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Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije- Soča

A. SPLOŠNI DEJAVNIKI
Zgradbe in delovni prostori
Stroji in naprave, orodjej p , j
Surovine, polproizvodi, proizvodi, izmet in odpad
Tehnološki procesi

1. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa 
in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list 
RS  št. 97/2003)

2. Slovenski standard SIST ISO/TR 9527:2002: Gradnja objektov -
b l d d h f k l h l d b hPotrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah -

Smernice za projektiranje 
3. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev 
institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega 
servisa (Uradni list RS št. 6/1999)
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4. Vovk Marija: Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist 
funkcionalno oviranim ljudem; Urbanistični inštitut Republike Slovenije; 
Ljubljana, 2000; 

5. Polajnar Andrej: Ergonomija; Fakulteta za strojništvo, Maribor, 
2003;

6. Polajnar Andrej , Vrhovnik Vekoslav: Oblikovanje dela in delovnih 
mest; Fakulteta za strojništvo; Maribor, 2007;

7. Neufert Ernest : Projektiranje v stavbarstvu, Tehniška založba, 
Ljubljana, 2008;

8. Panero Julius, Zelnik Martin: Antropološke mere i interier, zbirka 
preporuka za standarde u projektovanju, IRO Građevinska knjiga,preporuka za standarde u projektovanju, IRO Građevinska knjiga, 
Beograd, 1990;

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije- Soča

B. FIZIKALNI DEJAVNIKI
Mehanska energija 
Toplotno okoljep j
Energija sevanja

C. KEMIJSKI DEJAVNIKI
Kemične snovi: barve, laki, lepila, topila, redčila, čistila;
Plini , pare in aerosoli

1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu Uradni list RS, št. 56/99, 64/011. Zakon o varnosti in zdravju pri delu Uradni list RS, št. 56/99, 64/01
2. Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja 
(Uradni list RS, št. 30/2000)
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Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja 
(Uradni list RS, št. 30/2000) 

5. člen
(ocenjevanje tveganja)

Ocenjevanje tveganja obsega:
• opredelitev nevarnosti,
• opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni 

tveganju,
• ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja,
• določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja 

oziroma zmanjševanja tveganja,
• revizijo v primeru sprememb tehnoloških postopkov in ob 

uvajanju novih tehnologij.

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije- Soča

Vsaka ocena tveganja na delovnem mestu mora upoštevati:
opis delovnega mesta in delovnih nalog,
posebne potrebe delavcev invalidovposebne potrebe delavcev invalidov,
prilagoditev delovne opreme potrebam delavcev invalidov
prilagoditev  delovnega prostora  (npr. ureditev pisarn, 
osvetlitev ogrevanja dostop, izhod),
prilagoditev organizacije dela (npr. kako je delo organizirano  
in časovno razporejeno),
pregled fizikalnih dejavnikov, kot so nevarne snovi,
pregled psihosocialnih dejavnikov kot so stres, ustrahovanje 
in nadlegovanje na delovnem mestu,
obveščanje in usposabljanje (zagotavljanje informacij in 
izobraževanja o varnosti pri delu),
sodelovanje zaposlenih in predstavnikov delavcev pri 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;
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3. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni 
list RS, št. 30/2000, 73/2005) 

4. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. 17/2006 
(18/2006 - popr.))

5. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
vibracijam pri delu (Uradni list RS, št. 94/2005)

6. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem 
premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/2005)

7. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/2001, 39/2005,kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/2001, 39/2005, 
53/2007) 

8. Praktične smernice za oceno tveganja pri delu z nevarnimi 
kemičnimi snovmi (Uradni list RS, št. 56/2007) 

9. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so 
pred kratkim rodile, ter doječih delavk (Uradni list RS, št. 82/2003) 

10. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in 
mladih oseb (Uradni list RS, št. 82/2003) 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije- Soča

Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja 
(Uradni list RS, št. 30/2000) 

6. člen
(opredelitev nevarnosti)(opredelitev nevarnosti)

Vrste nevarnosti, ki obstajajo pri delu na delovnem mestu, so 
lahko povezane z naslednjimi dejavniki:

1. mehanskimi dejavniki v zvezi z uporabo delovne opreme
2. dejavniki v zvezi z načinom dela in razporeditvijo delovnih 

mest
3. električno energijo
4. nevarnimi snovmi
5. fizikalnimi dejavniki5. fizikalnimi dejavniki
6. biološkimi dejavniki
7. ekološkimi razmerami
8. razmerjem delavca do delovnega mesta
9. psihološkimi dejavniki
10. organizacijo dela
11. ostalimi dejavniki



Z.Perić. Ocena tveganja: mizarska delavnica – delovno mesto mizarja.  Maribor, Ljubljana. 2008. ANALIZA DELOVNEGA MESTA 
- MIZAR - 

PO NEVARNOSTIH

1 od 4

POP. DEL. POP. DEL. IZVEDLJ. NEIZVED. IZVEDLJ. NEIZVED. IZVEDLJ. NEIZVED. IZVEDLJ. NEIZVED. IZVEDLJ. NEIZVED. IZVEDLJ. NEIZVED. IZVEDLJ. NEIZVED.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. MEHANSKE NEVARNOSTI

1. 1. Nepravilno ali pomanjkljivo varovanje vrtljivih oz. 
gibljivih delov, ki so vključeni v delovni postopek:

1 obrezovanje X X X X X X E B 3
2 drobljenje
3 zbadanje
4 udarjanje X X X X X D B 3
5 vlek X X X X X D B 3

1. 2. Prosto gibanje delov ali materiala
1 padanje X X X X X X X C A 2
2 kotaljenje
3 drsenje X X X X X B A 1
4 prevračanje X X X X B A 1
5 razletavanje
6 nihanje
7 razsutje

1. 3. Premikanje
1 delov delovne opreme X X X X X X B A 1
2 vozil - transportnih sredstev X X X X X X B A 1
3 poklop
4 zaklop
5 zagrabitev X X X X X X X C A 2

1. 4. Nevarne površine
1 ostri robovi X X X X X X X C A 2
2 kot
3 konice
4 štrleči deli X X X X X B A 1
5 igla (neobdelan rob) X X X B A 1

1. 5. Nevarnosti
1 poklopa
2 zaklopa
3 zagrabitve X X X X X E A 3
4 zasutja
5 trkov
6 vibracij X X X X X X B B 2
7 porušitve konstrukcij

1. 6. Padci predmetov pri ročni manipulaciji X X X C B 2
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2 od 4

2. RAZPOREDITEV DELOVNIH MEST

2. 1. Delo na višini
1 strehe
2 odri
3 stolpi
4 ploščadi
5 lestve
6 drogovi

2. 2. Delo v omejenem prostoru
1 višina, širina
2 drseča tla X X X X X C A 2
3 ovire X X X X X B A 1
4 prehod X X X X X B A 1
5 odlagalna mesta X X X X X B A 1

2. 3. Vstopanje in delo v zaprtih prostorih
1 cisterne, kesoni
2 notranjost strojev
3 silosi
4 kontejnerji
5 cevi, kanali

2. 4. Fizične obremenitve X X X X X X X B B 2
2. 5. Vpliv uporabe osebne varovalne opreme X X X X X X X B A 1
2. 6. Metode in tehnike dela
2. 7. Delo z lestvijo na višini do dveh metrov X X X X X X C A 2
2. 8. Stoječe delo X X X X X X A B 1

