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Risk Assessment

SPLETNO INTERAKTIVNO ORODJE ZA OBLIKOVANJE OCENE TVEGANJA V AVDIOVIZUALNEM SEKTORJU

Preprosto ocenjevanje zdravstvenih in varnostnih tveganj pri produkciji
Pri delu obstajajo številna tveganja za varnost in zdravje, vendar so na voljo tudi preproste in brezplačne rešitve za njihovo ocenjevanje in preprečevanje



Kdo ga lahko uporablja
Spletno interaktivno orodje za oblikovanje ocene tveganja (»Online Interactive Risk Assessment« – OiRA) lahko 
uporablja vsakdo, ki želi oceniti zdravstvena in varnostna tveganja med avdiovizualno produkcijo, na primer celo-
večernih filmov, kratkih filmov, dokumentarnih filmov, televizijskih serij, oglasov, videoposnetkov, video umetnosti, 
navidezne resničnosti in podobno. 

Orodje OiRA za avdiovizualno produkcijo je namenjeno predvsem mikro (manj kot 10 delavcev) ali majhnim (manj 
kot 50 delavcev) organizacijam, v pomoč pa je lahko tudi večjim podjetjem.

Kako deluje?
Orodje po korakih vodi uporabnika skozi postopek prepoznavanja tveganj med dejavnostmi produkcije, mu ponudi 
več predlogov ukrepov in mu omogoča, da dodaja ukrepe, ki so prilagojeni posamezni produkciji. Ob koncu 
postopka orodje ustvari poročilo o oceni tveganja in akcijski načrt, ki ju je mogoče prenesti in 
natisniti za evidenco. 

Spletno interaktivno orodje za oblikovanje ocene tveganja (OiRA) med avdiovizualno pro-
dukcijo je bilo razvito s podporo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) 
(https://osha.europa.eu) ter v sodelovanju z naslednjimi partnerji za socialni dialog in pod nji-
hovim nadzorom: oddelek za medije, razvedrilo in umetnost pri organizaciji UNI Global Union 
(UNI MEI), Mednarodna zveza igralcev (FIA), Evropsko združenje za avdiovizualno produk-
cijo (CEPI), Mednarodna zveza združenj filmskih producentov (FIAPF) in Mednarodna zveza 
glasbenikov (FIM).

Kaj je ocena tveganja?
Ocena tveganja pomeni skrben pregled elementov ali dejavnikov na delovnem mestu, ki lahko 
škodujejo ljudem. Na podlagi pregleda je mogoče preveriti, ali so bili sprejeti vsi potrebni previd-
nostni ukrepi oziroma ali so za preprečevanje škode potrebni nadaljnji ukrepi.

GLAVNI KORAKI SO NASLEDNJI:

Opredelitev tveganj

Opredelitev, kdo bi lahko bil oškodovan in kako

Ocena tveganj in ustreznosti trenutnih ukrepov

Odločanje o previdnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti

 Evidentiranje pomembnejših ugotovitev in izvedba previdnostnih ukrepov

Spremljanje in pregled

Kaj je OiRA za avdiovizualni sektor? 
OiRA označuje spletno interaktivno orodje za oblikovanje ocene tveganja. Primerno je za vse, ki želijo oceniti 
zdravstvena in varnostna tveganja v procesu avdiovizualne produkcije. Vsebuje vodnik po korakih za izvedbo ocene 
tveganja. Orodje opredeli tveganja in predlaga ukrepe za njihovo zmanjšanje ali odpravo.
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Povezava do evropske različice orodja 
(samo v angleščini – prilagoditve za posamezne države v različnih jezikih bodo na voljo v prihodnosti)

https://oiraproject.eu/oira-tools/eu/eu-audiovisual/eu-audiovisual-productions
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