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SEZNAM KRATIC 

 

ARRS Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AVP Javna agencija RS za varnost prometa 

ESS Ekonomsko-socialni svet 

EU-OSHA Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 

Eurofound Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 

IoVzOT Izjava o varnosti z oceno tveganja 

IRSD Inšpektorat Republike Slovenije za delo 

KIMDPŠ UKC Ljubljana - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

MF Ministrstvo za finance 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MIZŠ  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

MOD Mednarodna organizacija dela 

MZ Ministrstvo za zdravje 

Nacionalna mreža EU-OSHA Nacionalna mreža za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in 

zdravje pri delu (EU-OSHA)  

NIJZ  Nacionalni inštitut za javno zdravje  

PP Proračunska postavka 

Resolucija ReNPVZD18-27 Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 

(Uradni list RS, št. 23/18)  

SURS Statistični urad RS  

URSK Urad Republike Slovenije za kemikalije 

ZbVZD Zbornica varnosti in zdravja pri delu  

ZDVIS Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije  

ZRSŠ Zavod Republike Slovenije za šolstvo  
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UVOD 

 

Ta akcijski načrt je prvi triletni izvedbeni dokument Resolucije o nacionalnem programu varnosti in 

zdravja pri delu 2018-2027 (Uradni list RS, 23/18; ReNPVZD18-27), ki jo je Državni zbor Republike 

Slovenije sprejel na 39. seji dne 27. marca 2018. V njem so določeni ukrepi, ki se bodo izvajali v 

obdobju 2018-2020, izvajalci ukrepov, finančni viri, potrebni za izvedbo ukrepov, roki ter način 

spremljanja izvedbe ukrepov. Čeprav zaradi menjave Vlade RS ta akcijski načrt ni sprejet v 

predvidenem roku, so se naloge v letu 2018 izvajale nemoteno. 

 

Ukrepi, ki se ne bodo izvajali v prvem triletnem obdobju, so označeni kot siva polja.  

 

Pri opredeljevanju finančnih virov sta bila upoštevana Proračun RS za leto 2018 in Proračun RS za 

leto 2019, pri čemer je iz finančnega razreza v zadnjem poglavju razvidno, za katere aktivnosti je 

potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva. Proračun RS za leto 2020 še ni sprejet, zato bo 

treba pri njegovi pripravi upoštevati tudi ta akcijski načrt.    

 

Po izteku triletnega obdobja, za katerega je sprejet ta akcijski načrt, bo pripravljena analiza 

njegovega izvajanja, ki bo podlaga za pripravo drugega triletnega akcijskega načrta in/ali za pripravo 

predloga za dopolnitev Resolucije ReNPVZD18-27; če pa se bodo razmere na področju trga dela in 

posledično na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji bistveno spremenile, bo podan predlog 

za sprejem novega nacionalnega programa. 

 

V akcijskem načrtu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 

nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 
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AKTIVNOSTI ZA URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV IN UKREPOV 

 

1. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev 

varnosti pri delu 

Zap. št. Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27 Obdobje 

izvajanja 

Stran 

1.1. Zmanjšanje števila nezgod pri delu za 20 % v naslednjih 10 letih1 

1.1.1. Priprava in izvedba programa akcij usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD ter drugih 

pristojnih inšpekcijskih organov v zvezi s kakovostjo in ustreznostjo ocenjevanja 

tveganja v organizacijah 

1.1.1.1. Izvedba usmerjene akcije s področja varnosti in zdravja pri delu glede 

strokovnosti izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, vključno z 

IoVzOT  

Nosilec: IRSD  

2019-2020 

20 

1.1.1.2. Izvedba usmerjene akcije »Reprezentativni vzorec«, ki temelji na 

1.000 naključno izbranih delodajalcih iz vseh dejavnosti in z različnim 

številom zaposlenih  

Nosilec: IRSD 

2018-2020 

21 

1.1.1.3. Svetovanja Projektne enote IRSD v zvezi z izvajanjem ZVZD-1, 

vključno z IoVzOT 

Nosilec: IRSD 

2018-2020 

22 

1.1.1.4. Aktivno sodelovanje na posvetih strokovnih delavcev ZbVZD 

Nosilec: IRSD 

2018-2020 

23 

1.1.2. Priprava in izvedba programa kampanj ozaveščanja o varnosti in zdravju pri delu v 

prometu, še zlasti v sodelovanju z AVP in Policijo, vključno z akcijami usmerjenega 

nadzora in svetovanja inšpekcijskih organov 

1.1.3. Priprava in izvedba programov kampanj ozaveščanja delodajalcev in delavcev v 

gradbeništvu za preprečevanje nezgod pri delu, vključno z akcijami usmerjenega 

nadzora in svetovanja IRSD 

1.1.3.1. Izvedba usmerjene akcije v dejavnosti gradbeništva  

Nosilec: IRSD 

2018-2020 

24 

 

                                                 
1 Cilj je treba doseči v obdobju 2018–2027.  
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1.1.3.2. Aktivno sodelovanje na posvetih koordinatorjev ZbVZD 

Nosilec: IRSD 

2018-2020 

25 

1.1.4. Priprava in izvedba programa kampanj ozaveščanja delodajalcev in delavcev glede 

tveganj za padec z višine in v globino, vključno z akcijami usmerjenega nadzora in 

svetovanja IRSD 

1.1.5. Priprava in izvedba programa kampanj ozaveščanja malih delodajalcev in njihovih 

delavcev za preprečevanje nezgod pri delu, vključno z akcijami usmerjenega nadzora in 

svetovanja IRSD 

1.1.5.1. Izvedba usmerjene akcije na področju varnosti in zdravja pri delu  glede 

prijavljanja nezgod pri delu in hranjenja dokumentacije s tega področja 

Nosilec: IRSD 

2019-2020 

26 

1.1.5.2. Vzpostavitev elektronske prijave nezgode pri delu / poškodbe pri delu 

Nosilec: MDDSZ, MZ, MJU 

2019 

27 

1.1.6. Uveljavitev diferencirane prispevne stopnje za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje na podlagi predhodne analize in simulacije 

1.1.7. Proučitev možnosti za razbremenitev investicij v varno in zdravo delovno okolje ter 

promocijo zdravja na delovnem mestu 

1.1.7.1. Ustanovitev in delovanje delovne skupine za razbremenitev investicij v 

varno in zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na delovnem mestu 

Nosilci: MDDSZ, MZ, MF 

2019-2020 

28 

1.1.7.2. Priprava mednarodne primerjalne analize razbremenitev investicij v 

varno in zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na delovnem mestu 

Nosilec: MDDSZ 

2019-2020 

1.1.8. Priprava in izvedba programa izdelave praktičnih spletnih orodij za ocenjevanje tveganja 

OiRA, vključno z načrtom njihovega posodabljanja, promocijo, usposabljanjem 

delodajalcev za delo z njimi in vzpostavitev ter delovanje službe za pomoč uporabnikom  

1.1.8.1. Priprava in izvajanje programa izdelave in spodbujanja uporabe spletnih 

orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2019-2021, vključno s 

posodabljanjem že objavljenih OiRA orodij 

Nosilca: MDDSZ  

2018-2021 

29 
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1.1.9. Priprava in izdelava praktičnih spletnih orodij na področju varnosti in zdravja pri delu  

1.1.9.1. Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu 

(e-učilnica)  

Nosilec: izbrani izvajalec projekta v okviru javnega razpisa / naročnik: 

MDDSZ  

2019-2020 

31 

 

1.1.10. Podeljevanje nacionalnih priznanj za dosežke delodajalcev na področju celostnega 

pristopa k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu  

1.1.10.1. Izvedba nacionalnega tekmovanja »Dobra praksa na področju 

varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« (kemijska varnost pri delu) 

Nosilca: MDDSZ in IRSD  

2018-2020 

32 

1.1.10.2. Izvedba nacionalnega tekmovanja »Dobra praksa na področju 

varnosti in zdravja pri delu 2020-2021« (preprečevanje kostno-

mišičnih obolenj na delovnem mestu) 

Nosilca: MDDSZ in IRSD  

2020-2022 

33 

1.1.10.3. Promocija prejemnika priznanja »Dobra praksa na področju varnosti 

in zdravja pri delu 2016-2017« (starejši delavci in medgeneracijsko 

sodelovanje) 

Nosilci: MDDSZ, MNZ, Policija  

2018-2019 

34 

1.2. Zagotovitev varne uporabe nevarnih kemičnih snovi v delovnem procesu ter 

nadomeščanje nevarnih kemikalij z manj nevarnimi 

1.2.1. Revizija in priprava novega seznama zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno 

izpostavljenost nevarnim kemičnim snovem 

1.2.1.1. Priprava in sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji 

zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu ter Pravilnika o  

varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim 

ali mutagenim snovem 

Nosilec: MDDSZ 

2018-2020 

35 

1.2.1.2. Izvedba študije zdravstvenega stanja delavcev, ki so bili v Sloveniji 

izpostavljeni kremenovem prahu na delovnem mestu  

Nosilec: MDDSZ 

2019-2020 

36 

1.2.2. Priprava in izvedba programa usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD v zvezi s 

pravilno uporabo in izvajanjem predpisov s področja nevarnih snovi, in sicer kemičnih, 

rakotvornih in mutagenih snovi, snovi, strupenih za razmnoževanje, ter azbesta 

1.2.3. Priprava in izvedba programa kampanj za ozaveščanje delodajalcev in delavcev ter 

širše javnosti o tveganjih pri delu z nanomateriali in endokrinimi motilci 
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1.2.3.1. Priprava gradiva za kampanjo o tveganjih pri delu z endokrinimi 

motilci 

Nosilec: MDDSZ 

2019-2020 

37 

1.2.4. Priprava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim 

kemičnim snovem 

1.2.4.1. Priprava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi 

izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem 

Nosilec: MDDSZ 

2020-2021 

38 

1.2.5. Priprava in izvedba programa akcij poostrenega nadzora IRSD v zvezi s kakovostjo 

ocene tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem 

1.2.6. Podpis in izvajanje Dogovora o ozaveščanju in izmenjavanju dobre prakse na področju 

zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu 

1.2.6.1. Sodelovanje v izmenjavi primerov dobre prakse na področju 

zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem 

mestu na portalu Roadmap on Carcinogens at Work 

Nosilec: MDDSZ in IRSD 

2018-2020 

39 

1.2.6.2. Obveščanje o tujih primerih dobre prakse na področju zmanjševanja 

izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu na portalu 

Varnost in zdravje pri delu 

Nosilec: MDDSZ  

2019-2020 

40 

1.3. Zagotovitev kakovostnega izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu 

1.3.1. Kadrovska krepitev Sektorja za varnost in zdravje pri delu v okviru MDDSZ, ki bo 

prevzel tudi skrb za doktrino na področju varnosti in zdravja pri delu   

1.3.1.1. Kadrovska krepitev Sektorja za varnost in zdravje pri delu  

Nosilec: MDDSZ 

2018-2020 

41 

1.3.2. Kadrovska krepitev Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu v okviru IRSD 

1.3.2.1. Kadrovska krepitev Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu v 

okviru IRSD 

Nosilca MDDSZ in IRSD 

2019 

42 

1.3.3. Priprava in izvedba programa usposabljanj inšpektorjev za delo in drugih pristojnih 

inšpektorjev za izvajanje nadzora in svetovanja 
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1.3.3.1. Organiziranje delavnic, namenjenih inšpektorjem za delo  

Nosilec: IRSD 

2019-2020 

43 

1.3.3.2. Zagotavljanje udeležbe inšpektorjev za delo na konferencah in drugih 

strokovnih posvetih  

Nosilec: IRSD 

2018-2020 

44 

1.3.4. Priprava in izvedba programa usposabljanj strokovnih delavcev  

1.3.4.1. Priprava in sprejem Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju 

in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 

Nosilec: MDDSZ 

2019 

45 

1.3.4.2. Izdelava priročnika, namenjenega strokovnim delavcem za varnost pri 

delu 

Nosilec: IRSD 

2019-2020 

46 

1.3.5. Priprava in izvedba programa akcij usmerjenega nadzora IRSD nad kakovostjo in 

ustreznostjo opravljanja strokovnih nalog varnosti pri delu pravnih oseb in samostojnih 

podjetnikov posameznikov z dovoljenji za opravljanje strokovnih nalog 

1.3.5.1. Izvedba usmerjene akcije s področja varnosti in zdravja pri delu glede 

strokovnosti izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu s strani 

zunanjih strokovnih služb 

Nosilec: IRSD 

2019-2020 

47 

1.3.6. Razvoj sodobnega interdisciplinarnega študija na področju varnosti in zdravja pri delu 

1.3.6.1. Razprava z Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na 

Primorskem o uvedbi sodobnega interdisciplinarnega študija na 

področju varnosti in zdravja pri delu in uvedba prvih sprememb 

Nosilec: MDDSZ 

2019-2021 

48 

1.3.7. Povečanje proračunskih sredstev, namenjenih za bazične in aplikativne raziskave na 

področju varnosti in zdravja pri delu 

1.3.7.1. Povečanje proračunskih sredstev za izvajanje raziskav na področju 

varnosti in zdravja pri delu 

Nosilca: MDDSZ in MZ 

2019-2020 

49 

1.3.8. 

