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VODNIK
po spletnem interaktivnem orodju
za ocenjevanje tveganja na delovnem mestu OiRA /
Online interactive Risk Assessment/
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UVOD
Ocena tveganja je osnova za uspešno upravljanje varnosti in zdravja
pri delu ter ključ do zmanjšanja števila nezgod pri delu in poklicnih
bolezni. Če je ocena tveganja strokovno izdelana, lahko izboljša
varnost in zdravje na delovnem mestu ter poslovno uspešnost nasploh.
Varnost in zdravje delavcev v Evropi temelji na oceni in obvladovanju
tveganja. Delodajalce zavezuje splošna dolžnost, da mora delavcem
zagotoviti varnost in zdravje pri delu v vseh pogledih in izdelati oceno
tveganja. Zato mora vsako podjetje izvesti ocenjevanje tveganja in
uvesti program ukrepov za zmanjševanje tveganja.
Da bi ocena tveganja dosegla svoj cilj, morajo vsi, ki v njej sodelujejo,
jasno razumeti:
– pomen in vlogo ocene tveganja,
– pravni okvir in pojme,
– postopek, ki se uporablja za ocenjevanje tveganj,
– vlogo ključnih oseb, vključenih v postopek ocene tveganja.
Delavci in/ali njihovi predstavniki imajo pravico, da je z njimi
opravljeno posvetovanje o ukrepih, ki jih je treba sprejeti in da
sodelujejo v ocenjevanju tveganja.
Orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment) je spletno
interaktivno orodje za izdelavo ocene tveganja, ki ga je razvila
Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).
Orodje OiRA je:
– uporabniku prijazna, brezplačna, posameznim dejavnostim
prilagojena spletna aplikacija,
– namenjeno mikro in malim podjetjem (do 50 zaposlenih), ki olajša
postopek ocenjevanja tveganja, od identifikacije nevarnosti in
ocenjevanja tveganj na delovnem mestu do sprejemanja odločitev
in izvajanja preventivnih ukrepov ter spremljanja in poročanja,
– enostavno dosegljivo na spletu in prilagojeno slovenskem
pravnem redu,
– podprto z razvojem EU OiRA skupnosti.
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POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA
Kaj je OiRA?
OiRA je okrajšava za Online Interactive Risk Assessment. Je spletno
interaktivno orodje, ki uporabniku olajša postopek ocenjevanja
tveganja za varnost in zdravje na delovnem mestu oziroma v
delovnem okolju.

Komu je orodje OiRA namenjeno?
Orodje OiRA lahko uporabi vsakdo, ki želi oceniti tveganja,
povezana z zdravjem in varnostjo, ki morda obstajajo v njegovem
delovnem okolju.
Orodje OiRA je oblikovano tako, da je uporabniku v pomoč pri
ocenjevanju tveganj pri delu in pri pripravi dokumentirane ocene
tveganja. Načrt ukrepov uporabnik s pomočjo orodja izdela »po
meri« za delovna mesta v njegovem podjetju.

Zakaj se je potrebno registrirati?
PPrva stvar, ki jo mora uporabnik storiti pred pričetkom prvega
ocenjevanja tveganja je oblikovanje OiRA uporabniškega računa,
kar je enostaven in hiter postopek.
Registracija omogoča enostavno prijavo in s tem pričetek izdelave
nove ocene tveganja oziroma možnost nadaljevanja že prehodno
začete, nedokončane ocene tveganja.
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Kako poteka postopek ocenjevanja tveganja?
Ocenjevalni postopek ima štiri glavne faze:
– Priprava: V tej fazi uporabnik dobi pregled nad postopkom
ocenjevanja tveganja za delovno mesto za določeno dejavnost.
– Identifikacija: Spletno orodje OiRA bo opomnilo na serijo
morebitnih nevarnosti za zdravje in varnost pri delu oziroma
tveganj, ki lahko obstajajo na delovnem mestu za določeno
dejavnost. Z odgovori na navedene izjave/trditve z »da«
oziroma z »ne«, uporabnik opredeli, ali navedene nevarnosti
oziroma tveganja obstajajo na delovnem mestu. V kolikor v
času ocenjevanja za določene izjave/trditve uporabnik nima
na voljo dovolj podatkov za opredelitev (da/ne), lahko korak
začasno odloži in se njegovi obravnavi posveti kasneje.
– Ocena: V tej fazi uporabnik določi stopnjo tveganja (verjetnost/
resnost/pogostost) za vsakega od tveganj, ki ga je prepoznal
kot ‘potrebnega obravnave’ v prejšnji fazi.
– Načrt ukrepov: V četrti fazi ocenjevalnega postopka se
uporabnik odloči, katere ukrepe bo sprejel za odpravo oziroma
zmanjšanje predhodno identificiranih tveganj ter katere vire
potrebuje za uspešno izvedbo sprejetih ukrepov.
Poročilo: Na podlagi navedenih faz ocenjevanja, bo v zadnjem koraku
samodejno ustvarjeno poročilo.
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Ali se je potrebno za ocenjevanje pripraviti?
Uporabnik za uporabo orodja ne potrebuje nobenih posebnih
priprav, vendar pa je dobro predhodno razmisliti, kdo bo izvedel
ocenjevanje tveganja, kako bodo v proces ocenjevanja vključeni
delavci in podobno.