3. ELEKTIČNA ENERGIJA

3. 1. Neposredni dotik; nezavarovani deli pod napetostjo
1 neizolirani prosti vodi
2 tokovni odjemniki

3. 2.
Neposredni dotik;                                              
zavarovani deli pod napetostjo 

1 transformatorske postaje
2 VN celice
3 kompenzacijske naprave
4 elektroomarice X X X X X A A 1
5 elektroinštalacije X X X X X A A 1

3. 3. Posredni dotik
1 oprema, vezana na električno energijo - stroji, 

oprema, naprave, prenosno orodje X X X X X C A 2

3. 4. Statična elektrika
3. 5. Udar strele
3. 6. Obločni plamen
3. 7. Poškodovane električne naprave in inštalacije X X X X X D A 2

4. NEVARNE SNOVI

4. 1.
Vdihavanje, uživanje zdravju nevarnih snovi oz. njihov 
prodor v telo skozi kožo X X X X X X C A 2

4. 2. Uporaba vnetljivih in eksplozivnih snovi X X X X X X D A 2
4. 3. Pomanjkanje kisika (zadušitev)
4. 4. Prisotnost snovi z lastnostjo razjedanja X X X X X X C A 2
4. 5. Reaktivne/nestabilne snovi

4. 6.
Prisotnost stabilizatorjev (preobčutljivost na določeno 
snov)

4. 7. Požar ali eksplozija X X X X X E A 3
4. 8. Požar X X X X X E A 3
4. 9. Delo z nevarnimi snovmi X X X X X E A 3
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5. FIZIKALNE NEVARNOSTI

5. 1. Izpostavljenost hrupu

1
mejna vrednost izpostavljenosti  - nivo hrupa 87 dB 
(A) X X X X X X X E B 3

2
zgornja opozorilna vrednost izpostavljenosti  -nivo 
hrupa 85 dB (A) X X X X X X X E B 3

3
spodnja opozorilna vrednost izpostavljenosti  - nivo 
hrupa 80 dB (A) X X X X X X X D B 3

5. 2. Izpostavljenost vibracijam
1 dlan - roka X X X X X X B B 2
2 telo X X X X X X B B 2

5. 3. Izpostavljenost visokim temperaturam
5. 4. Izpostavljenost nizkim temperaturam
5. 5. Izpostavljenost laserskim žarkom
5. 6. Izpostavljenost ultrazvoku
5. 7. Izpostaljenost ionizirnim sevanjem
5. 8. Izpostaljenost neionizirnim sevanjem
5. 9. Prisotnost snovi pod tlakom

1 stisnjen zrak X X X X X X X A A 1
2 para
3 tekočine

5. 10. Delo s slikovnim zaslonom
1 do 4 ure
2 nad 4 ure

6. BIOLOŠKI DEJAVNIKI

6. 1.
Tveganje infekcije pri manipuliranju z biološkimi 
dejavniki in nenamerno izpostavljanje 
mikroorganizmom

X X X X C A 2

6. 2. Prisotnost alergenov

7. EKOLOŠKE RAZMERE

7. 1. Neustrezna oziroma neprimerna razsvetljava X X X X X X C B 2
7. 2. Neprimerna temperatura X X X X X C B 2
7. 3. Neprimerna vlaga
7. 4. Neprmerna ventilacija
7. 5. Prisotnost snovi, ki onesnažujejo X X X X X D B 3

8. RAZMERJE DELAVEC-DELOVNO MESTO

8. 1. Odvisnost od standardov dela
8. 2. Odvisnost od navodil, ko se menjavajo pogoji
8. 3. Vpliv pričakovanih odstopanj delovnih postopkov
8. 4. Ustreznost osebne varovalne opreme X X B A 1
8. 5. Motivacija za varno delo X X X B A 1

8. 6.
Ergonomski dejavniki, prilagoditev delovnega mesta 
delavcu X X X B A 1

8. 7. Delo z računalnikom
8. 8. Nefiziološki položaj telesa pri delu

22.11.2009
Pripravil: Zlatko PERIČ
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4 od 4

9. PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI

9. 1. Značilnosti dela
1 ¤ intenzivnost
2 ¤ monotonija

¤ raznolikost X X X B B 2
9. 2. Prostorska zasnova delovnega mesta

1 ¤ klavstrofobija
2 ¤ osamljenost

9. 3. Odnosi na delu
1 ¤ konfliktni odnosi
2 ¤ stres
3 ¤ mobing

9. 4. Sodelovanje pri odločanju
9. 5. Visoke zahteve
9. 6. Slab nadzor nad delom
9. 7. Način reagiranja v primeru sile
9. 8. Delo s strankami
9. 9. Psihofizične obremenitve zaradi funkcije dela

10. ORGANIZACIJA DELA 

10. 1.
Dejavniki na katere vpliva delovni proces (npr. 
ponovljivost sistem izmen, nočno delo)

10. 2.
Učinkovitost sisetma vodenja in pravilne priprave za 
organiziranje, načrtovanje, spremljanje, in kontrolo 
postopkov varovanja zdravja in varnosti pri delu

10. 3. Vzdrževanje opreme, vključno z varnostno opremo X X X X X X B A 1

10. 4. Pripravljenost v primeru sile

11. DRUGI DEJAVNIKI

11. 1.
Tveganja, ki jih opravljajo druge osebe (nasilje nad 
prodajnim osebjem, delo za okenci)

11. 2. Delo z živalmi
11. 3. Delo v atmosferi z nizkim ali visokim tlakom
11. 4. Neugodni vremenski pogoji
11. 5. Popolnost programske opreme
11. 6. Delo v bližini vode ali pod vodno gladino
11. 7. Spreminjajoča se delovna mesta X X X X X X X B B 2

22.11.2009
Pripravil: Zlatko PERIČ
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IZJAVA O VARNOSTI 
 
 
 
 
 

v skladu s 14. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter 
2. členom Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja 

 
 
 
 

Izjavljamo, da izvajamo vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri 
delu, 

glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in 
usposabljanja delavcev,dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter 

da zagotavljamo potrebna materialna sredstva v ta namen. 
Prav tako bomo, ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja, 

izdelano oceno tveganja ustrezno dopolnjevali. 
 

 
 
 

 

     
kraj in datum  žig  direktor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



stran 2  

 

1.1 Opis del in nalog 
 

   delovno mesto: MIZAR V MIZARSKI DELAVNICI 

 
VSEBINA DEL: 

- proizvodnja stavbnega in bivalnega pohištva po tehnološkem 
postopku, 

- priprava masivnega lesa in lesnih tvoriv, 
- delo na žagalnih strojih (čelilnik, mizna krožna žaga, formatna 

krožna žaga, tračna žaga), 
- delo na skobeljnih in rezkalnih strojih (debelinski skobeljni stroj, 

poravnalni skobeljni stroj, mizni rezkar, visokoturni nadmizni 
rezkar), 

- delo na vrtalnih strojih (vertikalni vrtalni stroj), 
- delo na brusilnih strojih (horizontalni tračni stroj), 
- delo z ročnim električnim orodjem (krožna žaga, skobljič, rezkar, 

vrtalka, brusilka …), 
- razna ročna dela z uporabo ročnega orodja, 
- pospravljanje in čiščenje delovnega mesta, 
- ostala dela po navodilih predpostavljenega delavca, 

ZAHTEVANA STROKOVNA 
IZOBRAZBA: IV. stopnja – srednja poklicna izobrazba - mizar 

PROGRAM UVAJANJA V DELO: NE 

ZAHTEVANE DELOVNE 
IZKUŠNJE : 3 mesece 

ZAHTEVANA DODATNA 
ZNANJA: 

