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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: PVK Marija Trček  

SKRBNIK DOKUMENTA: Direktorica Dr. Karmen Arko  

PREGLEDAL:    Pomočnik direktorja Mitja Slapar  

ODOBRIL:  Direktorica  dr. Karmen Arko  

 

 

           PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba 

v točki: 

OPIS SPREMEMBE  

   
 

NAMEN IN PODROČJE VELJAVNOSTI 

To navodilo za delo se uporablja  v vseh procesih. Namenjen je skrbnikom procesov za obvladovanje tveganj.  

 

IZRAZI IN DEFINICIJE 

Tveganje Tveganje je opredeljeno kot kombinacija verjetnosti dogodka in njegovih posledic  

Verjetnost Možnost, da se bo nekaj zgodilo. 

Posledica  Izid nekega dogodka, ki vpliva na  poslovanje.  

Ob upoštevanju, da je običajno sprejeto načelo, da tveganje povzroča negativne posledice, 

se to lahko jemlje kot ocenjevanje izgube ali škode. 

Kriteriji 

verjetnosti 

Kriteriji za ocenjevanje tveganja glede na verjetnost/pogostnost  nastanka so razdeljeni v 

5 stopenjski lestvici (5- pogosto, 4-možno, 3-redko, 2-zelo redko, 1-skoraj nemogoče).  

Kriteriji 

posledic 

Posledica, ki lahko nastane so tudi opredeljeni s 5 stopenjsko lestvico (5- katastrofalna 

škoda, 4- kritična škoda, 3- občutna škoda, 2- mala škoda, 1- zanemarljiva škoda). 

Ocena 

tveganja 

Pri vsakem tveganju ločimo dve komponenti in sicer verjetnost, da do nekega dogodka 

ali okoliščine pride in posledico, če do tega dogodka oziroma okoliščine pride.  

Ukrep Izvedene aktivnosti za zmanjšanje ali odpravo tveganj. V kolikor ukrep/ukrepi presega/jo 

pooblastila skrbnika procesa,  mora le ta podati pobudo za sprejem ukrepa svojemu 

predpostavljenemu delavcu, za katerega veljajo enko načelo glede pooblastil. 

Register 

tveganj 

Predstavlja seznam izpostavljenih in po procesih obravnavanih tveganj v posameznem 

procesu 

ODGOVORNOST 

Skrbniki procesov so dolžni upoštevat zahteve tega navodila za delo. 
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AKTIVNOSTI 

 
 

Opredelitev področja tveganja 

Opredelitev in obvladovanje tveganj se izvaja na nivoju vseh procesov.  

 

Prepoznavanje tveganj 

Odgovorni za prepoznavanje tveganj so skrbniki procesov. 

 

Analiza tveganj 

Analiza tveganja je predpogoj za oceno tveganja. Za vsak proces skrbniki procesov na osnovi izvajanih 

aktivnosti pregledajo in ocenijo možna tveganja znotraj procesa.  

  

Tveganja se ovrednotijo po pomembnosti glede na:  

- verjetnost pojave dogodka,   

- posledico pojave dogodka. 

 

 

KRITERIJI VERJETNOSTI TVEGANJA  

Kriteriji verjetnosti so opredeljeni s 5 stopenjsko lestvico, ob čemer je verjetnost pojava tveganja opredeljena 

s časovnim obdobjem. 

 

SKORAJ NEMOGOČE 

 
1 x /5 LET 1 

ZELO REDKO 

 
1 x /LETO 2 

REDKO 

 
1 x / 6 MESECEV 3 

POGOSTO  

 
1 x/MESEC 4 

ZELO POGOSTO 

 
1 x /TEDEN 5 
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 4.3.2 KRITERIJI POSLEDICE 

Kriteriji posledice so opredeljeni s 5 stopenjsko lestvico in zajemajo področje odjemalca, uspešnosti in 

ugleda organizacije ter finančne škode/posledice. 

ZANEMARLJIVA 

ŠKODA 
MALA ŠKODA 

OBČUTNA 

ŠKODA 

KRITIČNA 

ŠKODA 

KATASTROFALN

A ŠKODA 

1 2 3 4 5 

STANOVALEC 

Nepotrebna dodatna 

obravnava. 

 

 

 

 

 

Izguba, poškodba  

lastnine stanovalca v 

vrednosti do 10 eur. 

 

STANOVALEC 

Telesne poškodbe 

brez trajnih posledic. 

 

 

 

  

  

Izguba, poškodba  

lastnine stanovalca v 

vrednosti od 10 do 

50 eur. 

STANOVALEC 

Telesne poškodbe 

brez trajnih posledic 

z daljšo spremembo 

kategorije oskrbe. 