 

Spodbujanje interdisciplinarnega znanstvenoraziskovalnega dela na področju varnosti in 

zdravja pri delu  

1.3.8.1. Izvajanje raziskav na področju varnosti in zdravja pri delu 

Nosilca: MDDSZ in MZ 

2019-2020 

49 



10 
 

1.3.9. Razširjanje dognanj tujih raziskav na področju varnosti in zdravja pri delu 

1.3.9.1. Povečanje vzorca, na katerem se bo v Sloveniji izvajalo anketiranje za 

potrebe 3. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih 

tveganjih (EU-OSHA, 2019) 

Nosilec: MDDSZ 

2019-2021 

50 

1.3.9.2. Povečanje vzorca, na katerem se bo v Sloveniji izvajalo anketiranje za 

potrebe 7. evropske raziskave o delovnih pogojih (Eurofound, 2020) 

Nosilec: MDDSZ 

2020-2022 

51 

1.3.9.3. Predstavitev ugotovitev 3. evropske raziskave podjetij o novih in 

nastajajočih tveganjih (EU-OSHA, 2019) na javni tribuni o varnosti in 

zdravja pri delu v Sloveniji 

Nosilec: MDDSZ 

2020 

52 

1.3.9.4. Predstavitev tujih raziskav s področja varnosti in zdravja pri delu na 

dogodkih ter portalu Varnost in zdravja pri delu  

Nosilec: MDDSZ  

2018-2020 

53 

1.3.10. 

 

Spremljanje javnih naročil z vidika izpolnjevanja obveznosti predpisov s področja 

varnosti in zdravja pri delu v praksi 

1.3.10.1. 

 

Ob spremembi Zakona o javnem naročanju se predvidi sistemsko 

spremljanje javnih naročil z vidika izpolnjevanja obveznosti predpisov 

s področja varnosti in zdravja pri delu v praksi 

Nosilec: MDDSZ  

2018-2020 

54 

 

2. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v 

zagotovitev zdravja pri delu 

Zap. št. Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27 Obdobje 

izvajanja 

Stran 

2.1. Ureditev, uveljavitev, spremljanje in nadgrajevanje sistema ugotavljanja, 

potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni 

2.1.1. Priprava, sprejem in uveljavitev predpisov, ki bodo uredili ugotavljanje, potrjevanje in 

prijavljanje poklicnih bolezni  

2.1.1.1. Sprejem Pravilnika o poklicnih boleznih 

Nosilec: MZ 

2019 

55 
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2.1.1.2. 

 

Vzpostavitev sistema za ugotavljanje poklicnih bolezni, vključno z 

izobraževanjem vseh deležnikov  

Nosilec: MZ  

2019-2020 

56 

2.1.2. Revizija predpisa o preventivnih zdravstvenih pregledih  

2.1.2.1. Sprememba Pravilnika o zdravstvenih pregledih delavcev 

Nosilec: MZ 

2019-2020 

56 

2.1.2.2. Priprava zakonodaje, ki bo urejala pogoje za izvajalce medicine dela 

Nosilec: MZ 

2019-2020 

57 

2.1.3. Priprava strokovnih podlag za sprejem predpisa o izvajanju biološkega monitoringa v 

zvezi z izpostavljenostjo delavcev nevarnim kemičnim snovem 

2.2. Izvajanje, spremljanje in nadgrajevanje programov promocije telesnega in 

duševnega zdravja na delovnem mestu, usmerjenih v preprečevanje kroničnih 

bolezni in ohranjanje sposobnosti za delo 

2.2.1. Vzpostavitev nacionalne platforme za zagotavljanje strokovne podpore delodajalcem za 

izvajanje programov promocije zdravja na delovnem mestu 

2.2.1.1. Priprava strokovnih izhodišč in vzpostavitev nacionalne platforme za 

zagotavljanje strokovne podpore delodajalcem za izvajanje 

programov promocije zdravja na delovnem mestu 

Nosilec: NIJZ 

2018-2020 

58 

2.2.1.2. Priprava pravnih podlag za izvajanje projektov s področja promocije 

zdravja na delovnem mestu 

Nosilec: MZ 

2019-2020 

61 

2.2.2. Priprava in izvedba programov usposabljanja delodajalcev za izvajanje promocije 

zdravja na delovnem mestu, prilagojenih za majhna podjetja 

2.2.3. Promoviranje primerov dobre prakse na področju promocije zdravja na delovnem 

mestu, še zlasti primerov dobre prakse iz majhnih podjetij  

2.2.3.1. Organizacija letne konference o promociji zdravja na delovnem mestu 

Nosilec: MZ 

2019-2020 

62 
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2.3. Vzpostavitev mehanizmov za zgodnje odkrivanje in pomoč v primeru z delom 

povezanih duševnih obremenitev 

2.3.1. Priprava praktičnih smernic za zgodnje odkrivanje z delom povezanih duševnih 

obremenitev  

2.3.1.1. Izvajanje ukrepov in aktivnosti, opredeljenih z Resolucijo o 

nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 

Nosilec: MZ 

2019-2020 

62 

2.3.2. Pristop k sklenitvi sporazuma socialnih partnerjev o preprečevanju stresa v zvezi z 

delom 

2.3.3. Pristop k sklenitvi dogovora socialnih partnerjev o izvajanju Neodvisnega okvirnega 

sporazuma evropskih socialnih partnerjev o aktivnem staranju in medgeneracijskem 

pristopu2 

2.3.4. Priprava in izvedba programov usposabljanja vodstvenih delavcev o ukrepih na 

področju organizacije dela in ravnanja z ljudmi pri delu, s katerimi je mogoče izboljšati 

delovno okolje in zmanjšati prisotnost psihosocialnih tveganj  

2.3.4.1. Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne 

sile (NAPREJ) 

Nosilec: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, 

ustanova / naročnik MDDSZ 

2018-2020 

64 

2.3.5. Priprava in izvedba programa kampanje za prepoznavanje, odkrivanje in pomoč pri 

preprečevanju izgorelosti delavcev 

2.3.6. Spodbujanje znanstvenoraziskovalnega dela na področju psihosocialnih tveganj na 

delovnem mestu  

2.4. Prilagoditev delovnih mest za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj; 

zmanjšanje bolniških odsotnosti zaradi kostno-mišičnih obolenj za 5 % v 

naslednjih 10 letih3 

2.4.1. Priprava in izvedba programa usmerjenih akcij nadzora in svetovanja IRSD ter drugih 

pristojnih inšpekcijskih organov v zvezi s pravilno uporabo in izvajanjem predpisov s 

področja preprečevanja kostno-mišičnih obolenj, kakovostnim ocenjevanjem tveganja 

in izvajanjem promocije zdravja na delovnem mestu 

 

                                                 
2 European social partners’ autonomous framework agreement on active ageing and an 
intergenerational approach (https://healthy-workplaces.eu/sl/news/european-social-partners-
framework-agreement-active-ageing-and-intergenerational-approach)  
3 Cilj je treba doseči v obdobju 2018–2027. 
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2.4.1.1. Izvedba pilotne študije o obravnavi pacientov z bolečino v hrbtu z 

namenom zmanjševanja bolniškega staleža 

Nosilec: MZ 

2018-2019 

65 

2.4.1.2. Priprava in sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 

ročnem premeščanju bremen 

Nosilec: MDDSZ 

2020-2022 

66 

2.5. 

 

Vzpostavitev mehanizmov za pomoč pri vračanju delavcev na delo po 

dolgotrajni bolniški odsotnosti 

2.5.1. Priprava in izvajanje programov usposabljanja delodajalcev za prepoznavanje 

delovnopravnih in zdravstvenih posledic kroničnih bolezni na delovnih mestih ter za 

prilagoditev delovnih mest 

2.5.2. Priprava in izvajanje programov usposabljanja izvajalcev medicine dela, strokovnih 

delavcev, kadrovskih služb in vodstvenih delavcev za pomoč delavcem pri vračanju na 

delo po daljši bolniški odsotnosti ter za prilagoditev delovnih mest 

2.5.3. Zbiranje in razširjanje informacij o ukrepih in dobrih praksah, namenjenih lažjemu 

vračanju delavcev na delo po daljši bolniški odsotnosti 

2.5.4. 

 

Priprava praktičnih smernic za pomoč delavcem pri vračanju na delo po daljši bolniški 

odsotnosti  

2.6. Zagotovitev kakovostnega izvajanja strokovnih nalog izvajalcev medicine dela 

2.6.1. 

 

Priprava analize stanja na področju medicine dela ter sprejem ustreznih sistemskih 

sprememb 

2.6.1.1. Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela  

Nosilec: MZ 

2018-2019 

67 

2.6.1.2. Predlog sistemskih sprememb na področju izvajanja strokovnih nalog 

medicine dela 

Nosilec: MZ 

2020-2021 

68 

2.6.2. Sprejem standardov kakovosti v medicini dela 

2.6.3. 

 

Priprava in izvedba programa akcij usmerjenega nadzora in svetovanja inšpekcijskih 

organov v zvezi s kakovostjo in ustreznostjo izvajanja strokovnih nalog zagotavljanja 

zdravja pri delu 

2.6.4. Pregled in posodobitev nacionalne zakonodaje s ciljem zmanjšati upravno breme, kadar 

je to mogoče, zlasti za mikro in male delodajalce 
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3. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v 

spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu ter 

upoštevanje raznolikosti delavcev 

Zap. št. Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27 Obdobje 

izvajanja 

Stran 

3.1. Izvajanje tematskih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive v 

delovnem okolju 

3.1.1. Priprava in izvajanje programa nacionalnih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture 

preventive na področju varnosti in zdravja pri delu  

3.1.1.1. Priprava programa nacionalnih kampanj, usmerjenih v spodbujanje 

kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu  

Nosilec: MDDSZ  

2020 

69 

3.1.1.2. Priprava in izvedba kampanje preprečevanja zlorab alkohola, drog 

in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu 

Nosilec: MDDSZ, MZ 

2020 

70 

3.1.2. Nadaljevanje sodelovanja v evropskih kampanjah Zdravo delovno okolje, ki se izvajajo 

na pobudo EU-OSHA   

3.1.2.1. Izvajanje kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno 

ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta  

Nosilec: MDDSZ  

2018-2019 

71 

3.1.2.2. Priprave in izvajanje kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022 v 

zvezi s preprečevanjem kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu 

Nosilec: MDDSZ 

2018-2022 

72 

3.1.2.3. Nadaljevanje aktivnosti preteklih kampanj, usmerjenih v 

spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri 

delu 

Nosilec: MDDSZ 

2018-2020 

73 

3.1.3. Priprava gradiva s temeljnimi postulati kulture preventive na področju varnosti in 

zdravja pri delu 

3.1.3.1. Priprava spletnega priročnika s temeljnimi postulati kulture 

preventive na področju varnosti in zdravja pri delu 

Nosilec: MDDSZ 

2019-2020 

74 
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3.2. Uvajanje varnosti in zdravja pri delu ter zdravega življenjskega sloga v vzgojo 

in izobraževanje na vseh stopnjah in smereh 

3.2.1. Priprava in izvajanje sodobnega programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo 

in izobraževanje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 

Zavodom RS za šolstvom ter drugimi relevantnimi institucijami 

3.2.1.1. Priprava in izvajanje sodobnega programa uvajanja varnosti in 

zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje 

Nosilec: MDDSZ, MIZŠ in ZRSŠ  

2019-2020 

75 

3.2.1.2. Organizacija seminarjev o uvajanju varnosti in zdravja pri delu v 

vzgojo in izobraževanje, namenjenih osnovnošolskim učiteljem in 

ravnateljem 

Nosilca: MDDSZ  

2020 

76 

3.2.1.3. 

 

Dopolnitev Napo didaktičnega gradiva za učitelje z novimi predlogi 

izvedbe učnih ur, zasnovanimi na Napo filmih 

Nosilca: MDDSZ  

2018-2020 

77 

3.2.1.4. Izvedba dogodkov »Dan varnosti in zdravja pri delu: kemijska 

varnost za osnovnošolce« na podlagi regionalnega pristopa 

Nosilca: MDDSZ  

2018-2020 

78 

3.2.1.5. Izvedba dogodkov »Dan varnosti in zdravja pri delu:  preprečevanje 

kostno-mišičnih obolenj« na podlagi regionalnega pristopa 

Nosilca: MDDSZ  

2019-2021 

79 

3.2.1.6. 

 

Priprava tiskanega in spletnega gradiva o osnovah varnosti in 

zdravja pri delu za osnovnošolce 

Nosilca: MDDSZ  

2019-2020 

80 

3.2.1.7. 

 

Priprava in izvajanje izobraževalnih predstav o osnovah varnosti in 

zdravja pri delu za otroke in učence 

Nosilec: MDDSZ  

2018-2020 

81 

3.2.1.8. 

 

Organizacija ogledov filmov, ki obravnavajo problematiko varnosti 

in zdravja pri delu, z razpravo za študente   

Nosilec: MDDSZ  

2018-2020 

82 
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3.3. Spodbujanje upoštevanja raznolikosti pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri 

delu; spodbujanje zagotavljanja delovnih mest za vse generacije ter 

medgeneracijskega sodelovanja 

3.3.1. 

 

Priprava praktičnih smernic za ocenjevanja tveganja ob upoštevanju raznolikosti 

delavcev – še zlasti ob upoštevanju razlik glede na spol, starost,  in zmanjšano delovno 

zmožnost, pa tudi posebna tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci migranti in napoteni 

delavci  

3.3.1.1. Priprava spletnih praktičnih smernic za ocenjevanja tveganja ob 

upoštevanju raznolikosti delavcev – še zlasti ob upoštevanju razlik 

glede na spol, starost, invalidnost in zmanjšano delovno zmožnost, 

pa tudi posebna tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci migranti in 

napoteni delavci 

Nosilec: MDDSZ 

2019-2020 

83 

3.3.2. 