- osnove zdravega in varnega dela 
- osnove požarne varnosti  

PREIZKUS STROKOVNIH IN 
DELOVNIH ZMOŽNOSTI: NE 

POSKUSNO DELO: DA 1 mesec 

PROGRAM UVAJANJA V DELO: NE 

DELO NI PRIMERNO ZA: 
- invalide 
- nosečnice 
- delavce z zmanjšano delovno zmožnostjo 

PROGRAM UVAJANJA V DELO: NE 

 
ODGOVORNOST: 

- za izvajanje predpisov in navodil za zdravje in varnost pri delu, 
- za izvajanje predpisov in navodil iz požarne varnosti, 
- za uporabo osebnih in kolektivnih zaščitnih sredstev v skladu z 

zadolžitvijo 
- za izvajanje in spoštovanje pogodbenih obveznosti 

OBDOBNI ZDRAVSTVENI 
PREGLED: 24 mesecev 

USPOSABLJANJE ZA VARNO 
DELO: 24 mesecev 

PREIZKUS IZ VARSTVA PRED 
POŽAROM : 24 mesecev 

 
POTREBNE OSEBNOSTNE 
LASTNOSTI: 

- prilagodljivost različnim delovnim nalogam in 
zahtevnosti, 

- vestnost, 
- natančnost, 
- delavnost in 
- razvite ročne spretnosti 
- oster vid 
- iznajdljivost 

 
OBLIKA DELOVNEGA MESTA: 

- proizvodna 
- storitvena 
- izvajalska 
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1.2 Ocenjevanje tveganja 
 
1.2.1 Uporabljena metoda 

 
Za ocenjevanje tveganja je uporabljena prilagojena AUVA - metoda. 
 
 
1.2.2 Opredelitev nevarnosti  
 

- mehanske nevarnosti v zvezi z uporabo delovne opreme, 
- nevarne površine (ostri robovi, koti, konice, hrapave površine, štrleč deli...), 
- ekološke razmere, 
- nevarnosti zagrabitve in vibracij, 
- možnost spotikov, zdrsov in padcev (zaradi prašnatih delcev spolzke 

površine), 
- posredni dotik (oprema vezana na električno energijo npr. stroji, oprema, 

naprave, prenosno orodje,…), 
- fizične obremenitve, 
- vdihavanje, uživanje zdravju nevarnih snovi oziroma njihov prodor v telo 

skozi kožo 
- požar ali eksplozija, 
- izpostavljanje hrupu, 
- izpostavljanje mehanskim vibracijam, 
- tveganje infekcije pri manipuliranju z biološkimi dejavniki in nenamerno 

izpostavljanje mikroorganizmom, 
- motivacija za varno delo, 
- ergonomski dejavniki, prilagoditev delovnega mesta delavcu, 
- značilnosti dela (intenzivnost, monotonija, spreminjajoča se delovna 

mesta). 
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1.3 Analiza delovnega mesta 
 

ADM OBRAZEC 
OBRAZEC ZA ANALIZO DELOVNEGA MESTA PO NEVARNOSTIH   
 

Podjetje:  

Tehnološka celota: TEHNOLOGIJA 

Šifra DM 
Naziv delovnega  
mesta 

mizar v mizarski delavnici   
   
   

(lahko več delovnih mest enakih glede vrste dela in pogojev dela) 
 

Obvezna strokovna 
izobrazba ali 
usposobljenost: 

- dokončana šola:       srednja poklicna izobrazba  
- stopnja izobrazbe:    IV. stopnja 
- smer izobrazbe:       mizar 

 

Število izvajalcev skupno od tega žensk od tega mladine od tega invalidov 
 8 0 0 0 

 

Ali gre za dela s posebnimi zdravstvenimi zahtevami:  NE 

Če da, zaradi česa:  

 

Ali se delovna doba šteje s povečanjem: NE 

 

Razporeditev delovnega časa (dnevno, tedensko, turnus, deljeno, več kot poln del. čas, 
skrajšan del. čas): 
Delovni čas je razporejen v dnevni izmeni in 8 urnim delovnikom z možnostjo 
podaljšanja delovnega časa. 
Med delovnim časom sta organizirana 10 minutna odmora in 30 minutni odmor za 
malico. 
 

Vrsta dela:  
  - v skladu z opisom del  

 

Uporabljena delovna oprema: 
  - lesno-obdelovalni stroji in naprave 
  - ročno električno orodje 
  - ročno orodje 

 

Delovno mesto in delovni prostori: 
Delo se izvaja v urejenem delovnem  okolju delavnici z ustrezno razsvetljavo in prezračevanjem. 
Temperatura delovnega okolja se giblje v mejah normale. 

 
TABELE OPREDELITEV NEVARNOSTI 
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Na delovnem mestu je bilo v pretekleme obdobju poškodovalo  0   delavcev,  
za poklicno boleznijo je zbolelo    0   delavcev. 

 
ZAKLJUČEK: 
 

Nevarnosti: 
poškodbe s stroji, napravami, zagrabitev, drseča tla, fizične obremenitve, 
nepravilnosti na električni opremi, uporaba nevarnih snovi, fizikalne 
nevernosti – hrup, vibracije komprimiran zrak, tveganje infekcije z biološkimi 
dejavniki in mikroorganizmi. 
 

Ukrepi: 
- nabava ustrezne oprame v skladu s predpisi, 
- namestitev in montaža orodij in naprav v skladu z navodili proizvajalca in 

obstoječimi predpisi, 
- pravilna uporaba opreme in strojev v skladu z navodili proizvajalca in obstoječimi 

predpisi, 
- navodilo za varno delo, 
- ustrezno delovno okolje, 
- preventivni zdravstveni pregled, 
- sproten nadzor pri delu in opozarjanje na pomankljivosti, okvare in napake, 
- uporaba osebne varnostne opreme, 
- ustrezna organizacija delovnega procesa, 
- upoštevanje navodil za varstvo pred požarom, 
- zaščita pred neposrednim in posrednim dotikom el. toka, 
- zaščita pred vplivi nevarnih snovi; 

 

Mnenje specialista medicine dela dr. med. Ime in PRIIMEK, po pregledu obstoječega 
delovnega gradiva (april 2008):  
 

Tveganja za zdravstvene okvare predstavljajo: 
- večje možnosti za težje mehanske poškodbe, 
- prisilna, nefiziološka drža rok in hrbtenice, 
- možnost poškodbe zaradi uporabe nevarnih snovi. 

 

Potrebni so preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih:  
- pred prvo zaposlitvijo, 
- obdobni pregledi vsakih 24 mesecev. 

Preostalo tveganje:  
 
Delno sprejemljivo  

- tveganje je zmerno,  
- stanje ni dobro, vendar dopustno, 
- potrebno izvajanje ukrepov za zmanjševanje tveganja na kratek rok. 

 
Analizo delovnega mesta izdelal: Podpis: 
 
   

 
Datum:                           
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1.3.1 Ocenjevanje tveganja (primer mehanskih nevarnosti- obrezovanje) 
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1.3.2 Ocenjevanje tveganja zaradi ročnega premeščanja bremen 
 
Točkovno ovrednotenje obremenitve se določa glede na število potrebnih delovnih opravil v 
enem delovnem dnevu. Delovni dan je trajanje dela v eni izmeni. 
 
