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Ocenjevanje tveganj s podroc ja varnosti 
in zdravja pri delu 

Varnost in zdravje pri delu (VZD) je 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.  

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 vsakem 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!   

Zakonodaja o VZD 
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. 

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 za varnost pri delu, 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 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=51217
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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 

Pred vstopom Republike Slovenije v EU oz. pred podpisom pridruţitvenega sporazuma o 

vstopu v letu 1999 smo imeli v RS za področje t.i. »varstva pri delu« enotno zakonodajo tako, 

kot smo to prenesli še iz nekdanje skupne drţave. 

S podpisom pridruţitvenega sporazuma je sledila implementacija evropske zakonodaje 

ločeno za proizvode in ločeno za varnost in zdravje pri delu. 

 

Slika 1: Povezava med zakonodajama za stroje in glede VZD  pred letom 2000  [6]  

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c7576
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Standardi na področju VZD 
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) … 

 

Slika 2: ISO 45001  [6] 
http://iso45001.asse.org/ 

ISO 45001, eden svetovno zelo pričakovanih standardov za zdravje in varnost (OHS) pri 

delu, je ţe bil odobren kot osnutek mednarodnega standarda. 

ISO 45001 naj bi bil predvidoma objavljen kot mednarodni standard ţe konec leta 2016, 

prestavljeno v leto 2017.  Obstaja izdaja ISO/DIS 45001:2016. 

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. 
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Sistem vodenja VZD v organizacijah – ocenjevanje tveganj 
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 ţivljenja, poškodb in zdravja. Ne nazadnje naj 

bi prispeval k zmanjšanju stroškov posledic nesreč in stroškov zavarovanja. Naloga 

delodajalcev je, da zagotovijo varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom ter izvedejo oceno 

tveganja. Ne zato, ker to izhaja iz določb  Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1), 

ampak zaradi zaposlenih, ki predstavljajo v vsaki organizaciji najpomembnejši deleţnik v 

izvajanju procesov in le zadovoljni zaposleni lahko maksimalno prispevajo k ţelenim 

rezultatom. 

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 (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. 

 

Slika 3: Petstopenjski pristop k oceni tveganja  
Vir: http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-

temah/ocenjevanje-tveganja/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
http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-temah/ocenjevanje-tveganja/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
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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,  

 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 možnost, 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. 
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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, spremljanje 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 (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 pet-stopenjskega 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 (neocenjena) 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 
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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 vsakem 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. 

Primer ocenjevanja velikosti tveganj s točkovanjem: 

Pri tem ocenjevanju  se uporabi prirejeno oz. izbrano metodo za ocenjevanje tveganj (lahko 

npr. metodo ZVD, v posameznih segmentih (za nevarne snovi) pa npr. metodo AUVA in v 

primeru, ko zaposleni uporabljajo veliko različnih škodljivih snovi in opravljajo z njim 

različna opravila, pa alternativno ocenjevanje kemičnih škodljivosti (ZVD). 

Postopek ocenjevanja izvajamo timsko! 

Najprej izvedemo nabor vseh moţnih nevarnosti za ocenjevano delovno mesto ali proces. 

Sledi ocenjevanje vsake izbrane nevarnosti. 

Po posebni tabeli je poiskana verjetnost dogodka – pripadajoča črka in je prenesena v 

naslednjo tabelo in odčitan razred tveganja z upoštevanjem resnosti dogodka oz. nevarnosti. 

Ključna pri ocenjevanju je tabela s stopnjami tveganj, ki določajo prednostni red in zahtevnost 

ukrepov. 