 

Upoštevanje posebnih tveganj, s katerimi se srečujejo določene skupine delavcev (na 

primer noseče delavke, delavci invalidi, delavci z zmanjšano delovno zmožnostjo, 

starejši in mlajši delavci, delavci migranti, napoteni delavci, ženske), pri izdelavi 

praktičnih e-orodij za ocenjevanje tveganja OiRA 

3.3.2.1. 

 

Priprava modela ocene tveganja, ki upošteva posebna tveganj, s 

katerimi se srečujejo starejši delavcev  

Nosilec: MDDSZ 

2020-2021 

84 

3.3.3. Priprava praktičnih smernic za upravljanje varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju 

starostne strukture ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja 

3.3.3.1. Priprava spletnih praktičnih smernic za upravljanje varnosti in 

zdravja pri delu ob upoštevanju starostne strukture ter spodbujanje 

medgeneracijskega sodelovanja, zlasti mentorstva in obratnega 

mentorstva 

Nosilec: MDDSZ 

2019-2020 

85 

3.3.3.2. 

 

Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela 

Nosilec: Univerza na Primorskem za kohezijsko regijo zahodna 

Slovenija in Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. za kohezijsko 

regijo vzhodna Slovenija / naročnik MDDSZ 

2018-2020 

86 

3.3.4. Uvedba in promocija ocene tveganja, ki bo upoštevala posebnosti dela starejših 

delavcev ali delavk na delovnih mestih 

3.3.4.1. 

 

Uvedba in promocija ocene tveganja, ki bo upoštevala posebnosti 

dela starejših delavcev na delovnih mestih 

Nosilec: MDDSZ 

2020-2022 

87 
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3.3.5. Priprava in izvedba programov usposabljanja vodstvenih in kadrovskih delavcev za 

medgeneracijsko sodelovanje 

3.3.5.1 Organizacija seminarjev »Zdrava delovna mesta za vse generacije: 

Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in 

zdravega delovnega okolja« s poudarkom na ravnanju s starejšimi 

delavci, spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, mentorstva 

in obratnega mentorstva 

Nosilec: MDDSZ 

2018-2020 

89 

3.3.5.2. 

 

Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu 

(e-učilnica) 

Nosilec: izbrani izvajalec projektov v okviru javnega razpisa / naročnik 

MDDSZ 

2019-2020 

Glej opis za  

1.1.9.1. 

31 

3.3.5.3. Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne 

sile (NAPREJ) 

Nosilec: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, 

ustanova / naročnik MDDSZ 

2018-2020 

Glej opis za 

2.3.4.1. 

64 

 

4. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v 

zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in 

zaposlovanja 

Zap. št. Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27 Obdobje 

izvajanja 

Stran 

4.1. Ozaveščanje delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja, o 

osnovah varnosti in zdravja pri delu   

4.1.1. Priprava in izvedba kampanje o varnosti in zdravju pri delu za delavce, ki delajo v novih 

oblikah dela in zaposlovanja 

4.1.1.1. Priprave na kampanjo o varnosti in zdravju pri delu za delavce, ki 

delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja, vezane na aktivnost 

1.3.8.1. 

2020-2021 

90 

4.1.2. 

 

Spodbujanje vseživljenjskega učenja na področju varnosti in zdravja pri delu, vključno 

s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj in izkušenj med mlajšimi in starejšimi 

zaposlenimi skozi mentorstvo in obratno mentorstvo   
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4.1.2.1. 

 

Izvajanje seminarjev »Zdrava delovna mesta za vse generacije: Kako 

z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega 

delovnega okolja« s poudarkom na mentorstvu in obratnem 

mentorstvu 

Nosilec: MDDSZ 

2018-2020 

Glej opis za 

3.3.5.1. 

89 

4.2. Razširjanje najnovejših dognanj o spreminjanju delovnega okolja, o novih 

oblikah dela in zaposlovanja 

4.2.1. Seznanjanje širše in strokovne javnosti z dognanji najnovejših raziskav o novih oblikah 

dela in zaposlovanja, ki jih izvajajo/bodo izvajale MOD, Eurofound, EU-OSHA ter druge 

raziskovalne institucije 

4.2.1.1. Redno seznanjanje širše in strokovne javnosti z dognanji najnovejših 

raziskav o novih oblikah dela in zaposlovanja, ki jih izvajajo/bodo 

izvajale MOD, Eurofound, EU-OSHA ter druge raziskovalne institucije 

preko portala Varnost in zdravje pri delu  

Nosilec: MDDSZ 

2018-2020 

91 

4.2.1.2. Organizacija delavnic o novih in nastajajočih tveganjih na področju 

varnosti in zdravja pri delu, ki so posledica digitalizacije 

Nosilec: MDDSZ 

2018-2020 

92 

4.2.2. 

 

Spodbujanje raziskav o posledicah novih oblik dela in zaposlovanja za varnost in 

zdravje pri delu  

4.2.2.2. Raziskovalni projekt MAPA – Multidisciplinarna analiza prekarnega 

dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidik  

Nosilec: MDDSZ 

2018-2020 

93 

 

5. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v 

spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu 

Zap. št. Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27 Prioriteta 

v 2018-2020 

5.1. Spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu 

5.1.1. Priprava in izvedba programov usposabljanja delodajalcev, delavcev in njihovih 

predstavnikov za socialni dialog na področju varnosti in zdravja pri delu v organizacijah 

5.1.2. 

 

Sklepanje socialnih sporazumov na področjih, ki prispevajo k dvigu ravni varnosti in 

zdravja pri delu    
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6. Druge naloge, predvidene z resolucijo ReNPVZD18-27 

Zap. št. Druge naloge, predvidene z resolucijo ReNPVZD18-27 Prioriteta 

v 2018-2020 

6.1. Statistika na področju varnosti in zdravja pri delu 

6.1.1. Evalvacija administrativnih in anketnih virov statističnih podatkov o nezgodah pri delu, 

poškodbah pri delu, bolniškem dopustu, poklicnih boleznih ter zdravstvenih težavah, 

povezanih z delom   

6.1.1.1. Mednarodna primerjava administrativnih statističnih podatkov o 

nezgodah pri delu, poškodbah pri delu, bolniškem dopustu, poklicnih 

boleznih ter zdravstvenih težavah, povezanih z delom 

Nosilci: MDDSZ, MZ, IRSD, NIJZ in SURS 

2019-2020 

94 

6.1.1.2. Evalvacija administrativnih in anketnih virov statističnih podatkov o 

nezgodah pri delu, poškodbah pri delu, bolniškem dopustu, poklicnih 

boleznih ter zdravstvenih težavah, povezanih z delom   

Nosilci: MDDSZ, MZ, IRSD, NIJZ in SURS 

2020-2021 

95 

6.1.1.3. 

 

Preučitev možnosti za vzpostavitev registra izpostavljenosti 

prekomernemu hrupu, nevarnim kemikalijam in vibracijam na 

delovnem mestu ter registra poklicnih bolezni ter poklicnih rakov 

Nosilci: MDDSZ, MZ 

2019-2021 

96 

6.1.2. Prenova sistema statističnega spremljanja navedenega področja 

6.2. Analize, evalvacije in priprava izvedbenih dokumentov ReNPVZD18-27   

6.2.1. Evalvacija izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje ReNPVZD18-27 za obdobje 2018-

2020 

6.2.1.1. Priprava analize stanja na področju varnosti in zdravja pri delu z 

evalvacijo izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje ReNPVZD18-27 za 

obdobje 2018-2020  

Nosilci: MDDSZ v sodelovanju s posameznimi nosilci ukrepov, 

navedenimi v tem akcijskem načrtu 

2020 

97 

6.2.2. Priprava izvedbenih dokumentov 

6.2.2.1. Priprava osnutka Akcijskega načrta za izvajanje ReNPVZD18-27 za 

obdobje 2021-2023 

Nosilec: MDDSZ 

2020 

98 
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OPISI AKTIVNOSTI 

 

Zaporedna številka: 1.1.1.1. 

 

Naslov: Izvedba usmerjene akcije s področja varnosti in zdravja pri 

delu glede strokovnosti izvajanja nalog varnosti in zdravja 

pri delu (vključno z IoVzOT) 

  

Ciljne skupine:  strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu, zaposleni pri 

delodajalcih  

 zunanje strokovne službe  

 delodajalci, ki opravljajo naloge strokovnih delavcev za varnost 

in zdravje pri delu  

 

Obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po letih):  2019: izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih  

 2020: izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih  

 

Ključni nosilec(i): IRSD 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikatorji spremljanja:   število opravljenih nadzorov v obdobju 2019-2020 

 število nadzorovanih zunanjih strokovnih služb v obdobju 

2019-2020 

 število nadzorovanih delodajalcev v obdobju 2019-2020 

 število ugotovljenih kršitev glede IoVzOT in ostalih strokovnih 

nalog na področju varnosti in zdravja pri delu  

 primerjava ugotovljenih kršitev pri vseh nadzorovanih 

subjektih, po letih 
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Zaporedna številka: 1.1.1.2. 

 

Naslov: Izvedba usmerjene akcije »Reprezentativni vzorec«, ki 

temelji na 1.000 naključno izbranih delodajalcih iz vseh 

dejavnosti in z različnim številom zaposlenih; nadzor 

zajema deset najpomembnejših zahtev varnosti in zdravja 

pri delu, vključno z IoVzOT 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci (ne glede na dejavnost in število zaposlenih) 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih   

 2019: izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih  

 2020: izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih  

 

Ključni nosilec(i): IRSD 

 

Sodelujoče institucije: 

 

/ 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število opravljenih nadzorov v obdobju 2018-2020 

 število nadzorovanih delodajalcev v obdobju 2018-2020 

 število ugotovljenih kršitev glede IoVzOT  

 primerjava ugotovljenih kršitev pri vseh nadzorovanih 

subjektih, po letih 

 opisna ocena stanja 
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Zaporedna številka: 1.1.1.3. 

 

Naslov: Svetovanja Projektne enote IRSD v zvezi z izvajanjem 

ZVZD-1, vključno z IoVzOT 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci (ne glede na občino, dejavnost in število 

zaposlenih)  

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: izvedba 40 regijskih usposabljanj za skupno 1.080 

udeležencev 

 2019: izvedba 40 regijskih usposabljanj za skupno 1.080 

udeležencev 

 2020: izvedba 40 regijskih usposabljanj za skupno 1.080 

udeležencev 

 

Ključni nosilec(i): IRSD 

 

Sodelujoče institucije: 

 

/ 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: 5.000 € zagotovi IRSD iz PP 170288 in PP170289 

(projektna sredstva EU) 

 2019: 5.000 € zagotovi IRSD iz PP 170288 in PP170289 

(projektna sredstva EU) 

 2020: 5.000 € zagotovi IRSD iz PP 170288 in PP170289 

(projektna sredstva EU) 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število regijskih usposabljanj na leto 

 število udeležencev usposabljanj na leto 
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Zaporedna številka: 1.1.1.4. 

 

Naslov: Aktivno sodelovanje IRSD na posvetih strokovnih delavcev 

ZbVZD 

 

Ciljna(e) skupina(e):  strokovni delavci za varnost pri delu  

 izvajalci medicine dela  

 inšpektorji za delo 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD 

v posameznem obravnavanem obdobju; dajanje usmeritev za 

strokovno izvajanje nalog na področju varnosti in zdravja pri 

delu            

 2019: predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD 

v posameznem obravnavanem obdobju; dajanje usmeritev za 

strokovno izvajanje nalog na področju varnosti in zdravja pri 

delu  

 2020: predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD 

v posameznem obravnavanem obdobju; dajanje usmeritev za 

strokovno izvajanje nalog na področju varnosti in zdravja pri 

delu  

 

Ključni nosilec(i): IRSD 

 

Sodelujoče institucije: 

 

/ 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število posvetov ZbVZD, namenjenih strokovnim delavcem za 

varnost pri delu in izvajalcem medicine dela, na katerih 

sodelujejo predavatelji IRSD  

 število predavateljev – predstavnikov IRSD 

 število vseh udeležencev  

 število udeležencev – predstavnikov IRSD 
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Zaporedna številka: 1.1.3.1. 

 

Naslov: Izvedba usmerjene akcije v dejavnosti gradbeništva tekom 

celotnega leta in dvakrat na leto (spomladi in jeseni) v 

trajanju enega tedna s prisotnostjo vseh razpoložljivih 

inšpektorjev 

 

Ciljna(e) skupina(e):  glavni izvajalci in podizvajalci na gradbiščih, prijavljenih na 

IRSD 

 izvajalci na gradbiščih, ki niso prijavljena na IRSD 

 koordinatorji na začasnih in premičnih gradbiščih 

 naročniki gradbenih del 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: izredni inšpekcijski nadzori na začasnih in premičnih 

gradbiščih  

 2019: izredni inšpekcijski nadzori na začasnih in premičnih 

gradbiščih 

 2020: izredni inšpekcijski nadzori na začasnih in premičnih 

gradbiščih 

 

Ključni nosilec(i): IRSD 

 

Sodelujoče institucije: 

 

/ 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število nadzorovanih gradbišč v obdobju  

 število nadzorovanih subjektov na gradbiščih v obdobju  

 število ugotovljenih kršitev  

 opisna ocena dela koordinatorjev na gradbiščih 
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Zaporedna številka: 1.1.3.2. 