 
1. POGOSTOST IN ČAS OBREMENITVE 
 

periodično ponavljajoče gibanje s 
kratkotrajnim premeščanjem bremena - 

število opravil v delovnem dnevu 

dolgotrajno premeščanje - seštevek 
časa delovanja človeške sile pri 

premaščanju bremen v delovnem dnevu 

vrednost 
T1 

< 10× < 30 min 1 

10 - 40 × 31 - 60 min 2 

41 do 200× 61 - 180 min 4 

200 - 500 × 180 - 300 min 6 

> 500 × > 300 min 8 
 
 
2. TEŽA BREMENA (PRIJEMANJE Z OBEMA ROKAMA) 
 

masa bremena (kg) vrednost 
T2 za moške za ženske 

< 10 kg < 5 kg 1 
10 – 20 kg 5 – 10 kg 2 

20 – 30 kg 10 – 15 kg 4 

30 – 40 kg 15 – 25 kg 7 

> 40 kg > 25 kg 10 
 
 
3. POLOŽAJ TELESA IN BREMENA PRI PREMEŠČANJU 
 

položaj telesa opis položaja telesa pri premeščanju bremena vrednost 
T3 

 

- zgornji del trupa pokončen, brez zasuka 
- breme ob telesu (naslonjeno na telo) 
- kratka pot hoje 

1 

- telo z rahlim predklonom ali gornji del 
telesa nekoliko zasukan, 

- breme ob telesu, 
- položaj sedeč ali hoja na daljši razdalji (več 

kot 5 korakov) 

2 

 

- telo v globokem predklonu ali zelo nagnjeno 
naprej, 

- manjši predlon istočasno je zgornji del 
trupa nekoliko zasukan, 

- breme daleč od telesa ali v višini ramen, 
- položaj sedeč ali stoječ 

4 
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- telo je vglobokem predklonu, hkrati zasukan 
gornji del trupa, 

- breme daleč od telesa, 
- neprimerna stabilnost drže telesa v 

stoječem, češpečem ali 
- klečečem položaju 

8 

 
 
4. RAZMERE NA DELOVIŠČU 
 

razmere na delovišču vrednost 
T4 

- dobre, ergonomsko pravilne razmere na delovnem mestu (zadosten prostor, 
ravna čvrsta in nedrsljiva tla, zadostna osvetlitev, primerna prijemališča 
bremena 

0 

- neergonomske razmere na delovnem mestu,  
- delovni prostor omejen (površina za delavca manjša od 1,5 m2),  
- varnost stojišča je omejena (neravna, nagnjena, mehka ali drseča tla, stopnice) 

1 

- prostor omejen z višino <2 m 2 
 
 
5. DELOVNE IZKUŠNJE 
 

izkušenost delavca pri obravnavanem delu vrednost 
T5 

-  0-12 mesecev 0 

- > 12 mesecev 1 
 
 
6. TEMPERATURA V DELOVNEM OKOLJU 
 

temperatura 
[°C] 

vrednost  
T6 

temperatura 
[°C] 

vrednost  
T6 

< -20 °C 10 -4 °C 0,4 
-18 °C 8,1 -2 °C 0,1 
-16 °C 6,4 -1 do +21 °C 0 

-14 °C 4,9 +22 °C 0,70 
-12 °C 3,6 +24 °C 1,74 
-10 °C 2,5 +26 °C 3,74 
-8 °C 1,6 +28 °C 6,02 
-6 °C 0,9 > +30 °C 10 
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7. OCENJEVANJE SKUPNE OBREMENJENOSTI 
 
Skupna obremenjenost je pokazatelj obremenitve delavca z vsemi upoštevanimi parametri 
dela in okolja. Ocena skupne obremenitve se izračuna po enačbi: 
 

SO = (T2 + T3 + T4 + T5 + T6) × T1 
 

SO = ( 4 + 1 + 1+ 0 + 0 ) × 1 
 

SO = 6 
 

 

SO skupna 
obremenjenost razlaga vrednosti 

< 10 nizka 
obremenitev 

- ni nevarnosti za zdravje zaradi ročnega premeščanja 
bremen 

10 – 25 povečana 
obremenitev 

- možnost prekomerne obremenjenosti pri delavcih z 
zmanjšano delazmožnostjo 

26 – 50 velika 
obremenitev 

- možnost prekomerne obremenjenosti pri zdravih 
delavcih 

- potrebno je iskati možnosti za zmanjšanje 
obremenjenosti zaradi ročnega premeščanje bremen 

>50 zelo velika 
obremenitev 

- velika možnost nastanka zdravstvenih okvar zaradi 
ročnega premeščanja bremen, 

- nujna je uporaba ustrezne opreme ali drugih metod dela 
za zmanjšanje telesnih obremenjenosti 
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1.3.3 Ocenjevanje tveganja zaradi nevarnih snovi – prisotnost snovi z lastnostjo 
razjedanja (primer) 

 
KORAK 1 
 
PODATKI O KEMIČNI SNOVI:  

Ime kemične snovi: RAZREDČILO PU 011 

Namen uporabe: Redčenje PU laka in čiščenje orodij  

Proizvajalec: Belinka Kemostik d.o.o. , Molklova pot 10, 1241 Kamnik, telefon 01/  83 91 924 

Leto izdelave: 2007    

Varnostni list □ DA     □ NE         

Operacije Kovinska embalaža v količini 1, 5, 10 litrov. Ročno manipuliranje, dolivanje, stik s kožo in 
vdihovanje hlapov. Možnost razlitja ali brizga v predel ust, dihal in oči. 

 
KORAK 2 
 

DEJAVNIKI TVEGANJA 

KORAK 2A KORAK 2B KORAK 2C 

Kakšna je nevarnost? Kakšna je uporabljena količina? Kako prašna ali hlapljiva nje kemična 
snov? 

 
SKUPINA 

NEVARNOSTI 

A X 

B X 

C  

D  

E  

K  
 

 

KOLIČINA 

mala  

srednja X 

velika  
 

 
Prašnost 
trdnih

 Hlapnost 
tekočin

 mala  

 srednja X 

 velika  
 

 
 
KORAK 3 
 
STOPNJA TVEGANJA 

 
SKUPINA NEVARNOSTI 

STOPNJA TVEGANJA 1  

STOPNJA TVEGANJA 2 X 

STOPNJA TVEGANJA 3  

STOPNJA TVEGANJA 4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORAK 4 
 

STOPNJA TVEGANJA 
 

VARNOSTNI UKREPI 

Splošno prezračevanje  

Tehnični ukrepi X 

Zadrževanje  

Posebni varnostni ukrepi  
 

DODATNO ZA SKUPINO K 

Varovanje kože in oči X 

Uporaba osebne varovalne opreme X 
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1.4 Uporaba splošnih ukrepov za varnost pri delu 
 
 
1.4.1 Predhodni zdravstveni pregled 
 
Pred prvim nastopom na delo vsak delavec opravi predhodni zdravstveni pregled, na podlagi 
katerega zdravnik medicine dela izda oceno delazmožnosti. 

 
 

1.4.2 Periodični zdravstveni pregledi 
 
Mizar opravlja periodične zdravstvene preglede vsaki dve leti (24 mesecev), na 
podlagi česar zdravnik medicine dela izda oceno delazmožnosti. 
 