Koliko časa traja postopek ocenjevanja?
Nemogoče je napovedati koliko časa traja postopek ocenjevanja
tveganja za določeno delovno mesto, saj se orodja OiRA za
posamezna delovna mesta razlikujejo tako po vsebini kot tudi po
obsegu, glede na dejavnost podjetja oziroma organizacije.
Vendar pa si uporabnik lahko za oceno vzame toliko časa kot ga
ima na voljo. Ocenjevanje tveganja je lahko prekinjeno v katerikoli
fazi postopka. Za nadaljevanja že začetega ocenjevanja tveganja
uporabnik le ponovno vstopi v orodje OiRA in odpre predhodno
shranjeno, nedokončano ocenjevanje tveganja ter nadaljuje z
delom.

Kdo je skrbnik orodja v Sloveniji?
Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je z
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
sklenila Memorandum o razvoju, rabi in vzdrževanju orodja OiRA
v Sloveniji.
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REGISTRACIJA
Registracija je zasebna zadeva. Vsi podatki se shranijo, dostop do njih
pa ima samo uporabnik, ki je podatke vnesel v orodje.
Za registracijo v orodje OiRA uporabnik potrebuje le veljaven
E-poštni naslov in geslo.
Orodje OiRA je redno posodabljano in vzdrževano. Uporabniki so
o vseh spremembah (npr.: sprememba zakonodaje) obveščeni na
E-poštni naslov, ki so ga navedli ob registraciji.
Prvič uporabljate to orodje? Sledite naslednjim preprostim korakom:
1. Kliknite na „Registracija“
2. Vnesite E-poštni naslov in geslo
3. Preberite in sprejmite politiko glede varovanja zasebnosti
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ZAGOTAVLJANJE ZASEBNOSTI UPORABNIKOV
Pri uporabi orodja OiRA je zagotovljena politika zasebnosti
uporabnikov. V ta namen se neposredno uporablja Uredba (ES) št.
45/2001, ki zagotavlja, da so vsi podatki obdelani pošteno, zakonito,
samo za izrecno omenjene namene v Uredbi ter se varno shranjujejo.
Vrste „osebnih podatkov“, ki se shranjujejo v orodju OiRA so:
– elektronski naslovi,
– imena oseb, ki so odgovorne za ukrepe, navedene v akcijskem
načrtu – vnos imen ni obvezen,
– druga imena, ki se lahko vnesejo v prazna besedilna polja.
EU-OSHA za varstvo osebnih podatkov sprejema naslednje ukrepe:
– osebni podatki niso dostopni zunanjim uporabnikom,
– varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom,
– ustrezno šifriranje komunikacije.
Celotno besedilo politike zasebnosti za orodje OiRA je na voljo na:
http://www.oira.osha.europa.eu/privacy-policy.

