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The automation process in “smart factory” is always followed with the assessment of risks in 
areas of safety, healthy working conditions, ecology  

At the 10th AIG 2017 Conference I will present best practices and guidelines for usage of 
different technical regulation more friendly, helpful and efficient ...., Including in conjunction with 
ISO 9001: 2015 (risk assessment), ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, ISO 50001; as a market 
opportunity and avoid threats. 

The automation process in “smart factory” is always followed with the assessment of risks in 
areas of safety, healthy working conditions, ecology and above all implementation of safe and 
environmentally friendly products. 

The main messages of presentation: Technical regulations and standards are not "unfriendly and 
incomprehensible legislation". Consider this as a friendly, helpful and efficient engineering tool ... 
more must be present in the educational processes ... 

 

Kratek pregled prispevka 

Za 10. konferenco AIG 2017 predstavljam izkušnje in usmeritve, kako tehnično zakonodajo 
obravnavati bolj prijazno, koristno in učinkovito …., tudi npr. v povezavi z ISO 9001: 2015 
(ocenjevanje tveganj), ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, ISO 50001; kot trženjsko priložnost in 
preprečitev nevarnosti.  

Osrednja tema: avtomatizacija procesov v pametnih tovarnah zahteva tudi ocenjevanje tveganj s 
področja varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja in vgradnjo varnih ter okolju prijaznih 
proizvodov.  

Izpostavljam sporočilo: Tehnični predpisi in standardi niso "neprijazna in nerazumljiva 
zakonodaja",  obravnavajmo to kot prijazno, koristno in učinkovito inženirsko orodje …, bolj mora 
biti to prisotno tudi v izobraževalnih procesih … 

  

 

 



1 Uvod  

Četrta industrijska revolucija vpliva na 
številna področja: zanesljivost procesov in 
stabilno produktivnost, varnost IT, varnost 
strojev, življenjski cikel proizvodov, vrednostna 
veriga v industriji, zaposleni, socialno 
ekonomski vidik  …. 

Ocenjevanje tveganj je danes nepogrešljiv 
sestavni del vsakega sistema vodenja v vsaki 
organizaciji, v vsakem procesu. Osnovni namen 
in cilj ocenjevanja tveganj, kot ga že dolgo 
poznamo na področju varnosti in zdravja pri 
delu (enako varstva pred požarom in varovanja 
okolja), je stalno zmanjševanje tveganj.  

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 
na varnosti proizvodov in 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 procesi in proizvodi z napakami. 

Vrstijo se novejše izdaje 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 je v ospredje 
postavljeno ocenjevanje tveganj! 

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. Lahko privede 
do neučinkovitih sistemov izvajanja varnosti in 

zdravja pri delu (VZD), varovanja okolja (VO). 
Ocenjevanje tveganj se ne izvaja samo zaradi 
predpisov in predvsem se k njemu ne pristopa 
bolj odgovorno in vsebinsko šele, ko se »kaj 
zgodi«. Najbolj pomembno je, da se ocenjevanje 
tveganj izvaja kontinuirano in timsko, začeti se 
mora že v razvijanju procesov in proizvodov. V 
najboljših organizacijah ocenjevanje tveganj ne 
izvajajo samo na področju VZD in VO. V teh 
sredinah niso čakali na prenovljeni ISO 9001, 
ocenjevanje tveganj je logični  sestavni  del  
vodenja v najširšem pomenu besede. 
Ocenjevanje tveganj je npr. osrednji del metode 
FMEA (analize možnih napak in njihovo 
odpravljanje v fazi razvijanja proizvodov in 
procesov). Ocenjevanje tveganj izhaja tudi iz 
tehničnih predpisov, ki za vse proizvode, preden 
so dani na trg, proizvajalce v cilju zagotavljanja 
varnih proizvodov na trgu zavezujejo, da 
izvedejo in dokumentirajo kot sestavni del 
tehnične dokumentacije tudi oceno tveganja. 
Ocenjevanje tveganj je obvezno tudi, kadar se 
na trgu pojavlja potencialno nevaren proizvod, 
izvajati ga morajo proizvajalci in organi 
nadzora, preden se sprejme ukrepe za zaščito 
potrošnikov ....  

Uspešne organizacije pred vsako pomembno 
odločitvijo izvedejo ocenjevanje tveganj, to 
naredijo (projektni) timi, v katerih so vključeni 
najsposobnejši kadri … 

2 ISO 9001:2015  in ocenjevanje tveganj   

O ocenjevanju tveganj (in oceni tveganj) se 
govori vse več. Uvaja ga tudi novi standard 
sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015.  

