega spleta, s katerim
organizacija nastopa na trgu. Standard opozarja
na vlogo zahtev tehnične zakonodaje.
Vrstijo se tudi novejše izdaje drugih
standardov (tudi modelov in nagrad ) za sisteme
vodenja, poleg ISO 9001:2015 in EFQM tudi
ISO 14001:2015 in ISO 14004:2016, EMAS,
ISO 50001, ISO 26000, ISO 45001 …, ki torej
poleg kakovosti in odličnosti usmerjajo
organizacije k razvijanju pravilnih odnosov do
okolja, rabe energije, odnosov do ljudi. Povsod
se v ospredje postavlja ocenjevanje tveganj in
iskanje ter izrabljanje priloţnosti na trgu!

S prevzemom EU tehnične zakonodaje je pri
načrtovanju (razvijanju) novih proizvodov
postala obveznost odpravljanje vseh tveganj iz
naslova nevarnih proizvodov. Vse več je tudi
prenovljenih izdaj (EU) predpisov s poudarkom
tudi na njihovi energijski učinkovitosti in sploh
varovanju okolja.
Ne samo avtomobilska industrija (pred njo pa
vojaška in vesoljska), danes vsaka organizacija
sistem kakovosti gradi na preventivnih
aktivnostih za obvladovanje tveganj, ki bi jih
povzročili nevarni procesi in proizvodi ali le-ti z
napakami. Iščejo svoje priloţnosti na trgu.
Vprašanje, kako pravilno in učinkovito
izvajati ocenjevanje tveganj, postaja vse bolj
aktualno. Le - to mora biti timsko, sicer je v
ocenjevanju preveč subjektivizma. Oseb kot
posameznikov z dovolj
ustrezno širokimi
kompetencami za kvalitetno ocenjevanje
tveganj ni za nobeno področje. Individualno
ocenjevanje ne prinaša ustreznih rezultatov.
Uspešne organizacije pred vsako pomembno
odločitvijo izvedejo ocenjevanje tveganj, to
naredijo (projektni) timi, v katerih so vključeni
najsposobnejši in najbolj kompetentni kadri …

2 TEHNIČNA ZAKONODAJA IN
OCENJEVANJE TVEGANJ
Tehnično zakonodajo oz. predpise poznamo
v RS kot: zakoni, uredbe, pravilniki, v EU pa:
direktive in uredbe. Gre za vse oblike pravnih
aktov, ki pomenijo pravno zavezujoče določbe
in zahteve za proizvode; obvezne so
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 in
znotraj njih ocenjevanje tveganj. Te postopke
morajo proizvajalci izvajati v fazi načrtovanja
in v proizvodnji za ugotavljanje in potrjevanje
skladnosti proizvoda z zahtevami predpisov.
Poslanstvo (tehnične) zakonodaje je v
zagotavljanju varnih proizvodov in varovanju
okolja!
V tem prispevku se obravnava predvsem EU
(in slovenska) zakonodaja za proizvode
(poudarek npr. na strojih, električni in
elektronski opremi (EEO), tudi radijski in drugi
opremi); gre za zakonodajo t.i. Novega pristopa
(NA) iz leta 1985, tudi z uvedbo harmoniziranih
standardov in določitvijo vloge t.i. priglašenih
organov. Ta zakonodaja je bila v velikem delu v
zadnjem času (2014-2016) prenovljena po
novem okviru usklajevalne zakonodaje EU
(NLF) iz leta 2008. Proizvode, ki morajo
izpolnjevati zahteve iz te zakonodaje,
prepoznamo po oznaki skladnosti CE.
Izpostavlja se bistvene zahteve za takšne
proizvode in sicer glede zagotavljanja obvezne
tehnične dokumentacije v fazi načrtovanja
proizvodov (in znotraj nje ocen tveganj, dokazil
o uporabi standardov in o preskušanjih ...) in
zagotavljanja skladnosti v serijski proizvodnji.
Opozarja se na novosti v zahtevah za
označevanje proizvodov, zagotavljanju (enotne)
Izjave EU o skladnosti (tudi v slovenskem
jeziku) .... Opozoriti je potrebno na vse več
predpisov glede okoljsko primerne zasnove
proizvodov, ki rabijo energijo in na predpise iz
drugih področij povezanih z varovanjem okolja.
Smiselno so zahteve, kot so sicer
informativno predstavljene na primerih strojev,
določene enako tudi za vrsto drugih