Določi se ukrepe in ponovno izvede ocenjevanje tveganj. 
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Slika 4: Petstopenjska metoda ocenjevanja tveganj s točkovanjem [6] 

Enostavno petstopenjsko ocenjevanje resnosti in verjetnosti ter nato tveganja od 1-25: 

1. Izberemo in podrobno določimo delovno mesto oz. proces, ki ga bomo ocenjevali. 

2. Izvedemo nabor moţnih nevarnosti (moţganska nevihta idej ,,,). 

3. Izberemo in proučimo realne nevarnosti. 

4. Vsako od izbranih nevarnosti ocenimo iz vidika verjetnosti: pogostost in moţnost 

poškodbe. (ocene od 1 do 5) 

5. Vsako od izbranih nevarnosti ocenimo iz vidika resnosti: posledic nezgode (zelo lahka 

posledica do smrti oz. trajnih posledic); ocene od 1 do 5. 

6. Glede na verjetnost in resnost določimo stopnjo tveganja od 1-25. 

7. Določimo ukrepe za delno sprejemljiva (3-8) in nesprejemljiva tveganja 10-25. 

8. Vse delamo timsko!!!! 

 

Slika 5: Petstopenjska metoda ocenjevanja tveganj s točkovanjem 1-25 [6] 
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Petstopenjsko ocenjevanje (1-5) in A-E) ter nato stopnje tveganja od 1do 5 …: 

1. Izberemo in podrobno določimo delovno mesto oz. proces, ki ga bomo ocenjevali. 

2. Izvedemo nabor moţnih nevarnosti (moţganska nevihta idej ,,,). 

3. Izberemo in proučimo realne nevarnosti. 

4. Vsako od izbranih nevarnosti ocenimo iz vidika verjetnosti: pogostost in moţnost 

poškodbe. (ocene od A do E) 

5. Vsako od izbranih nevarnosti ocenimo iz vidika resnosti: posledic nezgode (zelo lahka 

posledica do smrti oz. trajnih posledic). 

6. Glede na verjetnost in resnost določimo stopnjo tveganja od 1-5. 

7. Določimo ukrepe za tveganja 2-5. 

8. Vse delamo timsko!!!! 

 

 

Slika 6: Petstopenjska metoda ocenjevanja tveganj s točkovanjem 1-5  [6] 

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

isti. 
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Ocenjevanje tveganj pri vključevanju strojev v delovne procese kot delovna 

oprema 
V nadaljevanju tega zapisa podajam nekaj splošnih usmeritev za izvedbo ocenjevanja 

tveganj pri uporabi delovne opreme  oz. delih in v procesih, kjer za delo uporabljamo stroje. 

Podobno lahko obravnavamo vsak primer delovnega procesa kjer npr. nastopa drugačna 

delovna oprema. 

Stroji kot delovna oprema morajo biti najprej skladni z zahtevami predpisov in to morajo 

zagotoviti proizvajalci in na koncu izdati Izjavo EU o skladnosti. Ko se stroj kupuje je 

potrebno biti pozoren na takšno izjavo in vsebino navodil.  Pri prevzemu stroja od kupca mora 

sodelovati tudi strokovni delavec za varnost 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 stroju. To naj bi se delalo ţe timsko (npr. strokovni 

delavec, tehnolog, vodja delovnega procesa, kjer se bo stroj 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 stroj ne sme uporabljati kot delovna oprema!  

Spodnja slika predstavlja povezavo med zakonodajo za stroje, ki jo morajo upoštevati 

proizvajalci pred dajanjem stroja na trg, in zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, ki je 

zavezujoča za delodajalce, ko se stroj uporablja v delovnem procesu kot delovna oprema.  

 

Slika 7: Povezava med zakonodajama za stroje in glede VZD  [6] 

Vzporedno z začetnim pregledom stroja tim izvede ocenjevanje tveganj v delovnem 

procesu oz. vseh delovnih procesih, kjer je predvidena uporaba nekega stroja.  
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Ne sme se tu spregledati definicije stroja in delovne opreme, varovala in varnostne 

naprave in osebne varovalne opreme. 

