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Ocenite tveganje varnosti 
in zdravja pri delu
S pomočjo spletnega interaktivnega orodja OiRA lahko prodajalci, peki 
in mesarji sami izdelajo oceno tveganja za posamezna delovna mesta.
Nataša Kramar, Zavod Varen sem, zunanja sodelavka v projektu »SKUPAJ – gradniki zdravja«

Na podlagi podatkov Poročila o delu Inšpektorata za 
delo RS za leto 2015 so razmere na področju varnosti 
in zdravja pri delu v Sloveniji z vidika stanja stroke in 
uveljavljene dobre prakse ocenjene kot neprimerne in 
nezadostne. Kljub dejstvu, da se gospodarske razmere 
izboljšujejo, spodbudnega napredka glede zagotavlja-
nja varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih na 
inšpektoratu ni zaslediti. 

Število prijav kršitev s področja varnosti in zdrav-
ja pri delu je v zadnjih letih začelo naraščati. Lani 
so tako na inšpektoratu prejeli že 689 prijav. Tudi 
število ugotovljenih kršitev se še vedno povečuje. 
Med dejavnostmi, kjer je bilo ugotovljenih največ 
kršitev, je trgovina na tretjem mestu: 927 kršitev (za 
vodilnim gradbeništvom in storitvami v gostinstvu). 
Izstopajo kršitve s področja izjave o varnosti z oceno 
tveganja, zagotavljanja zdravstvenega varstva delav-
cev ter usposabljanja delavcev za varno delo (Zakon 
o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Uradni list RS, 
št. 43/2011)).

Ocena tveganja je dokument, ki pripomore k 
boljšemu prepoznavanju tveganj in uvajanju ustrez-
nih preventivnih ukrepov za vzdrževanje varnosti 
in zdravja pri delu, ki ga posameznik opravlja. Njen 
namen je tudi povezava delodajalcev ter zaposlenih 
pri iskanju skupnih rešitev na področju varnosti in 
zdravja pri delu. Kakovostna ocena tveganja vodi v 
znižanje stroškov povezanih z nezgodami pri delu, 
poklicnimi boleznimi ter bolniškimi odsotnostmi.

Z aplikacijo ocenite tveganje v podjetju
Z namenom večje ozaveščenosti, dviga nivoja varnosti 
na delovnem mestu ter izdelave ocene tveganja, ki 
izkazuje odraz dejanskega stanja posameznih delov-
nih mest, je Evropska agencija za varnost in zdravje 
pri delu leta 2009 razvila spletno orodje OiRA (Online 
interactive Risk Assessment). 

Pripomoček omogoča mikro in majhnim delo-
dajalcem, da na relativno preprost način ocenijo 
tveganje v svojem podjetju. Smiselno je, da se ga 
naučijo uporabljati tudi tisti delodajalci, ki so zaupali 
opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja 
in zagotavljanja varnosti pri delu zunanjim strokov-
nim službam, ki imajo dovoljenje za delo.

Zdaj za 11 dejavnosti, do konca leta še za 6
Trenutno je v Sloveniji razvito orodje OiRA za nasled-
nje dejavnosti: Pek, Prodajalec, Mesar, Avtoserviser, 
Slikopleskar/fasader, Cestni transport, Čiščenje 
poslovnih prostorov, Frizerski salon, Gradbeništvo, 
Mizarske delavnice in Pisarne. Do konca leta 2016 se 
jim bodo pridružila še: Vulkanizer, Krovec, Kovinar, 
Kuhar, Parketar in Elektroinštalater.

Od zgoraj naštetih je bilo orodje  za peka, mesarja 
in prodajalca razvito v sklopu projekta »SKUPAJ 
– gradniki zdravja« (projektni partnerji: GZS-Podje-
tniško trgovska zbornica, Sindikat delavcev trgovine 
Slovenije in Sindikat obrti in podjetništva Slovenije 
ob finančni podpori Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije). 

 Na voljo tudi za pametne telefone
Orodje OiRA je brezplačno in enostavno dosegljivo 
na spletu. Letošnja novost je aplikacija za pametne 
telefone, ki uporabnikom v vsakem trenutku omogoča 
pregleden dostop do orodja. gg

Seznanitev 
zaposlenih z orodjem 
OiRA lahko vključite 
tudi v Program 
promocije zdravja 
in tako pomembno 
prispevate k 
izobraževanju  
in ozaveščanju 
zaposlenih o njihovi 
varnosti in zdravju 
na delovnem mestu.