proizvodov, kot so npr. tlačna oprema, dvigalalifti, merilni inštrumenti, osebna varovalna
oprema, ţičnice, rekreacijska plovila, plinske
naprave, igrače, medicinski pripomočki .., tudi
glede EMC, vsebnosti nevarnih snovi, okoljsko
primerne zasnove. Podobno, a s prisotno
specifiko, se obravnava gradbene proizvode.
Drugače, specifično in ločeno, se obravnava
veliko skupino proizvodov (vozila in oprema),
ki se uporabljajo v cestnem prometu.
Navedeni (tehnični) predpisi za proizvode, ki
jih označujemo z oznako skladnosti CE, v
prenovljenih izdajah po letu 2008 pred
proizvajalce še bolj določno postavljajo
obveznost izvajanja ocenjevanj tveganj in oceno
tveganj 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 ob (prostovoljni) uporabi harmoniziranih
standardov. Proizvajalec mora v vsakem
primeru izvesti in dokumentirati ocenjevanje
tveganj v fazi načrtovanja proizvoda.

Slika 1: Princip ocenjevanje tveganj, kot ga
postavlja EU tehnična zakonodaja, [3]
Seznam izdanih in veljavnih direktiv in uredb
EU s področja zakonodaje novega pristopa ter
obstoječi predlogi prenovitev so podani v tabeli
na sliki 2.

Slika 2: Tabela s seznamom EU (EGS, ES) direktiv (in uredb EU) novega pristopa (NA) z
upoštevanjem prenovitev po NLF 2008, [1]
Veliko o prenovljeni zakonodaji lahko
najdemo v Modrem vodniku (Blue Guide 2014,
2016) za izvajanje predpisov EU o proizvodih:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/.

Za skladnost proizvodov z zahtevami
tehničnih predpisov je odgovoren proizvajalec
oz. njegov konstrukter v fazi načrtovanja
proizvodov. Izvesti mora vse predpisane
postopke in izdelati tehnično dokumentacijo,
kot to določajo predpisi. V predpisih imamo v

Prilogi I obseţno zapisane bistvene varnostne in
zdravstvene zahteve. Kako te zahteve iz
predpisa doseţemo, si lahko pomagamo s
standardi. Seznami harmoniziranih standardov,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
proizvodov z zahtevami posameznih predpisov,
so zelo obširni in se stalno dopolnjujejo,
objavlja se jih v Uradnem listu EU in so
dosegljivi tudi na spletnih straneh MGRT [5].

2.1

Ocenjevanje tveganj pri načrtovanju
strojev (in drugih proizvodov)

Proizvajalec pri načrtovanju stroja najprej
koncipira proizvod in izdela oceno tveganj. S tem
ugotovi, katere nevarnosti mora obravnavati ter
kakšna so tveganja. Pri konstruiranju mora
upoštevati ukrepe, ki jih je sprejel. Pri tem lahko
uporabi rešitve iz harmoniziranih standardov.
Harmonizirani standardi sicer niso obvezni,
vendar pa ob njihovi pravilni uporabi ustvarijo
domnevo o skladnosti in so zato priporočljivi.
Bistvene varnostne in zdravstvene zahteve,
povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev, so
določene v Prilogi 1 Pravilnika o varnosti strojev
(direktiva 2006/42/ES). Ţe v splošnih načelih je
zahtevano, da proizvajalec strojev mora
zagotoviti izvedbo ocene tveganja zaradi
določitve zdravstvenih in varnostnih zahtev, ki se
uporabljajo za stroje. V ocenjevanju mora
proizvajalec odpraviti nevarnosti ali zmanjšati
tveganje, povezano z nevarnostmi, z uporabo
varovalnih ukrepov v vrstnem redu prioritet iz
oddelka 1.1.2(b) Priloge 1 pravilnika oz.
direktive. Ocenjevanje in s tem ocena tveganja je
sestavni del tehnične dokumentacije, kot je to
opredeljeno v Prilogi VII direktive 2006/42/ES.
Za podrobnejše spoznavanje s predmetnim
predpisom za stroje, priporočam priročnik, ki ga
je izdala Evropska Komisija: Priročnik za
uporabo direktive o strojih. [5]
Podobne zahteve kot v predpisih za stroje, so
določene tudi v predpisih glede EMC, radijske
opreme, glede RoHS in drugih relevantnih
predpisih, kot je za primer električnega stroja
predstavljeno na sliki 3.