Stroj v oţjem pomenu besede je po definiciji predpisov za stroje 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. Med stroje spada tudi sklop, ki mu manjkajo 

samo komponente za priključek na lokaciji ali na vire energije in gibanja. Stroj je tudi sklop 

pripravljen za namestitev in usposobljen za delovanje kot tak, le če je nameščen na 

prevoznem sredstvu ali v zgradbi ali konstrukciji. Kot stroj obravnavamo tudi 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. Stroji so tudi vsa zamenljiva oprema, varnostne komponente, dviţni pripomočki, verige, 

vrvi in oprtnice, odstranljive naprave za mehanski prenos, delno dokončani stroji. 

Med stroje pa se prišteva tudi sklope strojev ali delno dokončanih strojev, ki so zaradi 

doseganja istega cilja razmeščeni in krmiljeni tako, da delujejo kot povezana celota. To v 

praksi pomeni, da postajajo stroji zelo kompleksni in da je lahko v pametni tovarni cela 

tovarna samo en stroj. Tega ne gre spregledati, saj se tak stroj lahko da v uporabo šele, ko 

proizvajalec takšnega stroja v celoti izpolni vse zahteve iz vseh predpisov, ki veljajo za takšen 

kompleksen stroj oz. proizvod, in med drugim v tehnični dokumentaciji zagotovi oceno 

tveganja in na koncu za stroj izda enotno Izjavo EU o skladnosti. 

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.  

 

Slika 8: Primer vgrajenih varoval na stroju / delovni opremi  [6] 

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) 

 

Slika 9: Primeri varnostnih naprav  [6] 

 

http://www.el-art.si/za-industrijo/stroji-in-naprave2/industrijski-stroji-in-naprave/
http://www.wikiwand.com/sl/Stikalo_za_izklop_v_sili
http://www.el-art.si/za-industrijo/stroji-in-naprave2/industrijski-stroji-in-naprave/
http://www.wikiwand.com/sl/Stikalo_za_izklop_v_sili
http://www.el-art.si/za-industrijo/stroji-in-naprave2/industrijski-stroji-in-naprave/
http://www.wikiwand.com/sl/Stikalo_za_izklop_v_sili
http://www.el-art.si/za-industrijo/stroji-in-naprave2/industrijski-stroji-in-naprave/
http://www.wikiwand.com/sl/Stikalo_za_izklop_v_sili
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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 

 

Slika 10: Vrste osebne varovalne opreme in njihova razvrstitev  po kategorijah  po Pravilniku o 
osebni varovalni opremi / Direktivi 89/686/EGS, prenovljeni z Uredbo (EU) številka 2016/425  [6] 

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.   

Šele ko ocenjevanje tveganj pokaţe (dokaţe!), da so tveganja sprejemljiva (za to sprejeti in 

izvedeni vsi ustrezni ukrepi), se lahko dovoli dati stroj kot delovno opremo v predvideni 

delovni proces z vsemu ustreznimi navodili, opozorili, preverjanjem usposobljenosti 

delavcev, določitvijo osebne varovalne opreme ....  

Navodila za delo s strojem 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 stroj uporabljal. Takšna navodila za pravilno in varno 

delo pripravi tehnolog, pregleda in dopolnjuje ter dokončno sprejme pa ga ekipa, ki izvaja 

ocenjevanje tveganj.   
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Ocenjevanje tveganj se mora izvajati timsko 
Ne pozabimo na timsko delo !!!!! 

  

Slika 11: Varnost in zdravje pri delu – VZD je orodje za vodenje!  [6] 

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.   

Strokovni delavec za varnost pri delu 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 stroja imenoval vse 

tangirane, ki morajo VZD zagotoviti ţe pri načrtovanju in potem tudi pri izvajanju ter 

kontroliranju in ukrepanju po principu PDCA (planira-izvajaj-kontroliraj-analiziraj in 

ukrepaj).  

Pri izvajanju ocenjevanja tveganj mora ekipa s pomočjo nazornih prikazov delovnega 

procesa najprej skrbno prepoznati celotni delovni proces, kjer se bo stroj 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 = 
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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 materialov in drugih delovnih sredstev ter 

postopkov.  