  

 

 

Izguba, poškodba  

lastnine stanovalca v 

vrednosti od 50 do 

200 eur. 

 

 

STANOVALEC 

Telesne poškodbe s 

trajnimi posledicami 

in trajni  prehod v 

kategorijo oskrbe 

III/a oz. III/b. 

 

 

Izguba, poškodba  

lastnine stanovalca v 

vrednosti od 200 do 

1000 eur. 

STANOVALEC  

Smrt. 

 

 

 

 

 

 

Izguba, poškodba  

lastnine stanovalca v 

vrednosti nad 1000 

eur. 

 

USPEŠNOST 

DELOVANJA: 

Uspešnost DV 

ostane 

nespremenjena. 

 

 

 

 

 

USPEŠNOST 

DELOVANJA: 

Uspešnost delovanja 

DV je minimalno 

oz. ni bistveno 

spremenjena. 

 

 

USPEŠNOST 

DELOVANJA: 

Uspešnost 

poslovanja DV je 

začasno zmanjšana 

(do 6 mesecev), 

zaradi tega je lahko 

poslovni rezultat 

prizadet. 

 

USPEŠNOST 

DELOVANJA: 

Uspešnost 

poslovanja DV je  

zmanjšana (več od 6 

mesecev), za dolgo 

časa. Zaradi tega je 

poslovni rezultat 

dolgoročno prizadet  

USPEŠNOST 

DELOVANJA: 

Obstoj nadalnjega  

DV delovanja 

vprašljiv. 

 

 

 

 

 

UGLED: 

Ugled DV ni 

prizadet.  

 

 

 

 

 

UGLED: 

Ugled DV je 

kratkotrajno (do 3 

mesece) in lokalno 

prizadet, brez 

zanimanja medijev. 

 

 

 

 

UGLED: 

Ugled DV je 

srednjeročno (3- 6 

mesecev) prizadet. 

Vključitev medijev. 

 

UGLED: 

Ugled DV je 

dolgoročno (od 6 

mesecev) prizadet.  

Pojav kazenskih 

ovadb in/ali 

negativnega pritiska 

javnosti. 

 

UGLED  

Ugled DV je 

dolgoročno prizadet, 

na osnovi dokazanih 

dejstev. Ogrožen je 

obstoj doma.  

 

 

FINANČNA 

ŠKODA:  

Finančna škoda 

znaša do 500 EUR 

 

FINANČNA 

ŠKODA:  

Finančna škoda 

znaša med 500 - 

1000 EUR 

 

FINANČNA 

ŠKODA:  

Finančna škoda 

znaša med 1000 - 

5000 EUR 

 

FINANČNA 

ŠKODA: Finančna 

škoda znaša med 

5000 – 15 000 EUR 

 

FINANČNA 

ŠKODA:  

Finančna škoda 

znaša nad 15000  

EUR 
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Ocena tveganj 

Izpostavljena tveganja skrbniki procesov s  pomočjo 5 stopenjske lestvice verjetnosti in posledice uvrstijo v 

matriko za izvedbo ocene tveganja.  

 

Tabela 3:  Matrika tveganj  

V
E

R
J
E

T
N

O
S

T
  

5 

ZELO 

POGOSTO 

5 10 15 20 25  

4 

POGOSTO 

 

4  8 12 15 20 

3 

REDKO 

 

3 6 9 12 15 

2 

ZELO 

REDKO 

2 4 6 8 10 

1 

SKORAJ 

NEMOGO

ČE 

1  2 3 4 5 

 1 

ZANEMARL

JIVA 

 

 

2 

MALA 

 

3 

OBČUTNA 

 

4 

KRITIČNA 

 

5 

KATASTR

OFALNA 

 

POSLEDICA 

 

Načrtovanje ukrepov 

Glede na oceno tveganja mora skrbnik ukrepati v skladu s spodnjo tabelo:  

Ocena tveganja Stopnja tveganja in ukrepanje Potrebnost ukrepa 

1-4 Tveganje sprejemljivo NE 

5-12 Tveganje srednje  DA 

15-25 Tveganje kritično  DA, prioriteten,takojšno ukrepanje 

 

Ob tem je pomembno, da so ukrepi izvedljivi, da imajo določeno odgovorno osebo in rok za izvedbo. 

 

Evalvacija uspešnosti ukrepa 

Skrbnik procesa poda oceno uspešnosti načrtovanih ukrepov in v primeru ne-uspešnosti  oz. je ocena 

tveganja še vedno na srednji ali kritični stopnji (ocena 5 in več) izda nov ukrep za zmanjšanje tveganja. 

 

Posodobitev registra tveganj 

Skrbniki procesov skrbijo za sprotne posodobitve registra tveganja (ob pojavu tveganja) svojega procesa in o 

tem obveščajo vodstvo. 
 