 

Naslov: Aktivno sodelovanje IRSD na posvetih koordinatorjev 

ZbVZD 

 

Ciljna(e) skupina(e):  koordinatorji za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih  

 strokovni delavci za varnost pri delu  

 inšpektorji za delo 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD 

v posameznem obravnavanem obdobju; dajanje usmeritev za 

strokovno izvajanje nalog koordinatorjev za varnost in zdravje 

pri delu na gradbiščih 

 2019: predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD 

v posameznem obravnavanem obdobju; dajanje usmeritev za 

strokovno izvajanje nalog koordinatorjev za varnost in zdravje 

pri delu na gradbiščih 

 2020: predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD 

v posameznem obravnavanem obdobju; dajanje usmeritev za 

strokovno izvajanje nalog koordinatorjev za varnost in zdravje 

pri delu na gradbiščih 

 

Ključni nosilec(i): IRSD 

 

Sodelujoče institucije: 

 

/ 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število posvetov ZbVZD, namenjenih koordinatorjem za 

varnost in zdravje pri delu na gradbiščih, na katerih sodelujejo 

predavatelji IRSD 

 število predavateljev – predstavnikov IRSD 

 število vseh udeležencev 

 število udeležencev – predstavnikov IRSD 
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Zaporedna številka: 1.1.5.1. 

 

Naslov: Izvedba usmerjene akcije na področju varnosti in zdravja 

pri delu glede prijavljanja nezgod pri delu in hranjenja 

dokumentacije s tega področja 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci (ne glede na dejavnost in število zaposlenih) 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: izredni inšpekcijski nadzori v zvezi s prijavljanjem           

nezgod pri delu in nevarnih pojavov ter vodenjem           

dokumentacije glede nezgod pri delu  

 2020: izredni inšpekcijski nadzori v zvezi s prijavljanjem           

nezgod pri delu in nevarnih pojavov ter vodenjem           

dokumentacije glede nezgod pri delu  

 

Ključni nosilec(i): IRSD 

 

Sodelujoče institucije: 

 

NIJZ 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in NIJZ, 

zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število opravljenih nadzorov v obdobju  

 število nadzorovanih delodajalcev v obdobju  

 število ugotovljenih kršitev glede prijavljanja nezgod pri delu 

in hranjenja dokumentacije v zvezi s tem 

 analiza podatkov IRSD o nezgodah pri delu, po letih in 

dejavnostih  

 analiza in primerjava podatkov IRSD o nezgodah pri delu in 

podatkov NIJZ o poškodbah pri delu, po letih 
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Zaporedna številka: 1.1.5.2. 

 

Naslov: Vzpostavitev elektronske prijave nezgode pri delu / 

poškodbe pri delu 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 

Leto/obdobje: 2019 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: vzpostavitev elektronske prijave nezgode pri delu / 

poškodbe pri delu 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, MZ, MJU 

 

Sodelujoče institucije: 

 

IRSD, NIJZ, ZZZS 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog, zaradi česar ne 

bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   vzpostavljen sistem elektronskega prijavljanja nezgod pri delu 

/ poškodb pri delu 
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Zaporedna številka: 1.1.7.1. 

 

Naslov: Ustanovitev in delovanje delovne skupine za razbremenitev 

investicij v varno in zdravo delovno okolje ter promocijo 

zdravja na delovnem mestu 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: Ustanovitev delovne skupine za razbremenitev investicij 

v varno in zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na 

delovnem mestu; priprava analize obstoječih razbremenitev 

 2020: Priprava analitičnih podlag in na tej podlagi priprava 

predlogov za razbremenitev investicij v varno in zdravo 

delovno okolje ter promocijo zdravja na delovnem mestu, 

posredovani pristojnim ministrstvom 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, MZ, MF 

 

Sodelujoče institucije: 

 

MGRT, delodajalska združenja 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, MZ in 

MF, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih 

proračunskih sredstev. 

 

Indikator(ji) spremljanja:   sprejem predlogov za razbremenitev investicij v varno in 

zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na delovnem 

mestu 
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Zaporedni številki: 1.1.8.1. 

 

Naslov: Priprava ter izvajanje programa izdelave in spodbujanja 

uporabe spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za 

obdobje 2019-2021, vključno s posodobitvijo obstoječih 

OiRA orodij 

 

Ciljna(e) skupina(e):  mikro, majhni in srednje veliki delodajalci 

 

Leto/obdobje: 2018-2021 

 

Opis (po posameznih letih):  2018-2019: analiza obstoječih orodij in priprava seznama 

poglavij, ki jih je treba posodobiti; priprava programa izdelave 

in spodbujanja uporabe spletnih orodij za ocenjevanje tveganja 

OiRA za obdobje 2019-2021, usklajenega z IRSD in socialnimi 

partnerji 

 2019: izvajanje programa izdelave in spodbujanja uporabe 

spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2019-

2021:  

 posodobljeno bo 10 obstoječih orodij OiRA 

 izdelani bosta 2 novi orodji OiRA  

 organizirane bodo 3 delavnice, namenjene usposabljanju 

delodajalcev za delo z omenjenim orodjem 

 2020: izvajanje programa izdelave in spodbujanja uporabe 

spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2019-

2021:  

 posodobljeno bo 7 obstoječih orodij OiRA 

 izdelani bosta 2 novi orodji OiRA  

 organizirane bodo 3 delavnice, namenjene usposabljanju 

delodajalcev za delo z omenjenim orodjem 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ  

 

Sodelujoče institucije: 

 

IRSD, Svet za varnost in zdravje pri delu, socialni partnerji 
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Ocena potrebnih sredstev:  2018: priprava analize in programa se bo izvajala v okviru 

rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati 

dodatnih proračunskih sredstev 

 2019: 23.398 € zagotovi MDDSZ iz PP 6207 

 2020: 23.398 € zagotovi MDDSZ iz PP 6207 

 

Indikator(ji) spremljanja:   sprejet program izdelave in promocije praktičnih spletnih orodij 

za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2019-2021 

 število posodobljenih orodij OiRA, po letih 

 število objavljenih novih orodij OiRA, po letih  

 število delavnic, namenjenih usposabljanju delodajalcev za 

delo z omenjenim orodjem, po letih  

 število udeležencev na delavnicah, namenjenih usposabljanju 

delodajalcev za delo z omenjenim orodjem, po letih 

 število izdelanih ocen tveganja s pomočjo spletnega orodja 

OIRA, po letih 
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Zaporedna številka: 1.1.9.1. 

3.3.5.2. 

 

Naslov: Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja 

pri delu (e-učilnica) 

 

Ciljne skupine:  zaposleni, zlasti starejši od 45 let 

 delodajalci  

 strokovni delavci za varnost pri delu 

 

Obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po letih):  2019: izdelave in promocije e-učilnice za delodajalce in širšo 

javnost; izdelave in promocije e-učilnice za delodajalce in širšo 

javnost, izbor organizacij za sodelovanje pri izvedbi 

prilagoditve delovnih mest delavcem in izvedba prilagoditve 

delovnih mest 

 2020: izdelava izobraževalnih posnetkov s prikazanimi 

konkretnimi prilagoditvami delovnih mest kot primer dobre 

prakse in izdelave promocijskih posnetkov za širšo javnost 

 

Ključni nosilec(i): Izbrani izvajalec projekta v okviru javnega razpisa  

 

Sodelujoče institucije:  projektni partnerji izbranega izvajalca projekta 

 naročnik MDDSZ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  projektne aktivnosti se bodo izvajale v okviru sofinanciranja s 

strani Evropskih kohezijskih sredstev – Evropskega socialnega 

sklada, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih 

proračunskih sredstev; sredstva po letih bodo opredeljena 

naknadno 

 

Indikatorji spremljanja:   izdelana in delujoča e-učilnica 

 število izdelanih promocijski posnetkov 

 število izdelanih izobraževalnih posnetkov prilagoditev 

delovnih mest v organizacijah 

 število vključenih organizacij v prilagoditve delovnih mest 

 število izvedenih konferenc 

 število izvedenih informativnih dogodkov 

 število izvedenih medijskih kampanj 

 število prilagojenih delovnih mest v organizacijah 
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Zaporedna številka: 1.1.10.1. 

 

Naslov: Izvedba nacionalnega tekmovanja »Dobra praksa na 

področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« (kemijska 

varnost pri delu) 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 širša javnost 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: priprava in izvedba nacionalnega tekmovanja »Dobra 

praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« 

(kemijska varnost pri delu) 

 2019: organizacija slavnostne podelitve priznanj; promocija 

nagrajenih primerov dobre prakse; prijava zmagovalcev na 

evropsko tekmovanje za nagrade in priznanja »Zdravo delovno 

okolje 2018-2019«  

 2020: promocija nagrajenih primerov dobre prakse in 

spodbujanje njihovega prenosa v druga delovna okolja 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, IRSD 

 

Sodelujoče institucije: Nacionalna mreža EU-OSHA 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ in 

IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih 

proračunskih sredstev 

 2019: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675; dodatna sredstva 

bo predvidoma zagotovila EU-OSHA preko sheme FAST 2019 

 2020: 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število organizacij, prijavljenih na nacionalno tekmovanje   

 število dogodkov in drugih aktivnosti, na katerih so se 

predstavili nagrajeni primeri dobre prakse – s ciljem, da se 

dobra praksa prenese v druga delovna okolja 
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Zaporedna številka: 1.1.10.2. 

 

Naslov: Izvedba nacionalnega tekmovanja »Dobra praksa na 

področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2021« 

(preprečevanje kostno-mišičnih obolenj na delovnem 

mestu) 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 širša javnost 

 

Leto/obdobje: 2020-2022 

 

Opis (po posameznih letih):  2020: priprava in izvedba nacionalnega tekmovanja »Dobra 

praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2021« 

(preprečevanje kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu) 

 2021: organizacija slavnostne podelitve priznanj; promocija 

nagrajenih primerov dobre prakse; prijava zmagovalcev na 

evropsko tekmovanje za nagrade in priznanja »Zdravo delovno 

okolje 2020-2021«  

 2022: promocija nagrajenih primerov dobre prakse 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, IRSD 

 

Sodelujoče institucije: Nacionalna mreža EU-OSHA 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2020: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ in 

IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih 

proračunskih sredstev 

 2021: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem 

triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za 

posamezno leto 

 2022: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem 

triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za 

posamezno leto 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število organizacij, prijavljenih na nacionalno tekmovanje   

 število dogodkov in drugih aktivnosti, na katerih so se 

predstavili nagrajeni primeri dobre prakse, s ciljem, da se 

dobra praksa prenese v druga delovna okolja 
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Zaporedna številka: 1.1.10.3. 

 

Naslov: Promocija prejemnika priznanja »Dobra praksa na področju 

varnosti in zdravja pri delu 2016-2017« (zagotavljanje 

varnosti in zdravja pri delu za starejše delavce ter 

medgeneracijsko sodelovanje) 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 širša javnost 

 

Leto/obdobje: 2018-2019 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: organizacija prve mednarodne konference »Zdrava 

delovna mesta v policiji« (zagotavljanje varnosti in zdravja pri 

delu za starejše delavce in spodbujanje medgeneracijskega 

sodelovanja v policiji) 

 2019: organizacija druge mednarodne konference »Zdrava 

delovna mesta v policiji« (kemijski in biološki dejavniki 

tveganja na delovnem mestu v policiji); izdelava video 

predstavitve primera dobre prakse   

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, MNZ, Policija 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: 15.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208  

 2019: 10.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675; dodatna sredstva 

bo predvidoma zagotovila EU-OSHA preko sheme FAST 2019 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število udeležencev mednarodne konference  

 število policijskih uprav, ki izvajajo aktivnosti promocije 

zdravja na delovnem mestu, po letih 
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Zaporedna številka: 1.2.1.1. 

 

Naslov: Priprava in sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred 

tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 

ter Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: priprava in sprejem Pravilnika o varovanju delavcev 

pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 

na podlagi nove Direktive Komisije (EU) št. 2017/164 

 2019: predstavitev Pravilnika o varovanju delavcev pred 

tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu na 

dogodkih, ki jih bodo organizirali MDDSZ, IRSD in strokovne 

organizacije; priprava in sprejem Pravilnika o varovanju 

delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali 

mutagenim snovem  

 2020: predstavitev Pravilnika o varovanju delavcev pred 

tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim 

snovem na dogodkih, ki jih bodo organizirali MDDSZ, IRSD in 

strokovne organizacije 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: MZ, MGRT, socialni partnerji 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 
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Zaporedna številka: 1.2.1.2. 

 

Naslov: Izvedba študije zdravstvenega stanja delavcev, ki so bili v 

Sloveniji izpostavljeni kremenovem prahu na delovnem 

mestu 

 

Ciljne skupine:  delodajalci 

 delavci 

 

Obdobje: 
2019-2020 

 

Opis (po letih):  2019: priprava izhodišč in naročila študije zdravstvenega 

stanja delavcev, ki so bili v Sloveniji izpostavljeni kremenovem 

prahu na delovnem mestu, izvedba naročila 

 2020: izvedba študije zdravstvenega stanja delavcev, ki so bili 

v Sloveniji izpostavljeni kremenovem prahu na delovnem 

mestu in predstavitev rezultatov 

Ključni nosilec(i): Izvajalec bo izbran po postopku naročil malih vrednosti 

 

Sodelujoče institucije: MDDSZ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2019: / 

 2020: 20.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215 

 

Indikatorji spremljanja:   izdelana študije zdravstvenega stanja delavcev, ki so bili v 

Sloveniji izpostavljeni kremenovem prahu na delovnem mestu 
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Zaporedna številka: 1.2.3.1. 