POGOJI IN DOLOČILA
Po uspešni registraciji orodje OiRA uporabnika seznani s »Pogoji
in določili« za uporabnike. Orodje OiRA varuje zasebnost
uporabnika. Dostop do podatkov, ki jih vnese uporabnik je mogoč
le z uporabnikovim E-poštnim naslov in geslom, ki ga je določil ob
registraciji.
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Krmilni gumb »Potrdi in nadaljuj« je aktiven šele po pregledu
celotnega teksta »Pogoji in določila«. Orodje OiRA uporabniku
omogoči nadaljevanje uporabe orodja po potrditvi strinjanja s
predstavljenimi pogoji in določili.
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PRIJAVA
Če ste že registrirani, v svoj račun vstopite takole:
1. Vnesite svoj E-poštni naslov in geslo
2. Prijavite se
3a. Novo ocenjevanje tveganja začnite tako, da določite naslov ocene
tveganja (npr. Vaše podjetje_15_06_2014) ali
3b. nadaljujte s predhodno nedokončanim ocenjevanjem tveganja izberite med vašimi (predhodno shranjenimi) ocenami tveganja,
ki vam jih ponudi orodje. Vaša ocena tveganja je vedno shranjena
za nadaljnjo uporabo, razen če se jo odločite izbrisati. (uporabnik
lahko hrani več ocen tveganj, ki so seveda shranjene pod
različnimi naslovi, npr. Test_1 ali Vaše podjetje_15_06_2014).
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OPOMNIK ZA GESLO
V kolikor ste pozabili geslo, vam bo to na vašo zahtevo poslano na vaš
E-poštni naslov.
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NADALJEVANJE PREDHODNO NEDOKONČANEGA OCENJEVANJA
Ocenjevanje tveganja z orodjem OiRA lahko prenehate oziroma
ocenjevanje prekinete, preden ga zaključite. Nadaljujete lahko
pozneje, tako da ga izberete izmed naslovi ocenjevanj tveganj, ki
ste jih predhodno shranili. Shranite lahko več ocenjevanj tveganja,
vendar jih morate različno poimenovati. (npr. Test_1 ali Vaše podjetje
_06_2014).
Zapomnite si svoj E-poštni naslov, geslo in naslov, ki ste ga dali
posamezni oceni tveganja. S klikom na gumb »Odjava« se iz orodja
aktivno odjavite, ko prenehate z delom. Prav tako se odjavite v
primeru, ko zaprete svoj brskalnik. Zaradi varnosti je bolje, da se
odjavite aktivno.

14

OCENJEVANJE TVEGANJA
Funkcije (gumbi) v zgornjem desnem kotu:
– Status: kaže, kako napredujete pri ocenjevanju tveganja in koliko
dela vam je še ostalo do zaključka ocenjevanja.
– Pomoč: odpre navodila za delo z orodjem OiRA.
– Moje ocene: pokaže vse vaše ocene tveganja.
– Odjava: zapustite delo v orodju OiRA.
– Nastavitve: vam omogočajo, da spremenite ali izbrišete svoj
e-naslov in/ali geslo.

Nikakor torej ni nujno, da celotno ocenjevanje tveganja izvedete
naenkrat. Ocenjevanje lahko vedno prekinete. Pomembno je le, da
ne pozabite shraniti opravljenega dela in naslednjič, ko se prijavite v
orodje OiRA, lahko nadaljujte z ocenjevanjem.
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GLAVNA VODORAVNA VRSTICA
Glavna (vodoravna) orodna vrstica uporabnika vodi po posameznih
fazah, ki jih je treba opraviti za uspešno izvedeno oceno tveganja:
1.
2.
3.
4.
5.