 

Slika 1: Razvoj standarda ISO 9001 [1]. 
Vir: http://www.standardi-

izdaja2015.si/obvladovanje.php#26 



Novi standard ISO 9001:2015 kot sistem 
vodenja kakovosti v delu načrtovanja ukinja 
preventivne ukrepe, ker naj bi organizacije 
preprečevale ali vsaj zmanjševale ključna 
tveganja in nezaželene vplive ter s tem 
zagotavljale, da bo sistem vodenja kakovosti 
udejanjal prepoznane priložnosti ter dosegal 
pričakovane rezultate. Od organizacij se v 
sistemu vodenja kakovosti pričakuje načrtovanje 
in obvladovanje sprememb in s tem povezanih 
tveganj. 

Nova verzija standarda se posveča 
tehnologijam, ki organizacijam omogočajo 
pametnejše sisteme vodenja. Ena glavnih tem je 
razmišljanje, ki temelji na tveganjih (risk-based 
thinking). Miselnost, usmerjena v tveganje, je 
vključena v vsa poglavja standarda. 

Ena od ključnih sprememb standarda je v 
tem, da različne opustitve niso več dovoljene. 
Zahtevana je opredelitev konteksta organizacije, 
razširjen je krog zainteresiranih strani, poleg 
odjemalcev so to dobavitelji, različni 
posredniki, trgovci, zakonodajalci na vseh 
ravneh, družbena skupnost, opredeljeno je bolj 
skrbno obvladovanje dobaviteljev proizvodov in 
storitev, še bolj se izpostavlja uvedba 
procesnega pristopa na vseh ravneh, zahteva se 
sistemsko obvladovanje tveganj, zahteve 
vodenja sistema kakovosti so integrirane v  
poslovnih procesih in ciljih, ki morajo biti 
kompatibilni s strateškim cilji … Poslovnik 
kakovosti ni več omenjen …. 

V novi izdaji standarda je večji poudarek na 
doseganju dodane vrednosti za organizacijo in 
njene odjemalce. Nova izdaja je v večji meri od 
obstoječe različice usmerjena v doseganje 
rezultatov in nenehnih izboljšav poslovanja. 
Večji poudarek je na zahtevi glede spremljanja 
zadovoljstva ne le odjemalcev, ampak vseh 
deležnikov v poslovanju. Nova različica večji 
pomen pripisuje odgovornosti vodstva oziroma 
zavezanosti vodstva k poslovanju po teh 
načelih, ki jih določa standard, zagotovljena 
morajo biti  vsa sredstva, ki so potrebna za 
sistem vodenja kakovosti, zagotovljeno mora 
biti sodelovanje, usmerjanje in nudenje podpore 

zaposlenim za prispevanje k učinkovitosti 
sistema, sistem vodenja kakovosti mora dosegati 
načrtovane rezultate … 

 

Slika 2: Procesni pristop po  ISO 9001 [1]. 

Novi standard ISO 9001 daje (še) večji 
poudarek tudi na usmerjenost vodstva k večanju 
zadovoljstva odjemalcev. Vodstvo mora 
zagotoviti, da so v organizaciji zahteve 
odjemalcev in zakonodaje jasno opredeljene in 
izpolnjene, da so opredeljena in obravnavana 
vsa tveganja, ki bi lahko vplivala na skladnost 
ponujenih proizvodov (izdelkov in storitev), ter 
prav tako priložnosti, ki bi lahko povečale 
zadovoljstvo odjemalcev, da se vzdržuje 
osredotočenost vseh zaposlenih na dosledno 
zagotavljanje skladnosti izdelkov in storitev s 
pričakovanji odjemalcev in zakonskimi 
zahtevami in da se vzdržuje osredotočenost vseh 
zaposlenih na večanje zadovoljstva odjemalcev. 

Organizacije morajo pred vsako pomembno 
odločitvijo izvesti ocenjevanje tveganj, to 
naredijo (projektni) timi, v katere so vključeni 
najsposobnejši kadri …  

3 Tehnična zakonodaja in ocenjevanje 
tveganj 

Tehnična zakonodaja kot obveznost 
proizvajalcev izpostavlja ocenjevanje tveganj v 
začetni fazi snovanja (koncipiranja) pri 
načrtovanju (razvijanju) proizvoda.  

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 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, ki jih morajo 
proizvajalci v fazi načrtovanja in proizvodnje 

izvajati za ugotavljanje in potrjevanje skladnosti 
proizvoda z zahtevami predpisov. Poslanstvo 
(tehnične) zakonodaje je v zagotavljanju varnih 
proizvodov in varovanju okolja! 