 
1.4.3 Usposabljanje iz VPD in PV pred nastopom na delo 
 
Vsak delavec je ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delovno mesto, ob 
uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, 
ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu, teoretično in praktično poučen s strani 
neposrednega vodje o: 
- najprimernejšem načinu dela, pravilni uporabi delovni naprav in priprav ter materialov, 
- sredstvih in opremi za osebno varstvo ter o njihovi uporabi, preiskušanju in vzdrževanju, 
- varnostnih ukrepih, normativih, standardih, tehničnih predpisih in navodilih, ki jih mora 
upoštevati, 
- delovnih razmerah in nevarnostih pri delu, 
- pravicah in obveznosti v zvezi z varstvom pri delu, 
- organizaciji varstva pri delu, 
- organizaciji prve pomoči in 
- o varstvu pred požarom. 
Poučitev za varno delo ob nastopu dela poteka vzporedno s strokovnim usposabljanjem, 
poučitev pa opravi delavčev neposredni vodja ob sodelovanju in po usmeritvah 
pooblaščenega delavca za varstvo pri delu in požarno varnost. O poučitvi se vodi poseben 
zapisnik, na katerem delavec in neposredni vodja s podpisom potrdita, da je bilo poučevanje 
izvedeno. 
 
 
1.4.4 Periodično usposabljanje iz VPD in PV 
 
Strokovno usposabljanje za varno in zdravo delo ter požarno varnost poteka po določilih 
predpisov in v skladu s potrebami podjetja. 
Program usposabljanja vsebuje: 

1. splošni program s pisnim preizkusom znanja: 
- pravne osnove varstva pri delu, 
- zdravstveno varstvo,  
- tehnično varstvo,  
- varstvo pred električnim tokom,  
- delo z nevarnimi snovmi, 
- varstvo pred požarom 

2. posebni program usposabljanja zagotavlja dodatna znanja za zdravo in varno delo, 
znanja se pridobijo z udeležbo na seminarjih in predavanjih, s seznanjanjem s pisnimi 
navodili in pravili za specifična dela s praktičnimi vajami. 
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1.4.5 Periodične ekološke meritve 
 
Periodične ekološke meritve v podjetju se opravljajo vsake tri leta. 
 
 
1.4.6 Požarni redi, izvlečki požarnih redov in načrti evakuacij 
 
Na hodnikih objektov so izobešeni načrti evakuacij z izvlečkom požarnega reda. 
 
 
1.4.7 Osebna varovalna oprema 
 
Delavci prejemajo OVO v skladu z navodili o sredstvih in opremi za varstvo pri 
delu. 
 
 
1.4.8 Periodični pregledi sredstev za delo 
 
Vsake tri leta se opravljajo periodični pregledi vseh sredstev za delo, na podlagi česar se 
pridobi poročilo o pregledu ali obratovalno dovoljenje. 
 
 
1.4.9 Periodični pregledi gasilnih aparatov, hidrantov in požarnih loput 
 
Preglede izvajajo pooblaščeni servisi in sicer za gasilne aparate in hidrante enkrat letno, za 
požarne lopute pa dvakrat letno. 
 
 
1.4.10 Periodični pregledi protipožarnih central in varnostne razsvetljave 
 
Periodika pregledov za protipožarne centrale se opravlja vsako tromesečje ter enkrat letno, 
vsakih pet let pa se izdajajo potrdila o brezhibnosti s strani pooblaščene inštitucije. 
 
 
1.4.11 Požarni načrt podjetja 
 
Izdelani so načrti: 
- makrolokacija podjetja 
- mikrolokacija 
- lega in namen objektov 
- stopnja požarne obremenitve 
- zunaje intervencijske poti za gasilce 
- postavitvene površine za gasilce 
- plinovod, plinska požarna pipa 
- vodovod 
- zunanji hidranti 
- nevarne snovi 
- gasilsko orodje, samoreševalno orodje, bazen 
- smer reševanja 
- protipožarna centrala, lokacija javljalnikov požara 
- transformatorska postaja, delni izklop elektrike 
- požarni sektorji 
- nevarnost za nastanek požara 
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- načrt evakuacije z požarno-varstveno ureditvijo 
 
1.4.12 Predhodni pregled sredstev za delo 
 
Na podlagi navodila za naročanje, prevzem, pregled in preizkus delovnih sredstev ter nabava 
nevarnih snovi se opravljajo komisijski predhodni pregledi strojev in naprav ter se na podlagi 
pozitivnega zapisnika izda dovoljenje za obratovanje 
 
 
1.5 Uporaba posebnih ukrepov za varnost pri delu 
 
 
1.5.1 Strokovno usposabljanje in izobraževanje 
 
Delavci se udeležujejo predavanj in tečajev za varno in zdravo delo. 

 
 

1.5.2 Osebna zaščitna sredstva za delo na delovnih strojih 
 

Delavci pri delu uporabljajo osebno delovno obleko ter čevlje, usnjene ali 
gumijaste rokavice, zaščitna očala in naglušnike. 
 
 
1.6 Pomanjkljivosti pri izvajanju splošnih in posebnih ukrepov za varnost in 

zdravje pri delu 
 
Potrebno je vzpostaviti in voditi predpisane evidence po Pravilniku o evidencah in prijavah s 
področja varstva pri delu Ur. l. SRS št. 32/80. 
Opraviti je potrebno preizkus znanja iz varstva pri delu in požarnega varstva za vse 
zaposlene. 
Opraviti je potrebno periodične ekološke meritve delovnega okolja. 
S strani Republiške energetske inšpekcije je potrebno opraviti pregled vseh tlačnih posod – 
kompresorjev, ki se nahajajo v delavnicah. 
Hidrante je potrebno s strani pooblaščene inštitucije pregledovati vsakoletno – meritve tlaka 
in pretoka. V kolikor so v bližini objekta tudi zunanji hidranti, je potrebno tudi te označiti in 
tudi redno pregledovati.   
V prostore, kjer se nahaja les, je potrebno namestiti požarne javljalce in jih povezati  s 
požarno centralo. Razmisliti bi bilo potrebno tudi o avtomatski gasilni napravi glede na to, da 
v popoldanskem in nočnem času objekt nima 24 urnega varovanja. 
 
 
1.7 Vrstni red ukrepov za varnost in zdravje pri delu, ki jih je potrebno 

izvesti – prioritetna lista 
 

1. Potrebno je vzpostaviti predpisane evidence po Pravilniku o evidencah in prijavah s 
področja varstva pri delu Ur. l. SRS št. 32/80. 

2. Opraviti je potrebno preizkus znanja iz varstva pri delu in požarnega varstva za vse 
zaposlene. 

3. Pooblaščena inštitucija mora opraviti potrebne periodične ekološke meritve delovnega 
okolja. 

4. S strani Republiške energetske inšpekcije je potrebno opraviti pregled vseh tlačnih 
posod – kompresorjev, ki se nahajajo v delavnicah.  
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5. Hidrante je potrebno s strani pooblaščene inštitucije pregledovati vsakoletno – 
meritve tlaka in pretoka. V kolikor so v bližini objekta tudi zunanji hidranti, je 
potrebno tudi te označiti in tudi redno pregledovati.   

6. Na stene v delavnicah in hodnikih je potrebno namestiti Evakuacijske načrte, Požarni 
red in Navodila za gašenje požara za posameznike. 

7. V prostore, kjer se nahaja les, je potrebno namestiti požarne javljalce in jih povezati  
s požarno centralo. Razmisliti bi bilo potrebno tudi o avtomatski gasilni napravi. 

 
 
2 ZAKLJUČEK 
 
 
Po odpravi pomanjkljivosti se bo odprava pomanjkljivosti vnesla v revizijo Ocene tveganja. 
Revizija Ocene tveganja se bo izvajala enkrat letno oziroma po potrebi. 
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1

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije- Soča

Pozornost  na vsebine:

1. Opis del in nalog (tehnolog, zdravnik)p g ( g, )
Kaj posameznik dela?
Ali ima za delo ustrezno znanje ?
Ali je za delo usposobljen?
Ali je zmožen zagotavljati svojo in varnost sodelavca?