proizvode) je, da proizvajalec izvede oceno
tveganja. Ugotoviti mora vsa tveganja zaradi
celotnega seznama nevarnosti: mehanske,
električne, biološke in kemične, ergonomske,
razna sevanja, elektromagnetne motnje, hrup,
vibracije, poţar, temperature, emisije ali uporaba
ali vsebnost nevarnih snovi, zdravje in higiena
…., ki jih obravnavajo vsi relevantni predpisi. Ne
gre torej samo za nevarnosti, ki jih obravnavajo
posamezni standardi in le-ti podajajo tudi
ustrezne tehnične rešitve za zmanjšanje tveganj.
Upoštevati se morajo tudi in predvsem vsa
dodatna tveganja, ki jih uporabljeni standardi ne
obravnavajo, se pa pri strojih lahko pojavljajo in
predpisi zahtevajo zagotovitev ustrezne varnosti.
V vsakem primeru je odločitev za konkretne
tehnične rešitve, s katerimi se nevarnosti
preprečujejo oz. tveganja zmanjšujejo na
sprejemljivi nivo, vedno na strani proizvajalca.
Pri njem je za strokovno pravilnost izvedbe
ocenjevanj tveganj pri snovanju in za tehnične
rešitve pri konstruiranju odgovoren konstrukter
oz. tim inţenirjev, ki izvajajo načrtovanje
proizvoda, če gre za kompleksnejši proizvod.

Slika 4: Model za ocenjevanja tveganj pri
konstruiranju strojev [2]
Slika 3: Pregled predpisov in njihovih zahtev za
električne stroje [1]
Temeljna bistvena varnostna in zdravstvena
zahteva za stroje (in enako za vse druge

Če bi konstrukter oz. njegov tim ocenjevalcev
tveganj uporabil gornji model npr. pri snovanju
stroja še preden je konstrukter ţe upošteval
relevantne standarde in je izvedel vse ustrezne
tehnične rešitve iz teh standardov, bi lahko ocena

tveganja za neko obravnavano nevarnost bila
sledeča: prvi koncept zasnove stroja bi pri
ocenjevanju tveganj pokazal na preveliko
nevarnost (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 …
Opozoriti je potrebno na določbo, da je treba
kot en sam stroj obravnavati tudi sklope strojev,
ki so zaradi doseganja istega cilja razmeščeni in
krmiljeni tako, da delujejo kot povezana celota.
Stroji so danes zelo kompleksni in je lahko v
pametni tovarni cela tovarna en sam stroj. Tak
stroj se lahko da v uporabo šele, ko proizvajalec
takšnega stroja v celoti izpolni vse zahteve iz
vseh predpisov, ki veljajo za takšen kompleksen
proizvod, in med drugim v tehnični
dokumentaciji zagotovi oceno tveganja in na
koncu za stroj izda enotno Izjavo EU o
skladnosti.
2.2

4. Industrijska revolucija in tehnična
zakonodaja

Slika 5: Potek 1. - 4. Industrijske revolucije
Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0
Gre tudi za realizacijo trideset let starega CIM
- Computer Integrated Manufacturing – koncepta
- povezava celotne proizvodne tovarne z
informacijskim sistemom vse do avtomatiziranih
naprav, strojev (centrov, celic, linij) v proizvodnji
in v logistiki. Danes so to Pametne tovarne
(Smart Factory), kar je CIM koncept posodobljen
na današnji čas.
V velikem obsegu se spreminjajo tudi
marsikateri proizvodi, predvsem tisti za
profesionalno uporabo postajajo »pametnejši«
sami ali pa se skupaj z drugimi povezujejo v
kompleksne proizvode.
To še bolj izpostavlja pomen načrtovanja
proizvodov, teţišče razvijanja se iz nekdanjega