Seznam izdanih in veljavnih direktiv in uredb 
EU s področja zakonodaje novega pristopa ter 
obstoječi predlogi prenovitev so podani v 
sledeči tabeli: 

 

Slika 3: Tabela s seznamom EU (EGS, ES) direktiv (in uredb EU) novega pristopa (NA) z 
upoštevanjem prenovitev po NLF 2008, stanje na dan: 15. maj 2016,  [2]. 



Tehnični predpisi t.i. Novega pristopa za 
velik del proizvodov, ki jih označujemo z 
oznako skladnosti CE, v prenovljeni izdaji po 
letu 2008 pred proizvajalce še bolj določno 
postavljajo obveznost izvajanja ocenjevanja 
tveganj in oceno tveganja 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 dokaže skladnost proizvoda z 
bistvenimi zahtevami ustrezne usklajevalne 
zakonodaje Unije ali s harmoniziranimi 
standardi, če so se uporabili, tako, da se 
navedejo bistvene zahteve, zajete v standardih. 
Mora pa proizvajalec v vsakem primeru izvesti 
in dokumentirati ocenjevanje tveganj v fazi 
načrtovanja proizvoda. 

 

Slika 4: Princip ocenjevanje tveganj, kot ga 
postavlja EU tehnična zakonodaja, [4]. 

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. Za stroje je  npr. 
vsebina tehnične dokumentacije zelo podrobno 
določena v Prilogi VII direktive o strojih 
2006/42/ES oz. Pravilnika o varnosti strojev, ki 
direktivo prenaša v pravni red RS. 

V predpisih imamo v Prilogi I obsežno 
zapisane bistvene varnostne in zdravstvene 
zahteve. 

Kako te zahteve iz predpisa dosežemo, si 
lahko pomagamo s standardi. Seznam 
harmoniziranih standardov, katerih uporaba 
ustvari domnevo o skladnosti strojev z 
zahtevami predpisov, je zelo obširen in se stalno 
dopolnjuje, objavlja se v Uradnem listu EU in je 
dosegljiv tudi na spletnih straneh MGRT [6]. 

3.1 Ocenjevanje tveganj pri načrtovanju 
strojev (in drugih proizvodov) 

Bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, 
povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev, so 
določene v Prilogi 1 Pravilnika o varnosti 
strojev (direktiva 2006/42/ES). Že v splošnih 
načelih je zahtevano, da proizvajalec strojev ali 
njegov pooblaščeni zastopnik 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). Ocenjevanje in s tem ocena 
tveganja je sestavni del tehnične dokumentacije, 
kot je to opredeljeno v Prilogi VII direktive 
2006/42/ES. 

Podobne zahteve glede označevanja, 
navodila, tehnične dokumentacije, kot v 
predpisih za stroje, so določene tudi v predpisih 
glede EMC, radijske opreme, glede RoHS in 
drugih relevantnih predpisih. Na spodnji sliki je 
predstavljen zbir zahtev za primer električnega 
stroja.



Slika 5: Pregled predpisov in njihovih zahtev za električne stroje [2].

Temeljna bistvena varnostna in zdravstvena 
zahteva za stroje (in enako za vse druge 
proizvode) je, da proizvajalec izvede oceno 
tveganja. Ugotoviti mora vsa tveganja, poleg 
tveganj, ki jih obravnavajo posamezni standardi 
in podajajo tudi ustrezne tehnične rešitve za 
zmanjšanje tveganj, tudi 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 katerem je za strokovno pravilnost izvedbe 
ocenjevanj tveganj pri snovanju in za tehnične 
rešitve pri konstruiranju odgovoren konstrukter 
oz. tim inženirjev, ki izvajajo načrtovanje 
proizvoda, če gre za kompleksnejši proizvod.  

 

Slika 5: Primer ocenjevanja tveganj pri 
konstruiranju stroje [3]. 

 

Slika 6: Primer – izsek iz ocene tveganja za nek stroj z robotom [3].



Seveda je obseg oz. seznam nevarnosti 
mnogo večji tako po vidikih kot samih 
nevarnostih. 

Gornja ocena tveganja je izdelana potem, ko 
je konstrukter že upošteval relevantna standarda 
in je izvedel vse ustrezne tehnične rešitve iz 
standardov. Seveda pa bi lahko bilo tudi 
drugače: prvi koncept zasnove stroja bi pri 
ocenjevanju tveganj pokazal na prevelike 
nevarnosti (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 … 

Kot en sam stroj je treba 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. 