2. Opis zahtev na delovnem mestu (tehnolog)
3. Opis nevarnosti in možnih poškodb (tehnolog, zdravnik)3. Opis nevarnosti in možnih poškodb (tehnolog, zdravnik)
4. Resnost in pogostost tveganja (tehnolog, zdravnik)

Ali njegovo psihično stanje dovoljuje opravljanje dela?
Ali njegovo fizično stanje dovoljuje opravljanje dela?
Ali je zaradi zahtev in obremenitev delovnega mesta ogroženo 
zdravje posameznika?

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije- Soča

4. Opis osebne zaščitne opreme (tehnolog, zdravnik)
Katera osebna zaščitna sredstva na delovne mestu posameznik-
delavec uporablja?
Ali so zaščitna sredstva glede na zdravstvene okvare 
posamezniku-delavcu moteča (ga pri delu ovirajo)?
Ali lahko posamezniku predpišemo osebna zaščitna sredstva glede 
na njegove potrebe?

5. Ugotavljanje ukrepov za zniževaje ravni tveganja 
(tehnolog,  zdravnik)
Upoštevanje konkretnih delovnih mestUpoštevanje konkretnih delovnih mest.
Preučevanje konkretnih in sorodnih del
Preučevanje zakonodaj in pravilnikov
Predlaganje konkretnih prilagoditev
Poročanje o trenutnem stanju (tehnična in tehnološka dokumentacija)

Poročanje o predvidenem stanju po izvedbi prilagoditve (tehnična 
in tehnološka dokumentacija)
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Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije- Soča

Ali se je možno uporabiti konkretni obrazec za ugotavljanje, 
poročaje in predlog prilagoditev?

OBSEG DEL, 
ZAHTEVE IN OBREMENITVE 

DELOVNEGA MESTA 
ZMOŽNOSTI  IN POTREBE 

POSAMEZNIKOV

SO PREOBŠIRNE

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije- Soča

ZDRAVSTVENA 
DOKUMENTA-

CIJA 
POSAMEZNIKA

POTRDILA O 
IZOBRAZBI 
IZKUŠNJAH  

IN USPOSOB

ANALIZA 
DELOVNEGA 

S

Obstoječa dokumentacija

IN USPOSOB-
LJENOSTI

ZAHTEVE IN 
POTREBE OCENA

MESTA

POTREBNA 
ZNANJA, 

IZKUŠNJE

VPLIVI OKOLJA 
IN DELA

ZDRAV-
STVENE 

OMEJITVE          
POSAME-

ZNIKA

DELOVNEGA 
MESTA 

(norme)

EKOLOŠKE 
MERITVE

OCENA 
TVEGANJA
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Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije- Soča

Oblikujte

S katerim ugotavljate dejansko stanje
in neustreznosti

ter na tak način izpeljite prilagoditve delovnih mest.

KONTROLNI LIST

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije- Soča

HVALA 
ZA 

POZORNOST
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KKOONNTTRROOLLNNII LLIISSTT  
analiza konkretnega delovnega mesta 

in delovnega okolja
 
 
 
 

 
Kraj in datum ogleda 

 
 
 
I. SPLOŠNI PODATKI 
 

Obravnavanec:  ime in priimek  

Izobrazba, poklic  

Skupna del. doba  Del doba na DM  

 
 

Delovna organizacija  

Organizacijska enota  

Oddelek  

Delovno mesto (DM)  

Zahtevana izobrazba oz. šola za zasedbo DM  

Zahtevana delovna doba za zasedbo DM  

Število delavcev na enakih  DM  

 
 

 Ime in priimek telefon, e-mail 

Vodja kadrovske službe   

Vodja proizvodnje   

Delovodja/Izmenovodja   

   

 
 

   

ocenjevalec I ocenjevalec II ocenjevalec III 
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A.  DOSTOPNOST IN FUNKCIONALNOST PROSTOROV 
 
Pravna osnova: 

1. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 
večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03, z dne 10.10.2003) 

2. SIST ISO/TR 9527:2002: Gradnja objektov - Potrebe invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi v stavbah - 
Smernice za projektiranje 

 
1. Parkirišče   

 DA NE 
Koliko parkirnih mest vključuje parkirišče?    

Koliko je parkirišč za invalide?   

Ali število parkirišč za invalide ustreza  5% vseh parkirišč? (št. inv. p . /št. vseh p.) ×100   

Ali so parkirišča za invalidne osebe ustrezno označeno s tablami?   

Ali so parkirišča za invalidne osebe ustrezno označena s talno signalizacijo?   

Ali pakirna mesta ustrezajo širini 350 cm?   
OPOMBE: 
 
 
 

  

 
 

 
2. Horizontalna komunikacija - zunanja   

 DA NE 

Ali je dostop do vhoda v stavbo označen z tablami - smerokazi?   

Ali je dostop do vhoda v stavbo v nivoju vozišča-parkirišča?   

Ali je dostop do stavbe ločen od vozišča (ograja, količki, cvetlična korita)?   

Ali je prehod med količki, koriti širok vsaj 80 cm?   

Ali je dostop do stavbe v privzdignjenem nivoju vozišča-parkirišča (pločnik)?   

Ali je dostop na privzdignjen nivo  - pločnik - urejen s klančino?   

Ali je dostopna površina  od parkirišča do stavbe utrjena (asfalt, beton)?   

Ali je dostopna površina  od parkirišča do stavbe poravnano tlakovana?   

Ali je dostopna površina  od parkirišča do stavbe neutrjena (pesek, prodnato, beton)?   
OPOMBE: 
 
 
 

  

 
 
 

3. Vertikalna komunikacija – zunanje stopnišče  
 DA NE 
Ali je ob dostopu do vhoda v stavbo stopnišče?   

Ali zunanje stopnišče ustreza dimenzijam zunanjega stopnišča ( višina×globina)?   

Ali je zunanje stopnišče široko vsaj 120 cm?  
Ali je stopnišče z obeh strani opremljeno z ograjo višine vsaj 1m?   

Ali je stopnišče širše od 4 m?   

Ali je stopnišče širine od 4 m opremljeno še z vmesno ograjo višine vsaj 1 m?   

Ali je ograjni ročaj pritrjen na steno stavbe – betoniran ograjni zid?   
OPOMBE: 
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4. Vertikalna komunikacija – zunanja klančina  
 DA NE 

Ali je ob dostopu do vhoda v stavbo klančina?   

Ali je klančina daljša od 6 m?   

Ali je klančina, ki je daljša  od 6 m v naklonu do 6,5% oziroma v razmerju 1:15?   

Ali je klančina krajša od 6 m?   

Ali je klančina, ki je krajša od 6 m  v naklonu do 7,0% oziroma v razmerju 1:13?   

Ali ima klančina zavoj?   

Ali ima klančina vmesni podest – počivališče globine vsaj 150 cm?   

Ali je klančina široka vsaj 90 cm?   
OPOMBE: 
 
 
 
 

  

 
 
 

5. Vhod v stavbo  
 DA NE 

Ali je vhod v stavbo  nadkrit-pokrit?   

Ali je pred vhodnimi vrati v stavbo podest globine vsaj 150×150 cm?   

Ali je pred oziroma za vrati predpražnik v nivoju tal?   

Ali vrata vključujejo prag višine do max 2 cm?   