Priprava
Identifikacija
Ocena
Načrt ukrepov
Poročilo

1. Priprava
Glede na zgradbo orodja (različno za posamezne dejavnosti) boste v
tem koraku morda morali:
– Izbrati ali preskočiti posamezne situacije glede na to, ali so
pomembne oziroma niso pomembne za vašo dejavnost. Označite
ustrezna okenca.
– Navesti poslovne enote, izpostave, poslovalnice, itd. Pri vsakem
imenu poslovne enote, izpostave oziroma poslovalnice, ki ste ga
navedli, se bo izbrani seznam tveganj ponovil.
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1. faza ocenjevanja tveganja - Priprava
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2. Identifikacija
V tem koraku identificirate tveganja, nevarnosti oziroma težave
v vašem podjetju. Kliknite na „Začnite z identifikacijo tveganj“ in
začnite identificirati tveganja, ki so značilna za delovna mesta za
izbrano dejavnost v vašem podjetju. Na levi strani se seznanite z
naborom poglavji in podpoglavji, ki jih ponuja orodje. Ko odgovorite
na trditev o tveganju, se v levem meniju prikaže barvni znak, ki kaže,
ali ste odgovorili pozitivno (zelena kljukica), oziroma negativno (rdeč
križec) ali pa ste se odločili tveganje preskočiti in nanj odgovoriti
pozneje (rumen vprašaj).
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Če želite lahko celotno vsebino orodja tudi natisnete. Z izbiro povezave
»vsebine orodja« se vsebina z vsemi tveganji in predlaganimi ukrepi
prenese v Word dokument. Tiskano obliko lahko koristno uporabite
pri posvetovanju z zaposlenimi, katerim lahko posredujete kopijo
nabora tveganj za delovna mesta v vašem podjetju. Tako delavci lažje
sodelujejo pri identifikaciji tveganj oziroma težav na delovnih mestih.
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Primer: Identifikacija – uvod
Identifikacija tveganj za določeno poglavje (npr.: Delovno mesto),
se prične s splošnim opisom poglavja ter predstavitvijo morebitnih
značilnosti obravnavanega poglavja.
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Primer: Identifikacija – začni z identifikacijo tveganj
Pod naslovom vsakega posameznega poglavja (npr.: Delovno mesto)
so nanizani gumbi, povezave z značilnimi tveganji za obravnavano
poglavje. Ob kliku na gumb se na zaslonu prikaže opis tveganja v
trdilni obliki.
– Če za vas navedena trditev velja, pritrdite z »da«, kar pomeni,
da navedeno tveganja za vas ne obstaja. Zadeve so urejene,
tveganja ni! Znotraj gumba se pojavi zelena kljukica, zadeva okoli
navedenega tveganja je za vas zaključena, nadaljnjih korakov ni.
– Če na navedeno trditev ne morete pritrditi, izberete »ne«. To
pomeni, da ste prepoznali tveganje na delovnem mestu. Znotraj
gumba se pojavi rdeč križec. Tveganje se vam bo pojavilo v
nadaljevanju procesa ocenjevanja tveganja in sicer v fazi Ocena
in fazi Načrt ukrepov ter prav tako v Poročilu.
– Če za navedeno trditev trenutno ne morete izbrati med »da«
oziroma »ne« in se želite opredeliti kasneje, enostavno izberete
gumb »Shrani in nadaljuj«. Tako se pogosto odločimo v primerih
pomanjkanja informacij (npr.: nezanesljive informacije, potrebne
dodatne meritve, posebne okoliščine). V opisanem primeru se na
gumbu pojavi rumen vprašaj, ki označuje, da je potrebno pridobiti
dodatne informacije ter kasneje zaključiti z identifikacijo tveganj.
Določene trditve v posameznih situacijah niso smiselne. Če to velja za
delovno mesto, ki ga ocenjujete, lahko izberete opcijo »Ni smiselno«.
Po vsakem izvedenem koraku obvezno klikniti gumb:
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Pregledovanje orodja OiRA ter izpolnjevanje posameznih polj še ne
pomeni tudi avtomatskega shranjevanja vnesenih podatkov. Vsako
spremembo je potrebno potrditi z gumbom »Shrani in nadaljuj«!

Spodnji del nas vodi do zakonodajnih in drugih virov, ki so v povezavi
z navedeno trditvijo oziroma tveganjem. Klik na spletno povezavo
uporabnika poveže z navedeno spletno stranjo.
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3. Ocena
V tem koraku ocenjujete tveganja opredeljena v koraku Identifikacija
ter stopnjo teh tveganj. Za vsako tveganje boste morali:
– določiti njegovo prioriteto: visoka, srednja ali nizka, ali
– nastaviti spremenljivke (pogostost, resnost in verjetnost), da
sistem samodejno izračuna prioriteto tveganja v skladu z vašo
nastavitvijo.
Ta rezultat se prikaže v koraku Načrt ukrepov.
Prioritetna tveganja: Nekatera tveganja so tako pomembna in
imajo tako resne posledice, da se ne ocenjujejo. Orodje prioriteto teh
tveganj avtomatsko označi za visoko! Njihova obravnava se prenese
direktno v fazo Načrt ukrepov.
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Primer: Ocenjevanje – uvod
Ocena tveganj znotraj določenega poglavja (npr.: Delovno mesto),
se prične s splošnim opisom poglavja ter predstavitvijo morebitnih
posebnosti obravnavanega poglavja.
Prioritetna tveganja se v fazi Ocena ne pojavijo. Orodje prioriteto teh
tveganj avtomatsko označi za visoko. Prioritetna tveganja se pojavijo
šele v fazi Načrt ukrepov.
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Primer: Ocenjevanje – določitev stopnje verjetnosti, pogostosti in
resnosti

