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VODNIK 

po spletnem interaktivnem orodju za ocenjevanje 

tveganja varnosti in zdravja na delovnem mestu OiRA   

/Online interactive Risk Assessment/ 

 
Bralcu v razmislek… 

V Sloveniji se še vedno velika večina delodajalcev poslužuje zunanjih izvajalcev 
za izdelavo ocene tveganja na delovnem mestu, zato velikokrat delodajalci in 
delavci niso seznanjeni z ugotovitvami in priporočili stroke, kar lahko rezultira v 
številne nesreče. In veliko jih tudi ne ve, da že obstaja veljavno brezplačno orodje 
OiRA, namenjeno samooceni. 

Za primerjavo lahko navedemo, da je v Sloveniji v l. 2014 oceno tveganja 
samostojno izdelalo 7% vseh poslovnih enot, kar nas uvršča na zadnje mesto v 
Evropi. Že v sosednjih državah je ta odstotek precej višji (12% Hrvaška, 19% 
Madžarska), severno in zahodno od nas pa je situacija že kar obratna (Danska in 
Švedska 83%, Velika Britanija in Norveška 75%, Francija 74%, Švica 71%). 
Povprečje v EU28 je 47%. Vir: ESENER 2 

Iz tega razloga je Partnerski konzorcij v sestavu Gospodarska zbornica Slovenije 
– Podjetniško trgovska zbornica, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ter 
Sindikat delavcev trgovine Slovenije, v okviru projekta SKUPAJ – gradniki zdravja 
pripravil orodje OiRA in navodila za uporabo, zbrana v tem vodniku. Njegov 
namen je širitev kulture varnosti in zdravja pri delu med našimi člani in širšo 
zainteresirano javnostjo – t.j. delodajalci in njihovimi zaposlenimi v mikro, malih 
in srednje velikih podjetjih.  

Cilj bo dosežen, ko bo skrb za varnost in zdravje pri delu postala prioriteta 
vsakega posameznika. 
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Gospodarska zbornica Slovenije
Podjetniško trgovska zbornica
Dimičeva	ulica	13,	1000	Ljubljana
T:	01	58	98	312
F:	01	58	98	317
E:	ptz@gzs.si	
https://www.gzs.si/	https://www.gzs.
si/skupaj-gradniki-zdravja/	

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
Malgajeva	5
1000	Ljubljana
T:	08/	20	52	68	3
F:	08/	20	52	68	4
E:	sops@siol.net
http://www.sops.si/	

Sindikat delavcev trgovine Slovenije
Dalmatinova	ulica	4
1000	Ljubljana
T:	01	/	43	41	253
F:	01/	43	27	094
E:	sdts@sindikat-zsss.si	
http://www.sindikat-sdts.si	

Projekt		»SKUPAJ	–	gradniki	zdravja«	-	S	skupnimi	prizadevanji	delodajalcev	in	delojemalcev	v	trgovinski,	storitveni	in	proizvodni	
dejavnosti	do	spoznanja	vrednosti	preventive«	je	na	podlagi	Javnega	razpisa	za	sofinanciranje	projektov	za	promocijo	zdravja	
na	delovnem	mestu	v	letu	2015	in	2016		finančno	podprl	Zavod	za	zdravstveno	zavarovanje	Slovenije.

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
http://www.oiraproject.eu 