Pri izvajanju delovnih procesov in uporabi delovne opreme so delavci dolţni 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 varnosti pri delu). Dolţni so 

izvajati tudi (samo!) tiste postopke pregledovanja  in vzdrţevanja delovne opreme, ki so jim 

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 in 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.  

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,  in ima tudi sposobnega vodjo, ki zna voditi timsko delo in motivirati 

člane, ima pogoje za delo in 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 varnosti pri delu 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.  
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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). 

Obravnavanje »VZD malo z nasmehom" lahko spoznamo tudi s pomočjo NAPOfilmov 

(Serija filmov o Napu je izdelana z računalniško grafiko; filmi prikazujejo like v svetu dela, ki 

se srečujejo z varnostnimi vprašanji.): https://www.napofilm.net/sl  

 

http://www.portalosv.si/podjetnost/viharjenje-mozganov/
https://www.napofilm.net/sl
https://www.napofilm.net/sl?set_language=sl
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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 ….. 

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 .... 

Spletna aplikacija za izvajanje ocenjevanja tveganj za posamezne poklice: 

 

http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-temah/ocenjevanje-tveganja 

  

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
http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/Factsheet_80_-_Risk_assessment_2014_roles_and_responsibilities.pdf
http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-temah/ocenjevanje-tveganja
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Zaključek 
Sistematično izvajanja ocenjevanja tveganj je sestavni dela sistema vodenja! 

Kaj doseţemo 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) ter odpravljanju vseh 

tveganj 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. 

To se v organizacijah izvaja v načrtovanju vseh svojih lastnih (ne samo proizvodnih) 

procesov. Prav tako pa se izvaja tudi ţe v načrtovanju (razvijanju) proizvodov za trg, ne samo 

iz vidika varnosti in varovanja okolja, tudi iz vidika širšega zagotavljanja kakovosti kot 

skladnosti s pričakovanji kupcev, uporabnikov in okolja nasploh. Trg sprejema samo še varne 

in okolju prijazne proizvode. Obseţna tehnična zakonodaja na tem področju omogoča 

proizvajalcem, da to zagotovijo ţe v načrtovanju svojih proizvodov. Tehnična zakonodaja 

tako pomaga preprečevati nevarnosti na trgu iz naslova nevarnih proizvodov!  

Novi ISO 9001 uvaja ocenjevanje tveganj v vsa odločanja. Takšno sistematično delo 

prinaša še veliko drugih pomembnih rezultatov pri delu v organizaciji. Strokovnjaki iz 

različnih področij med sabo še bolj sodelujejo; na ta način si dodatno širijo svoje kompetence 

(znanja in spoznanja ter njihovo uporabo). Tehnologi (načrtovalci procesov) pridobivajo 

dodatna potrebna znanja in izkušnje za načrtovanje bolj varnih delovnih procesov. Vodje 

procesov so naprej seznanjeni o novostih v procesih in pridobivajo na spoznanju, da lahko za 

varno in zdravo delo svojih podrejenih največ naredijo, če aktivno sodelujejo ţe pri 

načrtovanju procesov. Strokovni delavci iz varnosti pri delu  bolje spoznavajo 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 s svojimi 

izkušnjami pri vzdrţevanju delovne opreme in delovnih prostorov in pogojev za delo lahko 

veliko prispevajo k učinkovitosti timskega dela pri odpravljanju nevarnosti ţe pri načrtovanju 

procesov in delovne opreme; imajo še pomembnejšo vlogo pri izvajanju preventivnega 

vzdrţevanja.  

In še veliko pozitivnih sprememb. 

To prepoznavajo tudi vsi zaposleni, kar prispeva k boljšemu počutju, večji motiviranosti za 

kvalitetno delo, večji pripadnosti do podjetja, večjemu zadovoljstvu, saj se ne bojijo 

prihodnosti ….. 
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