 

Naslov: Priprava gradiva za kampanjo o tveganjih pri delu z 

endokrinimi motilci 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 širša javnost 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: pregled tujih publikacij o tveganjih pri delu z 

endokrinimi motilci 

 2020: priprava spletnega letaka in priročnika o tveganjih pri 

delu z endokrinimi motilci  

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: NIJZ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2019: 1.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215 

 2020: 6.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215  

 

Indikator(ji) spremljanja:   objava spletnega letaka 

 objava spletnega priročnika 

 število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenosov 

spletnega letaka in priročnika), po letih   
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Zaporedna številka: 1.2.4.1. 

 

Naslov: Priprava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi 

izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 

Leto/obdobje: 2020-2021 

 

Opis (po posameznih letih):  2020: priprava, oblikovanje in objava praktičnih smernic za 

ocenjevanje tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim 

kemičnim snovem (v tiskani in spletni obliki) 

 2021: predstavitev praktičnih smernic na dogodkih, ki jih bodo 

organizirali MDDSZ, IRSD in strokovne organizacije  

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: MZ, MGRT, ZbVZD, ZDVIS, socialni partnerji 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2020: 5.000 € bo krilo MDDSZ iz 6215 

 

Indikator(ji) spremljanja:   objava Praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi 

izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem 

 število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenosov spletnih 

praktičnih smernic), po letih  
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Zaporedna številka: 1.2.6.1. 

 

Naslov: Sodelovanje v izmenjavi primerov dobre prakse na področju 

zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na 

delovnem mestu na portalu Roadmap on Carcinogens at 

Work4 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 širša javnost 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: objava vsaj 2 primerov dobre prakse; prevod 10 letakov 

Dejstva o karcinogenih snoveh 

 2019: objava vsaj 2 primerov dobre prakse: prevod 10 letakov 

Dejstva o karcinogenih snoveh 

 2020: objava vsaj 2 primerov dobre prakse 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ in IRSD 

 

Sodelujoče institucije: KIMDPŠ, socialni partnerji 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ in IRSD, 

zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število objavljenih primerov dobre prakse, po letih 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4 https://roadmaponcarcinogens.eu/ 
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Zaporedna številka: 1.2.6.2. 

 

Naslov: Obveščanje o tujih primerih dobre prakse na področju 

zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na 

delovnem mestu na portalu Varnost in zdravje pri delu5 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 širša javnost 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: objava vsaj 3 tujih primerov dobre prakse 

 2020: objava vsaj 3 tujih primerov dobre prakse 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ  

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število objavljenih tujih primerov dobre prakse, po letih 

 

 

 

 

 

  

                                                 
5 http://www.osha.mddsz.gov.si 
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Zaporedna številka: 1.3.1.1. 

 

Naslov: Kadrovska krepitev Sektorja za varnost in zdravje pri delu 

 

Ciljna(e) skupina(e):  Sektor za varnost in zdravje pri delu 

 posredno: delavci, delodajalci in strokovnjaki s področja 

varnosti in zdravja pri delu  

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: 2 zaposlitvi (delovno mesto podsekretar – izobrazba 

pravne smeri za samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in 

izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri 

delu ter vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih 

postopkih; delovno mesto višji referent – pomoč pri 

administrativno tehničnih zadevah, povezanih z izvajanjem 

projektov promocije varnosti in zdravja pri delu) 

 2019: 1 zaposlitev (delovno mesto podsekretar – izobrazba 

tehnične smeri za izvajanje nalog, povezanih z doktrino 

varnosti in zdravja pri delu) 

 2020: 1 zaposlitev (delovno mesto višji svetovalec – izobrazba  

tehnične smeri za izvajanje nalog, povezanih z doktrino 

varnosti in zdravja pri delu) 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018:  42.500 € zagotovi MDDSZ iz PP 3011 

 2019:  42.500 € + 25.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3011 

 2020:  42.500 € + 25.000 € + 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 

3011 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število zaposlenih na Sektorju za varnost in zdravje pri delu, 

po letih 

 število upravnih postopkov, po letih 

 število projektov in aktivnosti promocije varnosti in zdravja pri 

delu, po letih 

 število nalog, povezanih z doktrino varnosti in zdravja pri delu, 

po letih 

 ocena kadrovskega stanja, upoštevaje obseg delovnih nalog  
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Zaporedna številka: 1.3.2.1. 

 

Naslov: Kadrovska krepitev Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja 

pri delu v okviru IRSD 

 

Ciljna(e) skupina(e):  Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu 

 posredno: delavci, delodajalci, strokovni delavci s področja 

varnosti in zdravja pri delu, sindikalni zaupniki, predstavniki 

delavcev za varnost in zdravje pri delu   

 

Leto/obdobje: 2019 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: zaposlitev 2 novih inšpektorjev za delo, pristojnih za 

nadzor varnosti in zdravja pri delu  

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ in IRSD 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2019: 38.000 € zagotovi IRSD iz PP 5987 

 2020: 38.000 € zagotovi IRSD iz PP 5987 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število zaposlenih na Inšpekciji nadzora varnosti in zdravja pri 

delu v okviru IRSD 
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Zaporedna številka: 1.3.3.1. 

 

Naslov: Organiziranje delavnic, namenjenih inšpektorjem za delo 

 

Ciljna(e) skupina(e):  inšpektorji za delo, pristojni za nadzor varnosti in zdravja pri 

delu 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: organizacija delavnic, ki bodo obravnavale naslednje 

teme: delo na gradbiščih, pisni sporazumi, zdravstveni          

pregledi 

 2020: teme delavnic bodo določene na podlagi ugotovitev 

inšpekcijskih nadzorov v predhodnem letu 

 

Ključni nosilec(i): IRSD 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in NIJZ, 

zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število delavnic, namenjenih inšpektorjem za delo, po letih 

 število udeležencev, po letih  
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Zaporedna številka: 1.3.3.2. 

 

Naslov: Udeležba inšpektorjev za delo na strokovnih posvetih 

 

Ciljna(e) skupina(e):  inšpektorji za delo, pristojni za nadzor varnosti in zdravja pri 

delu 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: udeležba na strokovnih posvetih s področja varnosti in 

zdravja pri delu, ki jih organizirajo druge inštitucije  

 2019: udeležba na strokovnih posvetih področja varnosti in 

zdravja pri delu, ki jih organizirajo druge inštitucije  

2020: udeležba na strokovnih posvetih s področja varnosti in 

zdravja pri delu, ki jih organizirajo druge inštitucije 

 

Ključni nosilec(i): IRSD 

 

Sodelujoče institucije: organizatorji dogodkov s področja varnosti in zdravja pri delu  

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: 500 € zagotovi IRSD iz PP 7889 PP4528  

 2019: 500 € zagotovi IRSD iz PP 7889 PP4528  

 2020: 500 € zagotovi IRSD iz PP 7889 PP4528  

 

Indikator(ji) spremljanja:   število dogodkov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki so 

jih organizirale druge institucije in so se jih udeležili 

predstavniki IRSD, po letih  

 število predstavnikov IRSD, ki so se udeležili dogodkov s 

področja varnosti in zdravja pri delu, ki so jih organizirale 

druge inštitucije, po letih 
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Zaporedna številka: 1.3.4.1. 

 

Naslov: Priprava in sprejem Pravilnika o stalnem strokovnem 

izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in 

zdravja pri delu 

 

Ciljna(e) skupina(e):  strokovni delavci za varnost pri delu  

 delodajalci kot strokovni delavci za varnost pri delu  

 

Leto/obdobje: 2019 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: Priprava in sprejem Pravilnika o stalnem strokovnem 

izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in 

zdravja pri delu 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: IRSD, socialni partnerji, ZbVZD, ZDVIS 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   sprejem Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in 

usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 
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Zaporedna številka: 1.3.4.2. 

 

Naslov: Izdelava priročnika, namenjenega strokovnim delavcem za 

varnost pri delu  

 

Ciljna(e) skupina(e):  kandidati, ki se prijavljajo na strokovni izpit iz varnosti in 

zdravja pri delu  

 strokovni delavci za varnost pri delu  

 drugi strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu  

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: prvi osnutek besedila 

 2019: končno besedilo, oblikovanje besedila za objavo na 

spletni strani IRSD 

 2020: objava na spletni strani IRSD 

 2021 in dalje: redno posodabljanje priročnika z aktualnimi 

temami 

 

Ključni nosilec(i): IRSD 

 

Sodelujoče institucije: MDDSZ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog/projekta 

IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih 

proračunskih sredstev 

 2019: 12.000 € bo kril IRSD iz PP 170288 in PP170289  

(projektna sredstva EU) 

 2020: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog/projekta 

IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih 

proračunskih sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   objava priročnika na spletni strani IRSD 

 število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenosov 

spletnega priročnika), po letih 

 število novih poglavij in poglavij, ki so bila posodobljena, po 

letih   
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Zaporedna številka: 1.3.5.1. 

 

Naslov: Izvedba usmerjene akcije s področja varnosti in zdravja pri 

delu glede strokovnosti izvajanja nalog varnosti in zdravja 

pri delu s strani zunanjih strokovnih služb 

 

Ciljna(e) skupina(e):  zunanje strokovne službe z dovoljenjem za opravljanje 

strokovnih nalog varnosti pri delu, katerim so delodajalci 

poverili izvajanje strokovnih nalog  

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: izredni inšpekcijski nadzori pri strokovnih službah z 

dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu 

glede izpolnjevanja kadrovskih in drugih pogojev, potrebnih za 

pridobitev dovoljenja, ter delodajalcih, za katere opravljajo 

strokovne naloge 

 2020: izredni inšpekcijski nadzori pri službah z dovoljenjem za 

opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu glede 

izpolnjevanja kadrovskih in drugih pogojev, potrebnih za 

pridobitev dovoljenja, ter delodajalcih, za katere opravljajo 

strokovne naloge 

 

Ključni nosilec(i): IRSD 

 

Sodelujoče institucije: MDDSZ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog Inšpektorat RS 

za delo in MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati 

dodatnih proračunskih sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število opravljenih inšpekcijskih nadzorov, po letih  

 število strokovnih služb z dovoljenjem za opravljanje 

strokovnih nalog varnosti pri delu, pri katerih je bil opravljen 

izredni inšpekcijski nadzor, po letih 

 število delodajalcev, pri katerih je bil opravljen izredni 

inšpekcijski nadzor, po letih 

 število ugotovljenih kršitev glede IoVzOT, po letih 

 primerjava ugotovljenih kršitev glede IoVzOT pri vseh 

nadzorovanih subjektih, po letih  

 opisna ocena stanja na obravnavanem področju, ki jo poda 

IRSD 
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Zaporedna številka: 1.3.6.1. 

 

Naslov: Razprava o uvedbi sodobnega interdisciplinarnega študija 

na področju varnosti in zdravja pri delu in uvedba prvih 

sprememb 

 

Ciljna(e) skupina(e):  Univerza v Ljubljani  

 Univerza v Mariboru  

 Univerza na Primorskem 

 posredno: študentje, delavci, delodajalci in strokovnjaki s 

področja varnosti in zdravja pri delu  

 

Leto/obdobje: 2019-2021 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: prvi krog razprav z Univerzo v Ljubljani, Univerzo v 

Mariboru in Univerzo na Primorskem glede uvedbe sodobnega 

interdisciplinarnega študija na področju varnosti in zdravja pri 

delu 

 2020-2021: v študijskem letu 2020/2021 se uvedejo prve 

spremembe, ki bodo zagotovile sodoben interdisciplinaren 

študij na področju varnosti in zdravja pri delu 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, MZ, MIZŠ, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, 

Univerza na Primorskem 

 

Sodelujoče institucije: MGRT, ZbVZD, ZDVIS, socialni partnerji 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog 

posameznih inštitucij, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati 

dodatnih proračunskih sredstev 

 2019-2020: dodatni stroški bodo ocenjeni naknadno 

 

Indikator(ji) spremljanja:   analiza študija na področju varnosti in zdravja pri delu z vidika 

interdisciplinarnosti, po uvedbi sprememb 
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Zaporedna številka: 1.3.7.1. 

1.3.8.1. 

 

Naslov: Izvajanje raziskav na področju varnosti in zdravja pri delu 

ter povečanje proračunskih sredstev za ta namen 

 

Ciljna(e) skupina(e):  odločevalci/oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja 

pri delu  

 strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu  

 socialni partnerji 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: naročilo ad hoc modula, ki se bo v Sloveniji izvajal 

skupaj s 3. evropsko raziskavo podjetij o novih in nastajajočih 

tveganjih (EU-OSHA, ESENER-3, 2019) 

 2020: naročilo raziskave o delu na domu in delu na daljavo s 

poudarkom na zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu   

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, MZ 

 

Sodelujoče institucije: NIJZ, KIMDPŠ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2019: stroški ad hoc modula so zajeti v aktivnosti 1.3.9.1. 

 2020: 15.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 2487 

 

Indikator(ji) spremljanja:   višina sredstev, namenjenih za raziskave s področja varnosti 

in zdravja pri delu, po letih 

 število raziskav s področja varnosti in zdravja pri delu, po letih 
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Zaporedna številka: 1.3.9.1. 

