
Kaj je OiRA
OiRA je spletna platforma, na kateri lahko podjetja najdejo 
brezplačna spletna interaktivna orodja, ki jim pomagajo 
obvladovati tveganja za varnost in zdravje na delovnem mestu. 
Orodja so prilagojena različnim gospodarskim dejavnostim 
ter državam EU in podjetjem omogočajo, da sprejmejo ključne 
ukrepe za preprečevanje nezgod in bolezni, povezane z delom.

Orodja OiRA so na voljo v več jezikih in vključujejo 
najrazličnejše dejavnosti, med drugim frizerstvo, pisarniško 
delo, gradbeništvo in promet; poleg tega se nenehno dodajajo 
nova orodja. Uporabniki so po korakih vodeni skozi postopek 
izvedbe ocene tveganja, ki je prilagojen njihovim posebnim 
potrebam, z orodjem pa se izdela akcijski načrt, ki ponuja 
rešitve opredeljenih težav.

Tveganja za varnost in zdravje 
obstajajo, obstajajo pa tudi preproste 
in brezplačne rešitve za njihovo 
ocenjevanje in preprečevanje!

OiRA:
spletno interaktivno orodje 
za ocenjevanje tveganj
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Komu je orodje OiRA namenjeno
Orodje OiRA lahko uporablja vsakdo, ki želi bolje razumeti, kako obvladovati tveganja za varnost in zdravje 
pri delu, verjetno pa bo zlasti uporabno za mikro in mala podjetja (MMP). Lastniki in direktorji mikro in malih 
podjetjih pogosto menijo, da pri njih ni takih tveganj ali da nimajo sredstev ali strokovnega znanja za izvajanje 
ocen tveganja, vendar je ocenjevanje tveganj z orodjem OiRA preprosto celo za najmanjša podjetja. Ključno za 
ustrezno oceno tveganja je dejavno vključevanje delavcev v proces.

Kako orodje OiRA deluje
Obiščite spletno mesto oiraproject.eu in izberite razdelek „Orodja OiRA“, kjer lahko iščete orodja po državi, jeziku 
ali gospodarski panogi. Zaženete lahko preskusno sejo, da vidite, kako orodje deluje ter se nato registrirate in 
začnete pripravo ocene tveganja. Oceno lahko shranite in se pozneje vrnete, kar pomeni, da jo lahko izvajate po 
korakih, kadarkoli vam ustreza.

Neposredna podpora mikro in malim podjetjem 
za obvladovanje tveganj na delovnem mestu – 
razvila jo je Evropska unija, oblikovale so jo 
države članice, uporabljajo pa jo vsi.

Zakaj uporabljati orodje OiRA
Namen orodij je zagotoviti, da je za varnost in zdravje delavcev poskrbljeno ter da se podjetja ognejo stroškom 
zaradi bolezni in nezgod, povezanih z delom. Delodajalci so seveda zakonsko zavezani varovati svoje delavce in 
izvajati ocene tveganja, s takim ravnanjem pa varujejo tudi svoja podjetja. Dobra varnost in zdravje na delovnem 
mestu sta dobra za posel.

www.oiraproject.eu 
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