operativnega razvoja (konstruiranje, prototipi,
preskušanje …) še bolj izrazito premika na nabor
in vrednotenje idej ter predvsem na koncipiranje
ob vse večjem poudarku virtualnega inţenirstva.
Znotraj tega pa še bolj do izraza prihaja pomen
tehnične zakonodaje in njeno poslanstvo v
zagotavljanju varnosti in varovanja okolja.
Skladnost proizvodov z zahtevami predpisov
ne more in ne sme biti nekaj, s čimer se pri
proizvajalcu ukvarjajo
»strokovnjaki« za
zakonodajo in npr. zadolţeni za »certificiranje«.
Predpisi pred proizvajalce postavljajo jasne
naloge v izvajanju postopkov ugotavljanja in
potrjevanja skladnosti z zahtevami vseh
predpisov, ki veljajo za nek proizvod in predpisov
je vse več. Če je bila nekdaj njihova vsebina
usmerjena predvsem v zagotavljanje varnosti, pa
novejši predpisi postavljajo pred proizvajalce
predvsem zahteve iz varovanja okolja. Predpisi
zahtevajo, da proizvajalci izvajajo postopke
ocenjevanja tveganj, ocenjevanja skladnosti,
analize in preskušanja in vse to mora biti skupaj s
predstavitvijo proizvoda sestavni del obvezne
tehnične dokumentacije. V njej morajo biti
vsebovana tudi vsa ustrezna dokazila o skladnosti
vgrajenih materialov in komponent, iz katerih je
proizvod sestavljen … Vse to je neločljiva
vsebina načrtovanja (razvijanja) proizvoda.
Skladnost proizvoda mora biti zagotovljena ţe v
fazi načrtovanja proizvoda od ideje naprej.
Predpisi
pa
nedvoumno
zahtevajo,
da
proizvajalec zagotovi skladnost proizvoda tudi v
serijski proizvodnji in tudi to mora biti vnaprej
določeno in dokumentirano.
Tehnični predpisi, skupaj z (neobveznimi)
standardi in drugimi tehničnimi specifikacijami,
so proizvajalcem (njihovim) načrtovalcem, če vse
to pravilno razumejo, samo oz. predvsem prijazna
pomoč pri razvijanju tudi najzahtevnejših in
najkompleksnejših proizvodov.
3 OCENJEVANJE TVEGANJ PRI
NAČRTOVANJU DELOVNIH
PROCESOV
Tako, kot je s tehnično zakonodajo urejeno
področje zagotavljanja varnosti proizvodov pri
njihovem načrtovanju, je z ustrezno zakonodajo
(Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 in
za njegovo izvajanje še 3 uredbe in 37
pravilnikov) in standardi (OHSAS 18001 oz. novi

ISO 45001) urejeno tudi področje varnosti in
zdravja pri delu (VZD). Bistvo vsega je, da se
mora to dogajati ţe pri načrtovanju procesov z
ocenjevanjem tveganj. Izvajati se mora timsko!
Ocenjevanje 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 (Evropske organizacije za
varnost in zdravje pri delu) 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.

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.
4 SKLEP
Sistematično izvajanje ocenjevanja tveganj je
sestavni dela sistema vodenja!
Izvajati se mora timsko s strani več
kompetentnih
strokovnjakov
oz.
dobrih
poznavalcev procesov in proizvodov!
Osnovni namen in cilj je stalno zmanjševati
tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu
ter odpravljati vsa tveganja iz naslova nevarnih
proizvodov ali proizvodov z napako, ki bi se
lahko pojavili na trgu. Ocenjevanje tveganj pa
pomeni tudi obvladovanje tveganj, ki so lahko
posledica kakršnekoli poslovne odločitve v
organizaciji ali nasploh odločitev v druţbi.
Viri:
[1]

[2]

[3]

J. Dulc, Zahteve za proizvode po tehnični
zakonodaji EU. 2016, Študijsko gradivo za
višješolsko strokovno izobraţevanje
J. Dulc, Ocenjevanje tveganj. 2017, Študijsko
gradivo za višješolsko strokovno izobraţevanje pri
predmetu VDO (Varnost pri delu in varovanje
okolja)
Modri vodnik (Blue Guide 2014, 2016) za
izvajanje predpisov EU o proizvodih, dostopno na:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/

[4]
[5]

Slika 6: Petstopenjski pristop k oceni tveganja
Vir: http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-potemah/ocenjevanje-tveganja/petstopenjski-pristop-k-oceni-tveganja

Ocena tveganja je temelj evropskega pristopa
k varnosti in zdravju pri delu. 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

[6]
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Evropska Komisija. 2010, Priročnik za uporabo
direktive o strojih, dosegljiv na spletni strani …
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