 

Naslov: Povečanje vzorca, na katerem se bo v Sloveniji izvajalo 

anketiranje za potrebe 3. evropske raziskave podjetij o 

novih in nastajajočih tveganjih (EU-OSHA, 2019) 

 

Ciljna(e) skupina(e):  odločevalci/oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja 

pri delu   

 strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu  

 socialni partnerji 

 

Leto/obdobje: 2019-2021 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: povečanje vzorca, na katerem se bo v Sloveniji izvajalo 

anketiranje za potrebe ESENER-3 (EU-OSHA, 2019), 

predvidoma za dodatnih 300 intervjujev 

 2020: objava podatkovne baze v Essex Archives, prosto 

dostopne vsem raziskovalcem in akademskim institucijam 

objava prvih ugotovitev ESENER-3  

 2021: analiza podatkov ESENER-3 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2019: 12.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 2487 

 2020: zagotovi EU-OSHA 

 2021: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem 

triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za 

navedeno leto 

 

Indikator(ji) spremljanja:   delež povečanja vzorca 

 objava podatkovne baze v Essex Archives 

 število analiz, ki kot podlago uporabljajo ESENER-3 
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Zaporedna številka: 1.3.9.2. 

 

Naslov: Povečanje vzorca, na katerem se bo v Sloveniji izvajalo 

anketiranje za potrebe 7. evropske raziskave o delovnih 

pogojih (Eurofound, 2020) 

 

Ciljna(e) skupina(e):  odločevalci/oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja 

pri delu  

 strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu  

 socialni partnerji 

 

Leto/obdobje: 2020-2022 

 

Opis (po posameznih letih):  2020: povečanje vzorca, na katerem se bo v Sloveniji izvajalo 

anketiranje za potrebe EWCS-7 (Eurofound, 2020), 

predvidoma za dodatnih 600 intervjujev 

 2021: objava podatkovne baze v Essex Archives, prosto 

dostopne vsem raziskovalcem in akademskim inštitucijam; 

objava prvih ugotovitev EWCS-7  

 2022: analiza podatkov EWCS-7 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2020: 22.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 2487 

 2021: zagotovi Eurofound 

 2022: višina sredstev se opredeli v naslednjem triletnem 

akcijskem načrtu 

 

Indikator(ji) spremljanja:   delež povečanja vzorca 

 objava podatkovne baze v Essex Archives 

 število analiz, ki kot podlago uporabljajo EWCS-7 
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Zaporedna številka: 1.3.9.3. 

 

Naslov: Predstavitev ugotovitev 3. evropske raziskave podjetij o 

novih in nastajajočih tveganjih (EU-OSHA, ESENER-3) na 

javni tribuni o varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji 

 

Ciljna(e) skupina(e):  odločevalci/oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja 

pri delu  

 strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu  

 socialni partnerji 

 delodajalci 

 delavci 

 

Leto/obdobje: 2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2020: organizacija javne tribune o varnosti in zdravju pri delu 

v Sloveniji, na kateri bodo predstavljene prve ugotovitve 3. 

evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih 

(EU-OSHA, 2019)  

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: EU-OSHA 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2020: 5.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število udeležencev javne tribune 
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Zaporedna številka: 1.3.9.4. 

 

Naslov: Predstavitev domačih in tujih raziskav s področja varnosti 

in zdravja pri delu na dogodkih ter na portalu Varnost in 

zdravje pri delu 

 

Ciljna(e) skupina(e):  odločevalci/oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja 

pri delu  

 strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu  

 socialni partnerji 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018-2020: MDDSZ bo na portalu Varnost in zdravje pri delu 

redno objavljalo informacije o najnovejših domačih in tujih 

raziskavah, še zlasti raziskavah EU-OSHA, Eurofound in MOD; 

poleg tega bosta MDDSZ in MZ aktualne raziskave 

predstavljala na dogodkih, ki jih bosta organizirala 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, MZ 

 

Sodelujoče institucije: Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA, NIJZ  

 

Ocena potrebnih sredstev:  objavljanje informacij o raziskavah na portalu Varnost in 

zdravje pri delu se bo izvajalo v okviru rednih nalog MDDSZ, 

zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev, medtem ko je aktivnost stroški predstavitev raziskav 

na dogodkih so zajeti v drugih aktivnostih (1.1.10.3., 1.3.9.3., 

3.1.2.1., 3.1.2.2.) 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število predstavljenih raziskav, po letih 
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Zaporedna številka: 1.3.10.1. 

 

Naslov: Ob spremembi Zakona o javnem naročanju se da pobuda za 

sistemsko spremljanje javnih naročil z vidika izpolnjevanja 

obveznosti predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu 

v praksi 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delavci 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018-2020: ob spremembi Zakona o javnem naročanju se 

poda pobuda za sistemsko spremljanje javnih naročil z vidika 

izpolnjevanja obveznosti predpisov s področja varnosti in 

zdravja pri delu v praksi 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ  

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   pobuda za sistemsko spremljanje javnih naročil 
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Zaporedna številka: 2.1.1.1. 

 

Naslov: Sprejem Pravilnika o poklicnih boleznih 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delavci 

 

Leto/obdobje: 2019 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: sprejem Pravilnika o poklicnih boleznih, ki bo delavcem, 

pri katerih obstaja verjetnost da gre za poklicno bolezen,  

omogočil pridobitev pravic, ki jim jih daje zdravstvena in 

invalidska zakonodaja 

 

Ključni nosilec(i): MZ 

 

Sodelujoče institucije: ESS, MDDSZ, IRSD, ZZZS, stroka zdravja pri delu, stroka varnosti 

pri delu 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MZ, zaradi česar 

ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   sprejem Pravilnika o poklicnih boleznih 
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Zaporedna številka: 2.1.1.2. 

 

Naslov: 
Vzpostavitev sistema za ugotavljanje poklicnih bolezni, 

vključno z izobraževanjem vseh deležnikov  

 

Ciljna(e) skupina(e):  delavci 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: priprava na implementacijo sistema ugotavljanja 

poklicnih bolezni; prevod evropskih smernic o poklicnih 

boleznih (»Information notices on occupational diseases: A 

guide to diagnosis«) in strokovnih pregled besedila evropskih 

smernic; imenovanje pooblaščenih zdravnikov (specialistov 

medicine dela, prometa in športa na ZZZS); priprava 

izobraževalnih programov za zdravnike medicine dela, prometa 

in športa, zdravnike splošne oz. družinske medicine in 

specialiste specifičnih strok, ki bodo sodelovali v ekspertni 

skupini za ugotavljanje poklicnih bolezni 

 2019-2020: izvajanje izobraževanj za zdravnike medicine 

dela, prometa in športa, zdravnike splošne oz. družinske 

medicine in specialiste specifičnih strok, ki bodo sodelovali v 

ekspertni skupini za ugotavljanje poklicnih bolezni 

 

Ključni nosilec(i): ZZZS 

 

Sodelujoče institucije: KIMDPŠ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  višina stroškov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih bolezni, 

povezani z delom pooblaščenih zdravnikov in Komisije za 

ugotavljanje in potrjevanje poklicnih bolezni 

 2019: 15.500 € bo krilo MZ iz PP 1446 

 2019-2020: 12.000 € bo krilo MZ iz PP 1446 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število poklicnih boleznih, potrjenih s strani Komisije za 

ugotavljanje in potrjevanje poklicnih bolezni  

 slovenski prevod evropskih smernic o poklicnih boleznih  

 usmerjeni izobraževalni programi za zdravnike medicine dela, 

prometa in športa, zdravnike splošne oz. družinske medicine in 

specialiste specifičnih strok, ki bodo sodelovali v ekspertni 

skupini za ugotavljanje poklicnih bolezni 

 število izvedenih izpbraževanj 
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Zaporedna številka: 2.1.2.1. 

 

Naslov: Sprememba Pravilnika o zdravstvenih pregledih delavcev 

 

Ciljna(e) skupina(e):  zdravniki, specialisti medicine dela, prometa in športa 

 delavci 

 delodajalci 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: priprava strokovnih podlag za spremembo pravilnika 

 2020: priprava in sprejem pravilnika 

 

Ključni nosilec(i): MZ 

 

Sodelujoče institucije: stroka medicine dela  

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo deloma izvajala v okviru rednih nalog MZ, 

deloma pa v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, zaradi česar 

bo potrebno zagotoviti dodatna proračunska  

 za izvedbo te naloge je potrebna kadrovska krepitev MZ 

 

Indikator(ji) spremljanja:   sprejem Pravilnika o zdravstvenih pregledih delavcev 
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Zaporedna številka: 2.1.2.2. 

 

Naslov: Priprava zakonodaje, ki bo urejala pogoje za izvajalce 

medicine dela 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delavci 

 delodajalci 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: priprava strokovnih podlag za spremembo pravilnika 

 2020: priprava in sprejem pravilnika  

 

Ključni nosilec(i): MZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MZ, vendar je za 

njeno izvedbo potrebna kadrovska krepitev MZ 

 

Indikator(ji) spremljanja:   sprejem pravilnika 
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Zaporedna številka: 2.2.1.1. 

 

Naslov: Priprava strokovnih izhodišč in vzpostavitev nacionalne 

platforme za zagotavljanje strokovne podpore delodajalcem 

za izvajanje programov promocije zdravja na delovnem 

mestu  

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 strokovnjaki na področju varnosti in zdravja pri delu 

 strokovnjaki na področju zdravja na delovnem mestu  

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: oblikovanje delovne skupine za vsebinsko pripravo 

platforme (NIJZ, KIMDPŠ, MZ) 

 2018-2019: priprava strokovnih izhodišč; pregled primerov 

dobre prakse v Sloveniji in EU; izdelava metodologije za 

vrednotenje programov promocije zdravja na delovnem 

mestu; izvedba vrednotenja programov; izbor in priprava 

vsebin za vključitev v platformo  

 2019: tehnično in vizualno oblikovanje; testiranje delovanja in 

vzpostavitev platforme 

 2020: objava platforme, njeno dopolnjevanje in vzdrževanje  

 

Ključni nosilec(i): NIJZ 

 

Sodelujoče institucije: MZ, KIMDPŠ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: aktivnost bo izvedena v okviru rednega letnega 

programa dela NIJZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati 

dodatnih proračunskih sredstev 

 2019: dodatna sredstva v višini 140.000 € za izvajanje nalog 

NIJZ; dodatna sredstva v višini 20.000 € za sodelovanje 

KIMDPŠ v delovni skupini; dodatna sredstva v višini 20.000 € 

za vzpostavitev in testiranje platforme; sredstva se bodo krila 

iz PP 1446 in 7084 

 2020: dodatna sredstva v višini 110.000 € za izvajanje nalog 

NIJZ; dodatna sredstva v višini 20.000 € za sodelovanje 

KIMDPŠ v delovni skupini; dodatna letna sredstva v višini 

5.000 € za delovanje, posodabljanje in vzdrževanje platforme; 

sredstva se bodo krila iz PP 1446 in 7084 
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Indikator(ji) spremljanja:   pripravljena strokovna izhodišča za platformo  

 vzpostavljena platforma 

 število uporabnikov platforme 
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Zaporedna številka: 2.2.1.2. 

 

Naslov: Priprava pravnih podlag za izvedbo javnih razpisov za 

izvajanje projektov s področja promocije zdravja na 

delovnem mestu 

 

Ciljna(e) skupina(e):  socialni partnerji 

 delavci 

 delodajalci 

 strokovnjaki na področju varnosti pri delu 

 strokovnjaki na področju zdravja na delovnem mestu  

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019 - 2020: priprava pravnih podlag za izvedbo javnih 

razpisov za izvajanje projektov s področja promocije zdravja 

na delovnem mestu, katerih nosilci bodo socialni partnerji 

 

Ključni nosilec(i): MZ 

 

Sodelujoče institucije: ZZZS 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost bo izvedena v okviru rednega dela MZ, zaradi česar 

ne bo potrebno zagotoviti dodatnih proračunskih sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   sprejete pravne podlage za izvedbo javnih razpisov za 

izvajanje projektov s področja promocije zdravja na delovnem 

mestu, katerih nosilci bodo socialni partnerji 
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Zaporedna številka: 2.2.3.1. 

 

Naslov: Organizacija letne konference o promociji zdravja na 

delovnem mestu 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 strokovnjaki na področju varnosti in zdravja pri delu  

 strokovnjaki na področju zdravja na delovnem mestu  

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: organizacija letne konference o promociji zdravja na 

delovnem mestu 

 2020: organizacija letne konference o promociji zdravja na 

delovnem mestu 

 

Ključni nosilec(i): MZ 

 

Sodelujoče institucije: NIJZ, KIMDPŠ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2019: 20.000 € zagotovi MZ iz PP 1446 

 2020: 20.000 € zagotovi MZ iz PP 1446 

 

Indikator(ji) spremljanja:   izvedena letna konferenca  

 število udeležencev 
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Zaporedna številka: 2.3.1.1.  

 

Naslov: Izvajanje ukrepov in aktivnosti, opredeljenih z Resolucijo o 

nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-20286 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 strokovnjaki na področju varnosti in zdravja pri delu  

 strokovnjaki na področju promocije zdravja na delovnem 

mestu 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019-2020: vzpostavljene delovne skupine za izdelavo 

smernic zdravega življenjskega sloga in omogočanje zdravih 

izbir na delovnem mestu, priporočil za promocijo in krepitev 

pozitivnih psihosocialnih dejavnikov, smernic psihološke prve 

pomoči za delovna mesta, smernic za delodajalce za vnovično 

vključevanje v delovni proces po dolgotrajni bolniški odsotnosti 

zaradi duševne motnje in drugih bolezni; izdelani osnutki vsaj 

dveh smernic letno  

 

Ključni nosilec(i): MZ 

 

Sodelujoče institucije: NIJZ in ostali izvajalci, opredeljeni z Resolucijo o nacionalnem 

programu duševnega zdravja 2018-2028 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2019: 200.000 € zagotovi MZ iz PP 7084 

 2020: 200.000 € zagotovi MZ PP 7084 

 

Indikator(ji) spremljanja:   izdelani osnutki smernic 

 

 

  

                                                 
6 Promocija duševnega zdravja in preventiva duševnih motenj za odrasle na delovnem mestu je 
posebej opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Specifični 
cilji in ukrepi povezani z zdravjem delavcev so v resoluciji navedeni v poglavjih: 5.2.1 in 5.2.3. 
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Zaporedna številka: 2.3.4.1. 