Za podrobnejše spoznavanje s predmetnim 
predpisom za stroje, priporočam priročnik, ki ga 
je izdala Evropska Komisija: Priročnik za 
uporabo direktive o strojih. [7] 

3.2 4. Industrijska revolucija in tehnična 
zakonodaja  

Kaj pomeni tehnična zakonodaja Novega 
pristopa (predpisi, ki določajo zahteve za 
proizvode in med drugim tudi oznako skladnosti 
CE), kot je prenovljena po Novem 
zakonodajnem okviru (NLF 2008), za 
proizvajalce in druge gospodarske subjekte, ki 
sodelujejo v omogočanju dostopnosti 
proizvodov na trgu, ki so se že zgodaj 
intenzivno vključili  v t.i. 4. Industrijsko 
revolucijo in svoje proizvode prilagajajo 
zahtevam in potrebam pametnih tovarn? 

 

Slika 7: Shema 1. - 4. Industrijske revolucije po 
wikipedia. 

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 bo še bolj izpostavilo pomen načrtovanja 
(razvijanja) proizvodov, težišče razvijanja se bo 
iz nekdanjega operativnega razvoja 
(konstruiranje, prototipi, preskušanje …) še bolj 
izrazito premaknilo na nabor in vrednotenje idej 
ter predvsem na koncipiranje ob vse večjem 
poudarku virtualnega inženirstva. Znotraj tega 
pa bo še bolj do izraza prišel 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. zadolženi 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 že 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. 

Potrebno je izpostaviti celovitost predpisov, 
poudarek pri EEO naj bi bil na energijski 
učinkovitosti in drugih okoljskih zahtevah, saj 
npr. sama električna varnost res ne bi smela biti 
nikjer več vprašanje da ali ne. Proizvajalci 
morajo bistveno več usmerjati v načrtovanju 
proizvodov v pogledu energijske učinkovitosti, 
emisij (EMC, hrupa, drugih sevanj …), 
vsebnosti nevarnih snovi, zagotavljanju zbiranja 
OEEO in vseh drugih odpadnih proizvodov…, 
na tem področju pa bi morala več prispevati tudi 
zakonodaja in vsi, ki so z njo povezani, od 
zakonodajalca, nadzornih organov, strokovne 
javnosti, gospodarskih subjektov, ki so 
kakorkoli vezani na omogočanje dostopnosti in 
uporabe in vse do potrošnikov. Ne smejo se nam 
seveda dogajati »volkswagni« in podobni 
negativni primeri te družbe, ko je očitno, da 
odpoveduje najvišja oblast EU in gospodarstva 
v najbolj razvitih državah EU pod pritiskom 
najmočnejšega kapitala. Žal prevelike emisije 
izpušnih plinov in trdih delcev iz motorjev z 
notranjim zgorevanjem še zdaleč niso edina 
stvar, kjer je očitno, da tudi najboljša (najbolj 

pozitivna) zakonodaja nič ne pomaga, če se jo 
ne spoštuje, se jo izigrava …. Dokler oblasti EU 
to dovoljujejo ali ne dovolijo uvedbo strožjih 
meril in zahtev v pogledu varnosti in varstva 
okolja, bo (tudi tehnična) zakonodaja 
neizkoriščena priložnost družbe, da se preko 
njenega spoštovanja s proizvodi doseže stalna 
rast varnosti in varstva okolja.  

Ne glede na vse, pa ne moremo mimo 
poznavanja, razumevanja in upoštevanja 
zakonodaje, pa četudi je mogoče kje ne maramo, 
je zakomplicirana, je birokratska, je 
nerazumljiva, povzroča stroške, je ovira za 
razvoj ..., počasno sprejemanje ... Kakorkoli že, 
kaka od teh negativnosti mogoče celo velja, pa 
ne smemo mimo osnovnega namena in 
poslanstva zakonodaje. Gre predvsem za varnost 
ljudi in vse bolj v ospredju za varovanje okolja 
(emisije, energijska učinkovitost, odpadki ...). 
Zato tudi toliko poudarjam na obveznost 
celovitega pogleda na zakonodajo. Ne moremo 
gledati parcialno samo na en predpis, saj 
proizvod ne more ustrezati samo tistim 
zahtevam, ki odgovarjajo posamezniku ali samo 
zahtevam, ki jih nekdo pozna. Proizvod mora 
ustrezati zahtevam vseh predpisov, ki veljajo za 
proizvod. Je pa res, da so ti predpisi žal zelo 
razdrobljeni ...  