Ali se vrata odpirajo navzven?   

Ali se vrata odpirajo navznoter?   

Ali se vrata odpirajo drsno?   

Ali se vrata odpirajo mehansko -  s kljuko in potiskom?   

Ali se vrata odpirajo avtomatsko - fotocelica?   

Ali so vhodna vrata v stavbo polna?   

Ali so vhodna vrata v stavbo zastekljena?   

Ali so vhodna vrata enokrilna svetle širine vsaj 100 cm?   

Ali so vhodna vrata dvokrilna svetle širine vsaj 160 oziroma 180 cm?   

Ali so stikala, zvonec   ob vratih na višini med 90 in 120 cm?   
OPOMBE: 
 
 
 
 

  

 
 

6. Dvigala  
 DA NE 
Ali je v stavbi dvigalo?   

Ali so vhodna vrata v dvigalo svetle širine vsaj 80 cm?   

Ali so stikala, zvonec  ob vratih dvigala na višini med 90 in 120 cm?   

Ali so stikala, zvonec  v dvigalu na višini med 90 in 120 cm?   
OPOMBE: 
 
 
 
 

  

 
 



PREDLOG  OKT‐NOV 2009 

 

 
Zlatko Perić, dipl. inž. les.  Stran 6 od
 

2. OMEJITVE DELOVNEGA MESTA 
 

□ SPOL  

○ delo  je neprimerno za: 

 ○ ženske 

 ○ moške   

 ○ razlogi: 
………………………..      
……………………….. 
………………………..      
……………………….. 
 

□ STAROST  

○ delo  je neprimerno za: 

              ○ mladostnike do 18 let        

              ○ dijake in študente do  
                   25 let 

 ○ moške nad 60 let 

 ○ ženske nad 50 let 

○ razlogi: 
………………………..      
……………………….. 
………………………..      
……………………….. 

□ ZDRAVSTVENE OMEJITVE 

○ nosečnice   

○ doječe matere 
                      

○ naglušne osebe 

○ gluhe osebe 
 

○ slabovidne osebe 

○ slepe osebe 
 

○ psihični bolniki  

○ razlogi: 
………………………..      
……………………….. 
………………………..      
……………………….. 
 

○ osebe z amputacijo zgornjih  
     okončin ali njegovih delov  

              ○ leva roka                   

              ○ desna rok 

○ razlogi: 
………………………..      
……………………….. 
………………………..      
……………………….. 

○ osebe z amputacijo spodnjih  
     okončin ali njegovih delov  

              ○ leva noga               

              ○ desna noga 

○ razlogi: 
 ………………………..      
……………………….. 
 ………………………..      
……………………….. 

○ epileptik 

□ DRUGO 

○ enoizmenski delovni čas 

○ dvoizmenski delovni čas 

○ nočni delovni čas 

○ nadurno delo 

○ neurejeni delovni čas 

 
○ enoličnost dela 
 

○ fizično zelo težko delo 

 
○ zdravstvena ogroženost 

              ○ stisk-kompresija                

              ○ odrgnine 

 ○ ureznine 

 ○ odrezi 
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6. PREDMETI DELA 
 

Št. Naziv Okvirne dimenzije (š×l×d) [cm] Teža [kg] 

    

    

    

    

 
 
7. ZNAČILNOSTI DELOVIH POGOJEV 
 
7.1. splošne značilnosti 

 
○ delo v zaprtem prostoru 

○delo v odprtem prostoru 

○ delo na prostem 

○ delo pod zemljo 

○ delo v vodi 
 

○sedeče 

○ stoječe 

○kombinirano 
 

□ delo na višini 

 ○ nezavarovana višina 

○ zavarovana višina 

□ delo na premičnih objektih 

 ○ notranji promet 

○ zunanji promet 

□ delo s hojo 

 ○ po ravnem 

○ po neravninah 

○ po klančini 

○ po stopnicah 

□ delo v prisilnem položaju 

 ○vratne hrbtenice 

○ ledvene hrbtenice 

○ roke privzdignjene nad  
     prsni koš 

○ predklon 

○ bočni naklon 

○ levo 

○ desno 

 
 

7.2. delovna obremenitev 
 

  prisotnost teža pogosto čas dolžina KRITIČ 

  + ± - [kg] [min-1] [Sek] [m] DA / NE 

1. Stoječe         

2. Sedeče         

3. Hoja         

4. Dviganje         

5. Nošenje         

6. Potiskanje         

7. Plezanje         

8. Uravnovešanje         

9. Prepogibanje ali čepenje         

10 Zvijanje         

11. Obračanje         

12. Klečanje         

13. Seganje nad vir toplote         

14. Seganje pod nivo pasu         
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7.3. delovni položaj (OWAS Ovaco Working Analysing  System) 
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7.4. analiza gibov 
 

  prisotnost teža pogosto čas dolžina KRITIČ 

  + ± - [kg] [min-1] [Sek] [m] DA / NE 

1. Delo z desno roko         

2. Delo z levo roko         

3. Soročno delo         

4. Prijemanje         

5. Dvigovanje         

6. Prenašanje         

7. Izpuščanje         

8. Sestavljanje         

9. Razstavljanje         

10 Pritiskanje         

11. Zasuk roke         

12. Sklanjanje         
 
 

7.5. okoljska obremenitev 
 

  prisotnost Značilnosti, trajanje, vrednost KRITIČ 

  + ± -     DA / NE 

1. Delo znotraj    ur     

2. Delo zunaj    ur     

3. Skrajna vročina    ur °C ur °C  

4. Skrajni mraz    ur °C ur °C  

5. Vlaga in vlažnost    ur % ur %  

6. Pretok (gibanje) zraka    ur m/s ur m/s  

7. Hrup    ur dB ur dB  

8. Tresljaji (vibracije)    ur Hz ur Hz  

9. Mehanska tveganja (poškodbe)     

10. Električna tveganja (poškodbe)     

11. Nevarnost opeklin    ogenj Vroči materiali Kemijski reagenti 

12. Radiološka energija    IR UV α  ß  γ   

13. Slabo prezračevanje         

14. Premikajoči se objekti         

15. Ostra orodja         

16. Karakteristike tal    čista gladka ravna nedrseč spolzka 

     nečista hrapava neravna drseča  

 talna obloga naziv  

 talna obloga naziv  

17. Dvignjene površine <2 cm 2-5 cm 5-10 cm stopnice >21 cm  

18. Slaba razsvetljava splošna      

  lokalna      

19. Izpostavljenost Dimi Vonjave Meglica Plini   

  Hlapi Prah Pršenje    

 naziv  čas  ur/izm 

 naziv  čas  ur/izm 

 naziv  čas  ur/izm 
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8. NAČIN DELA 
 

□ IZMENSKO DELO 

      ○ enoizmensko delo 

       ○  dnevno 

       ○  nočno   

      ○  dvoizmensko delo 

       ○  dopoldansko 
                 od…………do………       

       ○  popoldansko 
                 od…………do………  
      ○ triizmensko delo 

□ NAČIN DELA 

○  samostojno   

○ skupinsko v skupini  
      do …….. oseb 

○ za tekočim trakom 

○ izolirano 

○ nenormirano 

○ normirano 

              ○ individualna norma   

      ○ merjena 

      ○ izkustvena 

      ○ cenovna 

              ○ skupinska norma 

      ○ merjena 

      ○ izkustvena 

      ○ cenovna 

□ DELOVNI TEMPO  IN  
      STALNOST 

○ tempo 

              ○ vsiljen 

             ○ prost (svoboden) 