3.3.5.3. 

 

Naslov: Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno 

staranje delovne sile (NAPREJ) 

 

Ciljne skupine:  zaposleni, zlasti starejši od 45 let v pilotnih podjetjih 

 ostali predstavniki delodajalcev 

 širša strokovna javnost 

 

Obdobje: 2018-2020 

Opis (po letih):  2018: izdelane strokovne analize, podlage in vsebine 

programa celovite podpore podjetjem za obvladovanje in 

preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganja (PSDT) 

potrebne za učinkovito implementacijo programa PSDT med 

zaposlene v pilotnih podjetjih 

 2019: implementacija program PSDT med zaposlenimi v 

pilotnih podjetjih  

 2020: implementacija program PSDT med zaposlenimi v 

pilotnih podjetjih 

 

Ključni nosilec(i): Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova 

 

Sodelujoče institucije: naročnik MDDSZ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  projektne aktivnosti se bodo izvajale v okviru sofinanciranja s 

strani Evropskih kohezijskih sredstev – Evropskega socialnega 

sklada, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih 

proračunskih sredstev 

 2018: 1.043.634 € zagotovi MDDSZ iz PP 160126 in PP 160125 

(kohezijska sredstva) 

 2019: 662.402 € zagotovi MDDSZ iz PP 160126 in PP1 60125 

(kohezijska sredstva) 

 2020: 617.262 € zagotovi MDDSZ iz PP 160126 in PP 160125 

(kohezijska sredstva) 

 

Indikatorji spremljanja:   razvit program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in 

preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganja (PSDT) 

 število zaposlenih vključenih v projektne aktivnosti 

 % izboljšano duševno zdravje zaposlenih iz pilotnih podjetjih 

(glede na izhodiščno stanje) 

 % zmanjšanje bolniške odsotnosti v pilotnih podjetjih (glede 

na izhodiščno stanje) 

 število opravljenih svetovanj za zaposlene v pilotnih podjetjih 

in njihove ožje družinske člane 
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Zaporedna številka: 2.4.1.1. 

 

Naslov: Izvedba pilotne študije o obravnavi pacientov z bolečino v 

hrbtu z namenom zmanjševanja bolniškega staleža 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delovno aktivna populacija (osebe z bolečino v hrbtu ter osebe, 

ki so izpostavljene tveganjem za bolečino v hrbtu)  

 

Leto/obdobje: 2018-2019 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: izvedba pilotnega projekta testiranja klinične poti za 

obravnavo oseb z bolečino v hrbtu v dveh zdravstvenih 

domovih; razvoj javnozdravstvene obravnave za 

preprečevanje bolečine v hrbtu, ki bi potekala v centrih za 

krepitev zdravja v zdravstvenih domovih;  

 2019: razvoj programov za krepitev zdravja hrbtenice na 

delovnem mestu; testiranje obravnave za preprečevanje 

bolečine v hrbtu v centrih za krepitev zdravja.  

 

Ključni nosilec(i): MZ 

 

Sodelujoče institucije: Nacionalni inštitut za javno zdravje, pilotni zdravstveni domovi 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: 120.000 € zagotovi MZ iz PP 7084 (izvajanje javne 

službe na NIJZ)  

 2019: 110.000 € zagotovi MZ iz PP 7084 (izvajanje javne 

službe na NIJZ)  

 

Indikator(ji) spremljanja:   razvita obravnava 

 izboljšanje učinkovitosti obravnav pri osebah z bolečino v hrbtu  
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Zaporedna številka: 2.4.1.2. 

 

Naslov: Priprava in sprejem Pravilnik o zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri ročnem premeščanju bremen 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delavci 

 delodajalci 

 

Leto/obdobje: 2020-2022 

 

Opis (po posameznih letih):  2020: priprava in sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti 

in zdravja pri ročnem premeščanju bremen 

 2020-2022: izvajanje kampanje Zdravo delovno okolje 2020-

2022 v zvezi s preprečevanjem kostno-mišičnih obolenj na 

delovnem mestu, vključno s predstavitvijo novosti pravilnika 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: IRSD, KIMDPŠ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 

ročnem premeščanju bremen 
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Zaporedna številka: 2.6.1.1. 

 

Naslov: Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela  

 

Ciljna(e) skupina(e):  izvajalci medicine dela  

 

Leto/obdobje: 2018-2019 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: pregled in ocena stanja na področju dejavnosti medicine 

dela ter ovrednotenje sedanje prakse izvajanja medicine dela; 

analiza financiranja dejavnosti medicine dela ter njene 

umeščenosti v sistem zdravstvenega varstva; analiza novih 

potreb in razmer na trgu dela 

 2019: priprava priporočil za potrebe oblikovanja strateških 

usmeritev MZ  

 

Ključni nosilec(i): MZ 

 

Sodelujoče institucije: FDV 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: 8.750 € zagotovi MZ iz PP 7075  

 

Indikator(ji) spremljanja:   priporočila za potrebe oblikovanja strateških usmeritev MZ 
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Zaporedna številka: 2.6.1.2. 

 

Naslov: Predlog sistemskih sprememb na področju izvajanja 

strokovnih nalog medicine dela 

 

Ciljna(e) skupina(e):  izvajalci medicine dela 

 delodajalci 

 MZ 

 MDDSZ 

 

Leto/obdobje: 2020-2021 

 

Opis (po posameznih letih):  2020: izvedba posvetovanja z deležniki 

 2021: priprava osnutka predloga sistemskih sprememb na 

področju izvajanja strokovnih nalog medicine dela  

 

Ključni nosilec(i): MZ 

 

Sodelujoče institucije: MDDSZ, KIMDPŠ, NIJZ, stroka medicine dela 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MZ, vendar je za 

njeno izvedbo potrebna kadrovska krepitev MZ (najmanj dve 

novi zaposlitvi na položaju podsekretar/sekretar)   

 2019: 80.000 € zagotovi MZ iz PP 3023 

 2020: 80.000 € zagotovi MZ iz PP 3023 

2021: 80.000 € zagotovi MZ iz PP 3023 

 

Indikator(ji) spremljanja:   priprava izhodišč za spremembe predpisov  
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Zaporedna številka: 3.1.1.1. 

 

Naslov: Priprava sodobnega programa nacionalnih kampanj, 

usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju 

varnosti in zdravja pri delu  

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 socialni partnerji 

 strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu  

 

Leto/obdobje: 2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2020: priprava programa nacionalnih kampanj, usmerjenih v 

spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja 

pri delu, upoštevaje ugotovitve IRSD 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: IRSD, Svet za varnost in zdravje pri delu, MZ, ZbVZD, ZDVIS, 

KIMDPŠ in druge relevantne organizacije  

  

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   program nacionalnih kampanj 
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Zaporedna številka: 3.1.1.2. 

 

Naslov: Priprava in izvedba kampanje preprečevanja zlorab 

alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na 

delovnem mestu  

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 socialni partnerji 

 strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu  

 

Leto/obdobje: 2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2020: priprava spletnega letaka in spletnega priročnika z 

opisom znakov in tveganj, povezanih z zlorabo alkohola, drog 

in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu; 

seminarji o  preprečevanju zlorab alkohola, drog in drugih 

prepovedanih substanc na delovnem mestu 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: IRSD  

  

Ocena potrebnih sredstev:  2020: 10.000 € bo zagotovilo MDDSZ iz PP 6208 

 

Indikator(ji) spremljanja:   objavljen spletni letak 

 objavljen spletni priročnik 

 število seminarjev 

 število udeležencev na seminarjih 
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Zaporedna številka: 3.1.2.1. 

 

Naslov: Izvajanje kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: 

»Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava 

delovna mesta« 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 socialni partnerji 

 strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu  

 

Leto/obdobje: 2018-2019 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: V navedenem letu bodo okviru kampanje organizirane 

naslednje aktivnosti: napoved kampanje, konferenca, tri 

tiskovne konference, nacionalno tekmovanje »Dobra praksa na 

področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«, »Dan 

varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce: kemijska varnost 

pri delu« za učence ene osnovne šole 

 2019: V navedenem letu bodo okviru kampanje organizirane 

naslednje aktivnosti: slavnostna podelitev priznanj »Dobra 

praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«, 

dve konferenci, Dan varnosti in zdravja pri delu za 

osnovnošolce: kemijska varnost pri delu« za učence treh 

osnovnih šol (regijski pristop) 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA, URSK, NIJZ, ZRSŠ  

  

Ocena potrebnih sredstev:  2018: 66.161 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675 

 2019: 66.161 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število aktivnosti, izvedenih v okviru kampanje, po letih 

 število udeležencev na dogodkih kampanje, po letih  

 ocena učinkovitosti izvedenih kampanj, na podlagi evalvacije 

EU-OSHA 
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Zaporedna številka: 3.1.2.2. 

 

Naslov: Priprave in izvajanje kampanje Zdravo delovno okolje 2020-

2022 v zvezi s preprečevanjem kostno-mišičnih obolenj na 

delovnem mestu 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 socialni partnerji 

 strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu  

 novinarji 

 

Leto/obdobje: 2018-2022 

 

Opis (po posameznih letih):  2018-2019: priprave na kampanjo, skladno z usmeritvami 

EU-OSHA in nacionalnimi razmerami 

 2020-2022: izvajanje aktivnosti kampanje   

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA  

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018-2019: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog 

MDDSZ in MZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati 

dodatnih proračunskih sredstev 

 2020: 66.161 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675 

 2021-2022: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem 

triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za 

navedeno leto 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število aktivnosti, ki bodo potekale v okviru kampanje, po letih 

 število udeležencev na dogodkih kampanje, po letih 

 ocena učinkovitosti kampanje, na podlagi evalvacije EU-OSHA 
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Zaporedna številka: 3.1.2.3. 

 

Naslov: Nadaljevanje aktivnosti preteklih kampanj, usmerjenih v 

spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in 

zdravja pri delu 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 socialni partnerji 

 strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu  

 novinarji 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018-2019: nadaljevanje izvajanja aktivnosti kampanje 

Zdravo delovno okolje 2016-2017: »Zdrava delovna mesta za 

vse generacije«, vključno s promocijo nagrajenih primerov 

dobre prakse 

 2020-2021: nadaljevanje izvajanja aktivnosti kampanje 

Zdravo delovno okolje 2018-2019: »Varno ravnajmo z 

nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«, 

vključno s promocijo nagrajenih primerov dobre prakse 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA  

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: strošek je že zajet v aktivnosti 1.1.10.3.  

 2019: strošek je že zajet v aktivnosti 1.1.10.3. 

 2020: strošek je že zajet v aktivnosti 1.1.10.1.  

 2021: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem 

triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za 

navedeno leto 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število aktivnosti preteklih kampanj, usmerjenih v spodbujanje 

kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu, po 

letih 
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Zaporedna številka: 3.1.3.1. 

 

Naslov: Priprava spletnega priročnika s temeljnimi postulati 

kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 delavci 

 socialni partnerji 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih): 2019: priprava osnutka besedila priročnika 

2020: priprava končnega besedila priročnika, oblikovanje za 

objavo na spletu in objava na portalu Varnost in zdravje pri delu  

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2020: 5.000 € krije MDDSZ iz PP 6215 

 

Indikator(ji) spremljanja:   objavljen spletni priročnik 

 število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenosov 

spletnega priročnika), po letih  
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Zaporedna številka: 3.2.1.1. 

 

Naslov: Priprava in izvajanje sodobnega programa uvajanja 

varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje 

 

Ciljna(e) skupina(e):  otroci v vrtcih, stari 5 let 

 osnovnošolci 

 dijaki 

 študentje 

 brezposelne osebe, mlajše od 25 let 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: priprava osnutka programa uvajanja varnosti in zdravja 

pri delu v vzgojo in izobraževanje, prilagojenega različnim 

starostnim skupinam; sprejem in izvajanje programa  

 2020: izvajanje programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu 

v vzgojo in izobraževanje; priprave na evalvacijo programa v 

letu 2021  

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, MIZŠ in ZRSŠ 

 

Sodelujoče institucije: NIJZ, Slovenska mreža zdravih šol 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: priprava programa se bo izvajala v okviru rednih nalog 

MDDSZ, MIZŠ in ZRSŠ, zaradi česar ne bo potrebno 

zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev  

 2019: 20.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208; 40.000 € bo krilo 

MDDSZ iz PP 6505  

 2020: 20.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208; 40.000 € bo krilo 

MDDSZ iz PP 6505 

 

Indikator(ji) spremljanja:   sprejet program uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo 

in izobraževanje 

 število izvedenih aktivnosti, po starostnih skupinah in po letih 

 število udeležencev, po starostnih skupinah in po letih 
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Zaporedna številka: 3.2.1.2. 

 

Naslov: Organizacija seminarjev o uvajanju varnosti in zdravja pri 

delu v vzgojo in izobraževanje 

 

Ciljna(e) skupina(e):  vzgojitelji v vrtcih 

 osnovnošolski učitelji 

 ravnatelji osnovnih šol 

 

Leto/obdobje: 2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2020: priprava sodobnega programa seminarja in organizacija 

1 seminarja o uvajanju varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in 

izobraževanje letno 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: MIZŠ, ZRSŠ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2020: priprava programa seminarja se bo izvajala v okviru 

rednih nalog MDDSZ, MIZŠ in ZRSŠ, zaradi česar ne bo 

potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev; ker se 

bo aktivnost izvajala v okviru programa uvajanja varnosti in 

zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, je strošek izvedbe 

seminarja zajet v aktivnosti 3.2.1.1. 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število izvedenih seminarjev, po letih 

 število udeležencev, po letih 
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Zaporedna številka: 3.2.1.3. 