Po vsakem izvedenem koraku obvezno klikniti gumb:
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4. Načrt ukrepov
V tem koraku uporabnik odloča o ukrepih, ki jih lahko uvede/izvaja za
odpravo ali zmanjšanje identificiranih tveganj. Uporabnik lahko izbira
med ukrepi, ki jih ponudi orodje in/ali vnese lastne ukrepe. Poleg tega
lahko ukrepe, ki jih predlaga orodje tudi spreminja oziroma prilagaja
posebnostim svojega delovnega okolja oziroma delovnega mesta.
S klikom na gumb »Ustvari načrt ukrepov« orodje uporabnika vodi v
reševanje identificiranih tveganj.
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Primer: Načrt ukrepov – uvod
Načrt ukrepov za določeno poglavje (npr.: Delovno mesto), se prične
s splošnim opisom poglavja in naborom predvidenih ukrepov.
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Primer: Načrt ukrepov – odločanje o reševanju posameznega
identificiranega tveganja
Za vsak posamezen ukrep vnesite:
– splošni pristop (za odpravo ali zmanjšanje tveganja)
– specifične ukrepe, potrebne za izvajanje tega pristopa
– raven potrebne strokovnosti in/ali zahteve
– odgovorno osebo za izvajanje sprejetega ukrepa
– potrebna sredstva, za zagotovitev izvajanje sprejetega ukrepa
– datum začetka izvajanja sprejetega ukrepa ter datum, ko želimo,
da je izvedba ukrepa zaključena.
Znak »+« na desnem robu omogoča dodajanje ukrepov, ki jih lahko
izbirate med ponudbo »Standardne rešitve«, lahko pa ukrepe kreirate
samostojno.
Tu so lahko pobudniki idej oziroma predlagatelji specifičnih ukrepov,
ki so prilagojeni posebnostim posameznega delovnega mesta,
prav zaposleni, ki pogosto najbolje poznajo dejavnike tveganja na
delovnih mestih in nemalokrat predlagajo zelo uporabne rešitve.
Na spodnjem delu strani Načrt ukrepov se nahaja prazno polje, v
katerega lahko vnesete vse morebitne opombe in komentarje glede
identificiranega tveganja. Te opombe bodo upoštevane in vidne v
Akcijskem načrtu.
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Primer: Načrt ukrepov – predlagane standardne rešitve in/ali lastni
dodani ukrepi

Po vsakem izvedenem koraku obvezno klikniti gumb:
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5. Poročilo
V koraku Poročilo lahko poročilo shranite na svoj računalnik. Lahko
ga spreminjate, vendar pri tem upoštevajte, da se spremembe, ki ste
jih vnesli v Word oziroma Excel datoteko, NE BODO shranile v orodju
OiRA. Nadalje lahko Poročilo natisnete in ga razdelite med zaposlene.

Orodje OiRA kreira 2 vrsti poročila:
– celotno Poročilo, ki ga uporabite za predložitev nadzornim
organom (Format: Word (.doc) / Rich Text Format (.rtf ))
– Načrt ukrepov, ki vsebuje le ukrepe, katere ste sprejeli za
učinkovito odpravo oziroma zmanjšanje identificiranih tveganj
(Format: Excel (.xlsx)).
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KAKO NAPREJ?
Začnite z izvajanjem Načrta ukrepov in se držite zastavljenih rokov.
Redno revidirajte svojo oceno tveganja, posebno v primerih ko se v
vašem podjetju pojavijo kakšne pomembne spremembe: ob nakupu
novega stroja, pred obnovo in po njej, itd.
Spremljajte in upoštevajte tudi obvestila oziroma navodila, ki vam
bodo po E-pošti poslana s strani skrbnika orodja.
Ocene tveganja vam ni treba začeti vsakič znova, posodobite le
podatke v vaši zadnji različici.
Ocena tveganja mora biti odraz realnega stanja, kar naj bo tudi vodilo
pri ocenjevanju tveganj v podjetju. Pomen ocene tveganja z orodjem
OiRA je tudi v tem, da pri izdelavi ocene tveganja sodeluje poleg
delodajalca niz služb, ki jih zadeva varnost v podjetju ter seveda
tisti zaposleni, za katere se izvaja postopek ocenjevanja tveganj na
delovnih mestih.
Ne pozabimo, da je temelj varnosti in zdravja pri delu vnaprej
preprečiti oziroma izogniti se nevarnosti, kot pravi že star pregovor:
»Bolje preprečiti kot zdraviti!«
Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) z
orodjem OiRA želi preoblikovati Evropo v varnejše, bolj zdravo in
bolj produktivno delovno okolje. Seveda želimo to doseči tudi v
Sloveniji!
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Evropska agencija za varnost
in zdravje pri delu
http://www.oiraproject.eu

Združenje delodajalcev
delodajalce v obrti
in podjetnikov Slovenije
Celovška 71, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: + 386 (0) 1 583 0572
fax: + 386 (0) 1 583 0805
e-pošta: info@
info @ zdops.si
http://www.zdops.si
http://www.prozdrav.si

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
Malgajeva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: + 386 (0) 8 20 52 68 3
fax: + 386 (0) 8 20 52 68 4
e-pošta: sops@
sops @ siol.net
http://www.sops.si
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