Vse to poudarjanje upoštevanja celotne 
zakonodaje za proizvode je tudi eden od 
poudarkov prenovitve tehničnih predpisov (t.i. 
Novega pristopa) po Novem zakonodajnem 
okviru (NLF iz leta 2008). 

Omenimo samo zahtevo po enotni Izjavi EU 
o skladnosti (proizvajalec mora v enotni izjavi 
potrditi skladnost z zahtevami vseh predpisov, 
ki veljajo za proizvod) in še večjo izpostavitev 
pomena oznake skladnosti CE (sporočila 
proizvajalca na proizvodu, da proizvod ustreza 
zahtevam vseh predpisov, ki veljajo za 
proizvod, na katerem je oznaka CE). 

Tudi zahteva predpisov po izdelavi ocene 
tveganja in celotne tehnične dokumentacije 
usmerja proizvajalca, da vse to naredi enotno po 
vseh predpisih. 



4 Ocenjevanje tveganj s področja varnosti in 
zdravja pri delu 

To področje je v EU in RS celovito urejeno z 
zakonodajo 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. 

Več o zakonodaji o varnosti in zdravju pri 
delu: 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_d
okumenti/veljavni_predpisi/#c7576 

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 
družbeni 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 družine standardov, v 
kateri je najbolj poznan standard ISO 9001 za 
vodenje kakovosti; je pa tudi še vrsta drugih 
podobnih standardov, ki dajejo možnost 
organizacijam, da jih uporabijo, ko urejajo 
vodenje področij varovanja okolja (ISO 14001), 
družbene odgovornosti (ISO 26000), učinkovite 
rabe energije (ISO 50001) … 

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. 

 

Slika 8: 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 

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. 

Žal je to področje v praksi marsikje 
obravnavano še povsem napačno! 



Predvsem so delovni procesi z vidika 
varnosti in zdravja pri delu obravnavani 
presplošno in je tudi ocenjevanje tveganja 
izvedeno premalo konkretno in ne pokaže 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), 
izobraževanja.   

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 (žal 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 temu, 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 
onesnaženji okolja? Zakaj toliko požarov 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.   

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 možnih nevarnosti 
(možganska nevihta idej ,,,). 

3. Izberemo in proučimo realne nevarnosti. 
4. Vsako od izbranih nevarnosti ocenimo z 

vidika verjetnosti: pogostost in možnost 
poškodbe. (ocene od 1 do 5) 

5. Vsako od izbranih nevarnosti ocenimo z 
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 in 
nesprejemljiva tveganja 1-25. 

8. Vse delamo timsko!!!! 

 

Slika 9: Petstopenjska metoda ocenjevanja 
tveganj s točkovanjem 1-25, [3]. 



5 Zaključek 

Sistematično izvajanje ocenjevanja tveganj je 
sestavni dela sistema vodenja! 

Osnovni namen in cilj je stalno zmanjševati 
tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu 
(enako varstva pred požarom in varovanja 
okolja) 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 
družbi. 

To se v organizacijah izvaja v načrtovanju 
vseh (ne samo proizvodnih) procesov. Prav tako 
pa se izvaja tudi že v načrtovanju (razvijanju) 
proizvodov za trg, ne samo z vidika varnosti in 
varovanja okolja, tudi z vidika širšega 
zagotavljanja kakovosti kot skladnosti s 
pričakovanji kupcev, uporabnikov in okolja 
nasploh. Trg sprejema samo še varne in okolju 
prijazne proizvode. Obsežna tehnična 
zakonodaja na tem področju omogoča 
proizvajalcem, da to zagotovijo že v načrtovanju 
svojih proizvodov. Tehnična zakonodaja tako 
pomaga preprečevati nevarnosti na trgu z 
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 že 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 vzdrževalnih 

procesov s svojimi izkušnjami pri vzdrževanju 
delovne opreme in delovnih prostorov ter 
pogojev za delo lahko veliko prispevajo k 
učinkovitosti timskega dela pri odpravljanju 
nevarnosti že pri načrtovanju procesov in 
delovne opreme; imajo še pomembnejšo vlogo 
pri izvajanju preventivnega vzdrževanja.  

To prepoznavajo tudi vsi zaposleni, kar 
prispeva k boljšemu počutju, večji motiviranosti 
za kvalitetno delo, večji pripadnosti  podjetju, 
večjemu zadovoljstvu, saj se ne bojijo 
prihodnosti ….. 
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