○ stalnost dela 

              ○ v okviru izmene 

              ○ v okviru leta 

              ○ vmesni odmori 

      ○ 5 min 

      ○ 10 min 

      ○ 30 min 

      ○> 30 min 

      ○ individualni 

      ○ skupinski 

      ○ organizirani 

      ○ neorganizirani 

 
9. DELOVNE ZAHTEVE 

 

□ KOGNITIVNE ZAHTEVE 

○ pozornost  

○ učenje-pomnenje  

○ koncentracija 

○ abstraktno mišljenje  

○ kreativnost  
 

□ ZAHTEVANE OSEBNOSTNE 
LASTNOSTI 

○ sposobnost komunikacije  

              ○ verbalne 

              ○ neverbalne 

○ samostojnost  

○ vzdržljivost 

○ reaktivnost  

○ strpnost 

□ ZAJEMANJE INFORMACIJ 

○ vidno   

○  s sluhom 

○ s tipom 

○ z vonjem 

○ z okusom 
 

□ POSREDOVANJE INFORMACIJ 

○ z glasnim govorom   

○  z govorico telesa 

○ pisno 

○ slikovno 
 

 

□ NAČIN IZVAJANJA DELA 

○ načrtovanje 

              ○ da 

              ○ ne 

○ odgovornost 

              ○ velika 

              ○ srednja 

              ○ mala 
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10. OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA 
 

□ delovna obleka 

○ zimska 

○ letna 

      ○ delovne hlače 

      ○ bluzon 

      ○ plašč 

      ○ pajac 

      ○ telovnik 

      ○ jakna 

              ○ bunda 

□ čevlji 

○ zimski 

○ letni 

○ visoki 

○ nizki 

○ lahki 

○ težki 

○ s kovinsko kapico 

□ rokavice 

○ zimske 

○ letne 

      ○ usnjene 

      ○ bombažne 

      ○ gumijaste 

○ s 5 prsti 

○ s palcem 

 
□ zaščita glave 

○ zimska 

○letna 

      ○kapa 

      ○ kapa s ščitom 

      ○ čelada 

□ očala 

○ sprednji zastor 

○ sprednji in bočni zastor 

○ svetla - prozorna  

○ zatemnjena 

○ temna 

○ natična 

○ z gumiranim pasom 
 

□ zaščita sluha 

○ naglušniki 

○ slušalke 

○ ušesni čepi 
 

 
 

11. DELOVNA MIZA   
 DA NE 

Ali je delovna miza fiksna?   

Ali je delovna miza dvižna?   

Ali ima delovna miza ustrezno višino za sedeče delo (68-75cm)?   

Ali ima delovna miza ustrezno višino za stoječe delo s težkimi predmeti (80 cm)?   
Ali ima delovna miza ustrezno višino za stoječe delo brez stalne očesne kontrole? 
       Ž: 90-105 cm 
      M: 100-115 cm 

  

Ali ima delovna miza ustrezno višino za stoječe delo z uporabo orodja  pri strojnem delu? 
      Ž: 100-115 cm 
      M: 110-125 cm 

  

Ali ima delovna miza ustrezno višino za stoječe delo kjer višina objektov, ki morajo biti vedno 
opazovani? 
      Ž: 110-125 cm 
      M: 120-135 cm 

  

Ali je omogočena    

Ali ima delovna miza ustrezno višino za sedeče delo (68-75cm)?   

Ali ima delovna miza ustrezno višino za stoječe delo s težkimi predmeti (80 cm)?   

Ali delovna miza potrebuje dodatno obdelavo (npr. gumirani podlogo)?   
OPOMBE: 
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C. OCENA TVEGANJA – OPREDELITEV NEVARNOSTI (prirejeno) 
Pravna osnova: 

1. Pravilnik o načinu izdelave izjave o  varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 30/00, z dne 06.04.2000) 
2. Pravilnik o varnem in zdravem delu  
 

12. Mehanske nevarnosti  
 DA NE 
Ali so na delovnem mestu nepravilno ali pomanjkljivo zavarovani vrteči se deli (obrezovanje, 
drobljenje, zbadanje, udarjanje, vlek)?   

Ali na delovnem mestu prihaja do prostega gibanja delov ali materiala (padanje, kotaljenje, drsenje, 
prevračanje…)?   

Ali na delovnem mestu prihaja do premikov delovne opreme (poklop, zaklop, zagrabitev, trki…)?   
Ali so na delovnem mestu nevarne površine orodij ali materiala (ostri robovi, konice, štrleči deli, 
neobdelani robovi…)?   

OPOMBE: 
 
 
 
 

  

 
 
 

13. Razporeditev delovnih mest  
 DA NE 

Ali se delo izvaja na višini (lestve, odri, stolpi, ploščadi, drogovi…)?   

Ali se delo izvaja na lestvi do višine 2m?   
Ali se delo izvaja v omejenem zaprtem prostoru- višina širina (cisterne, kesoni, noranjost strojev, silosi, 
kontejnerji, cevi, kanali)?   

Ali se delo izvaja pod  fizičnimi obremenitvami?   
OPOMBE: 
 
 
 
 

  

 
 

14. Električna energija  
 DA NE 
Ali je možen neposredni dotik električne napeljave – nezavarovani deli pod napetostjo (neizolirani 
prosti vodi)?   

Ali je možen neposredni dotik – zavarovani deli pod napetostjo (elektro omarice, elektroinštalacije)?    

Ali je možen posredni dotik (oprema, vezana na električnoenergijo – stroji, naprave, prenosno orodje)?   

Ali je možen udar statične elektrike?   
OPOMBE: 
 
 
 
 

  

 
 

15. Nevarne snovi  
 DA NE 
Ali so na delovnem mestu možno vdihovanje, uživanje zdravju nevarnih snovi oz. njihov prodor v telo 
skozi kožo?   

Ali se uporabljajo lahko hlapljive snovi (barve, laki, lepila)?   

Ali se uporabljajo vnetljive in eksplozivne snovi?   

Ali so prisotne snovi z lastnostjo razjedanja?   
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19. Biološki dejavniki  
 DA NE 

Ali je prisotno tveganje infekcijam z biološkimi dejavniki?   

Ali je prisotno tveganje nenamernemu izpostavljanju mikroorganizmom?   

Ali so prisotni alergeni?   
OPOMBE: 
 
 
 
 

  

 
 

20. Ekološke razmere - razsvetljava  
 DA NE 

Ali je med delom zadostna naravna svetloba?   

Ali prihaja do bleščanja naravne svetlobe?   
Ali so na oknih nameščena senčila?                              obkroži                      ZUNANJA    -   
NOTRANJA    

Ali se med delom uporablja umetna razsvetljava?   

Ali je razsvetljava zadostna?      

Ali je zaradi natančnosti dela prisotna lokalna razsvetljava?   
OPOMBE: 
 
 
 
 

  

 
 
 

21. Ekološke razmere - temperatura  
 DA NE 

Ali se delo izvaja v vročem okolju?    

Ali so na voljo dodatni odmori za ohlajanje?   

Ali je na voljo zadostna količina sveže vode za pitje?   

Ali so na voljo napitki, ki nadomeščajo izgubo mineralov?   

   

Ali se delo izvaja v hladnem okolju?    

Ali je na voljo prostor za segrevanje?    

Ali so na 2 uri na voljo dodatni odmori za segrevanje?   

Ali je na voljo zadostna količina toplih napitkov za pitje?   

Ali so na voljo napitki, ki nadomeščajo izgubo mineralov?   
OPOMBE: 
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