Več o projektu  
SKUPAJ – 

gradniki zdravja 

Slika prikazuje delo z aplikacijo. Poleg delodajalcev se lahko vsak zaposleni sprehodi prek vseh 
korakov  izdelave ocene tveganja in se tako dodatno seznani s tveganji na delovnem mestu.  
Vir: GZS-Podjetniško trgovska zbornica
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Nova pakirna rešitev za 
ponovno uporabo za 
pekovske izdelke

Izdelek Brown Lift Lock 
izpolnjuje posebne zahteve 

za sveže in zamrznjene 
kruhove izdelke.

IFCO SYSTEMS, vodilni globalni ponudnik pakirnih 
rešitev za ponovno uporabo, je predstavil novo 
plastično posodo za ponovno uporabo, name-
njeno svežim in zamrznjenim pekovskim izdel-
kom. Izdelek Brown Lift Lock so že uvedli vodilni 
prodajalci živil v Evropi, v bližnji prihodnosti pa 
bo uveden v Sloveniji in na Madžarskem. Zaradi 
prednosti, ki jih prinašajo sistemi IFCO, se sad-
jarska in pekovska podjetja že odločajo, da bodo 
stare in zastarele plastične ter kartonske posode 
zamenjala z novim sistemom Brown Lift Lock. 

»Naš izdelek Brown Lift Lock je zasnovan za izpol-
njevanje specifičnih potreb dobavnih verig za sveže 
in zamrznjene pekovske izdelke, hkrati pa ohranja 
prednosti standardiziranih pakirnih sistemov iz rok 
zgolj enega ponudnika logističnih storitev za vsa 
sveža živila,« je razkril Wolfgang Orgeldinger, izvršni 
direktor podjetja IFCO Systems. 

Trdne (nezložljive) plastične posode se pogosto 
uporabljajo za transport pekovskih izdelkov do proda-
jalcev, Brown Lift Lock pa je prva zložljiva in združena 
rešitev za zahtevni trg. Ponuja vrhunsko zasnovo, 
ki izboljšuje rokovanje in zlaganje ter ga je mogoče 
uporabiti neposredno na prodajnem mestu kot vse 
plastične posode za ponovno uporabo IFCO. Zaboj je 
izdelan iz posebne plastike, ki se v vseh okoljih z nizko 
temperaturo obnaša popolno, zaradi česar je popolna 
rešitev za zamrznjene krušne izdelke. 

Na voljo sta dve dimenziji
To sta 60 krat 40 in 30 krat 40 centimetrov, pri 

čemer je mogoče nastavljati različne višine, odvisno 
od logističnih potreb naročnikov. V posodah Brown 
Lift Lock je mogoče skladiščiti izdelke pri temperatu-
rah do minus 23 stopinj Celzija. Sistem ima zložljive 
stranice, zato je za prevoz praznih posod potrebnega 
precej manj prostora kot pri klasičnih posodah. Ob 
vnovičnem polnjenju se stranice znova sestavijo. 
Zložene posode so visoke le 28 milimetrov in jih je 
mogoče zgibati ročno ali avtomatsko. Čvrst meha-
nizem in material, iz katerega so narejene posode, 
dobro ščiti vsebino med prevozom in skladiščenjem. 
Gladke površine je mogoče preprosto očistiti, prav 
tako enostavno polnjenje in praznjenje pa prihranita 
veliko časa in stroškov. 

Brezhibna higiena
V nasprotju s klasičnimi posodami za prevoz 

kruha in podobnih izdelkov, ki so narejeni iz recikli-
ranih materialov, so Brown Lift Lock razvili iz novega 
higiensko popolnoma neoporečnega materiala. Pri 
logistiki svežega kruha je higiena na prvem mestu, 
zato podjetje IFCO ponuja tudi čiščenje in druge 
postopke za zagotavljanje neoporečnosti, njihovi 
postopki pa ustrezajo vsem potrebnim standardom, 
ki opredeljujejo to področje. 

Za pranje in čiščenje posod IFCO ponuja prenov-
ljeno in brezplačno internetno aplikacijo, ki deluje 
24 ur na dan, vse dni v tednu. Prek aplikacije, ki 
podpira pametno komunikacijo, je mogoče prepros-
to vnesti in izmenjati vse potrebne podatke, kar zelo 
poenostavi in poceni celoten proces čiščenja ter 
vzdrževanja posod, zato se lahko podjetje povsem 
posveti osnovni dejavnosti. 

Več informacij: 
IFCO SYSTEMS AUSTRIA GmbH
Grega Kosmač

T: +386 (0)30 315 197
E: Grega.Kosmac@ifco.com
W: www.ifco.com
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