 

Naslov: Dopolnitev Napo didaktičnega gradiva za učitelje z novimi 

predlogami za izvedbo učnih ur, zasnovanimi na Napo 

filmih 

 

Ciljna(e) skupina(e):  vzgojitelji v vrtcih 

 osnovnošolski učitelji 

 posredno: otroci v vrtcih, osnovnošolci 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: priprava 5 novih predlog za izvedbo učnih ur, 

zasnovanih na Napo filmih in prilagojenih različnim starostnim 

skupinam 

 2019: vzpostavitev spletne strani, namenjene pedagoškim 

delavcem, v okviru portala Varnost in zdravje pri delu; 

ilustriranje in objava 6 predlog za izvedbo učnih ur EU-OSHA, 

prilagojenih slovenskemu osnovnošolskemu izobraževalnemu 

sistemu; ilustriranje in objava 5 novih predlog za izvedbo učnih 

ur, zasnovanih na Napo filmih in prilagojenih različnim 

starostnim skupinam;  

 2020: priprava, ilustriranje in objava 5 novih predlog za 

izvedbo učnih ur, zasnovanih na Napo filmih in prilagojenih 

različnim starostnim skupinam; evalvacija uporabnosti predlog 

za izvedbo učne ure 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: ZRSŠ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: 10.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208  

 2019-2020: ker se bo od leta 2019 dalje aktivnost izvajala v 

okviru programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo 

in izobraževanje, je strošek zajet v aktivnosti 3.2.1.1. 

 

Indikator(ji) spremljanja:   vzpostavitev spletne strani, namenjene pedagoškim delavcem 

 število objavljenih novih predlog za izvedbo učne ure, po letih 

 število prenesenih predlog za izvedbo učne ure, po letih 

 evalvacija uporabnosti predlog za izvedbo učne ure 

 

 

 

 



78 
 

 

 

Zaporedna številka: 3.2.1.4. 

 

Naslov: Izvedba dogodkov »Dan varnosti in zdravja pri delu za 

osnovnošolce: kemijska varnost pri delu« na podlagi 

regionalnega pristopa 

 

Ciljna(e) skupina(e):  osnovnošolci 

 osnovnošolski učitelji 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: priprava programa in učnih listov za delavnice, 

prilagojene 2. triadi in 3. triadi; kratko usposabljanje iz 

kemijske varnosti za učitelje in izvedba dogodka »Dan varnosti 

in zdravja pri delu za osnovnošolce: kemijska varnost pri delu« 

za učence ene osnovne šole  

 2019: objava učnih listov za delavnice, prilagojene 2. triadi in 

3. triadi, na portalu Varnost in zdravje pri delu; kratko 

usposabljanje iz kemijske varnosti za učitelje in izvedba 

dogodka »Dan varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce: 

kemijska varnost pri delu« za učence treh osnovnih šol  

 2020: kratko usposabljanje iz kemijske varnosti za učitelje in 

izvedba dogodka »Dan varnosti in zdravja pri delu za 

osnovnošolce: kemijska varnost pri delu« za učence treh 

osnovnih šol 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ in ZRSŠ 

 

Sodelujoče institucije: URSK, izbrane osnovne šole 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: 4.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6505  

 2019-2020: ker se bo od leta 2019 dalje aktivnost izvajala v 

okviru programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo 

in izobraževanje, je strošek zajet v aktivnosti 3.2.1.1. 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število dogodkov, po letih 

 število udeležencev, po starostnih skupinah in po letih  
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Zaporedna številka: 3.2.1.5. 

 

Naslov: Izvedba dogodkov »Dan varnosti in zdravja pri delu:  

preprečevanje kostno-mišičnih obolenj« na podlagi 

regionalnega pristopa 

 

Ciljna(e) skupina(e):  osnovnošolci 

 osnovnošolski učitelji 

 

Leto/obdobje: 2019-2021 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: priprava programa dogodka »Dan varnosti in zdravja 

pri delu: preprečevanje kostno-mišičnih obolenj«, 

prilagojenega različnim starostnim skupinam 

 2020: kratko usposabljanje o preprečevanju kostno-mišičnih 

obolenj za učitelje in izvedba dogodka »Dan varnosti in zdravja 

pri delu:  preprečevanje kostno-mišičnih obolenj« za učence 

ene osnovne šole  

 2021: kratko usposabljanje o preprečevanju kostno-mišičnih 

obolenj za učiteljem in izvedba dogodka »Dan varnosti in 

zdravja pri delu:  preprečevanje kostno-mišičnih obolenj« za 

učence treh osnovnih šol 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ in ZRSŠ 

 

Sodelujoče institucije: NIJZ 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2019-2020: aktivnost se bo izvajala v okviru programa 

uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, 

zato je strošek zajet v 3.2.1.1. 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število dogodkov, po letih 

 število udeležencev, po starostnih skupinah in po letih  
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Zaporedna številka: 3.2.1.6. 

 

Naslov: Priprava tiskanega in spletnega gradiva o osnovah 

varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce 

 

Ciljna(e) skupina(e):  osnovnošolci 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: priprava, ilustriranje, oblikovanje in objava tiskanega in 

spletnega priročnika o osnovah kemijske varnosti pri delu za 

osnovnošolce; priprava, ilustriranje, oblikovanje in objava 

tiskanega in spletnega priročnika o osnovah varnega in zdravju 

neškodljivega dela z računalnikom 

 2020: priprava, ilustriranje, oblikovanje in objava tiskanega in 

spletnega priročnika o varnem delu z električnimi napravami   

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: ZRSŠ in podizvajalec MDDSZ za področje ergonomije  

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: 6.200 € bo krilo MDDSZ iz PP 6505  

 2019-2020: ker se bo od leta 2019 dalje aktivnost izvajala v 

okviru programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo 

in izobraževanje, je strošek zajet v aktivnosti 3.2.1.1. 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število objavljenih priročnikov, po letih 
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Zaporedna številka: 3.2.1.7. 

 

Naslov: Priprava in izvajanje izobraževalnih predstav o osnovah 

varnosti in zdravja pri delu za otroke in učence 

 

Ciljna(e) skupina(e):  osnovnošolci 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: izvedba najmanj 40 izobraževalnih predstav o osnovah 

varnosti in zdravja pri delu za učence osnovnih šol (»Hrup je 

za ušesa strup«, »Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo« 

ter »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«); objava posnetkov 

predstav na portalu Varnost in zdravje pri delu   

 2019: izvedba najmanj 40 izobraževalnih predstav o osnovah 

varnosti in zdravja pri delu za učence osnovnih šol (»Hrup je 

za ušesa strup«, »Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo« 

ter »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«); priprava nove 

predstave na temo preprečevanja kostno-mišičnih obolenj v 

zvezi z delom 

 2020: izvedba najmanj 40 izobraževalnih predstav o osnovah 

varnosti in zdravja pri delu za učence osnovnih šol (»Hrup je 

za ušesa strup«, »Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo« 

ter »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«) 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: 10.800 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208  

 2019-2020: ker se bo od leta 2019 dalje aktivnost izvajala v 

okviru programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo 

in izobraževanje, je strošek zajet v aktivnosti 3.2.1.1. 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število izvedenih predstav, po letih 

 število učencev, ki si je ogledalo živo predstavo, po starosti in 

po letih 

 število ogledov posnetkov predstav 

 število novih predstav o osnovah varnosti in zdravja pri delu, 

po letih  
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Zaporedna številka: 3.2.1.8. 

 

Naslov: Ogledi filmov, ki obravnavajo problematiko varnosti in 

zdravja pri delu, z razpravo  

  

Ciljna(e) skupina(e):  študentje 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: 3 ogledi dokumentarnega filma s področja varnosti in 

zdravja pri delu z vodeno razpravo (Ljubljana, Maribor, Koper) 

 2019: 3 ogledi dokumentarnega filma s področja varnosti in 

zdravja pri delu z vodeno razpravo (Ljubljana, Maribor, Koper) 

 2020: 3 ogledi dokumentarnega filma s področja varnosti in 

zdravja pri delu z vodeno razpravo (Ljubljana, Maribor, Koper) 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: strošek bo krila EU-OSHA iz sheme FAST 2018 

 2019: predvidoma bo strošek krila EU-OSHA iz sheme FAST za 

navedeno leto 

 2020: predvidoma bo strošek krila EU-OSHA iz sheme FAST za 

navedeno leto 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število dogodkov, po letih 

 število udeležencev, po letih 
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Zaporedna številka: 3.3.1.1. 

 

Naslov: Priprava spletnih praktičnih smernic za ocenjevanja 

tveganja ob upoštevanju raznolikosti delavcev, še zlasti 

ob upoštevanju razlik glede na spol, starost, invalidnost in 

zmanjšano delovno zmožnost, pa tudi posebna tveganja, 

ki so jim izpostavljeni delavci migranti in napoteni delavci 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 strokovni delavci za varnost pri delu 

 socialni partnerji 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: priprava osnutka praktičnih smernic za ocenjevanja 

tveganja ob upoštevanju raznolikosti delavcev 

 2020: priprava, oblikovanje in objava praktičnih smernic za 

ocenjevanja tveganja ob upoštevanju raznolikosti delavcev 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: IRSD 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2019: 4.500 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215  

 2020: 2.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215; 2.000€ zagotovi 

MDDSZ iz PP 4326  

 

Indikator(ji) spremljanja:   objavljene spletne praktične smernice 

 število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenesenih 

spletnih praktičnih smernic) 
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Zaporedna številka: 3.3.2.1. 

 

Naslov: Priprava modela ocene tveganja, ki upošteva posebna 

tveganja, s katerimi se srečujejo starejši delavcev  

 

Ciljna(e) skupina(e):  delavci, stari vsaj 35 let (zlasti starejši od 45 let) 

 javne institucije, ki so vključene v pripravo in izvajanje politik 

na področju aktivnega staranja 

 zasebni sektor 

 

Leto/obdobje: 2020-2021 

 

Opis (po posameznih letih):  2020: izbor podjetij in pregledov ocen tveganj, pregled 

zdravstvenih dokumentacij in izvedba zdravniških pregledov 

delavcev, zlasti starejših od 45 let; priprava objektivnih ocen 

delazmožnosti in primerjava s samoocenami delazmožnosti 

delavcev, zlasti starejših od 45 let, izdelava modela ocene 

tveganja, ki bo upošteval tveganja, povezana s starostjo 

 2021: evalvacija in promocija projekta 

 

Ključni nosilec(i): podizvajalec na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta, 

sklenjene z MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2019-2020: 500.000,00 €; projekt bo delno financiran iz 

Evropskega socialnega sklada (80 %) in bo izveden v okviru 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014 – 2020, 8. prednostne osi: 

Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna  mobilnost 

delovne sile, 8.3 prednostne naložbe: Aktivno in zdravo 

staranje, 8.3.1 specifičnega cilja: Podaljšanje in izboljšanje 

delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število delavcev, vključenih v projekt, po starostnih skupinah 

in po letih 

 število organizacij, vključenih v projekt, po številu zaposlenih 

in po letih 

 izdelan in objavljen model ocene tveganja 

 število delavnic za usposabljanje delodajalcev za delo z 

modelom ocene tveganja 
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Zaporedna številka: 3.3.3.1. 

 

Naslov: Priprava spletnih praktičnih smernic za upravljanje 

varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju starostne 

strukture ter spodbujanje medgeneracijskega 

sodelovanja, zlasti mentorstva in obratnega mentorstva 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2019: priprava osnutka spletnih praktičnih smernic za 

upravljanje varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju 

starostne strukture ter spodbujanje medgeneracijskega 

sodelovanja, zlasti mentorstva in obratnega mentorstva 

 2020: oblikovanje in objava spletnih praktičnih smernic; 

predstavitev uporabe spletnih praktičnih smernic na dogodkih 

in spodbujanje delodajalcev k njihovi uporabi  

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: IRSD 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2020: 5.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215  

 

Indikator(ji) spremljanja:   objava spletnih praktičnih smernic 

 število predstavitev uporabe spletnih praktičnih smernic na 

dogodkih 

 število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenesenih 

spletnih praktičnih smernic)  
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Zaporedna številka: 3.3.3.2. 

 

Naslov: Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje 

odsotnosti z dela 

 

Ciljne skupine:  zaposleni, zlasti starejši od 45 let 

 delodajalci (zasebni sektor) 

 javne institucije, ki so vključene v pripravo in izvajanje politik 

na področju aktivnega staranja 

 

Obdobje: 
2018-2020 

 

Opis (po letih):  2018: analiza politik, analiza obstoječega stanja, pregleda 

virov in raziskav na področju aktivnega in zdravega staranja, 

oblikovanja modela za aktivno in zdravo staranje oz. za 

zmanjševanje odsotnosti z dela (absentizma) ter priprave 

nabora inovativnih ukrepov za delodajalce 

 2019: izvajanje ukrepov na področju aktivnega in zdravega 

staranja v izbranih podjetjih  

 2020: izvajanje ukrepov na področju aktivnega in zdravega 

staranja v izbranih podjetjih 

 

Ključni nosilec(i): Izbrana izvajalca v okviru javnih razpisov glede na kohezijske 

regije: 

 Univerza na Primorskem za kohezijsko regijo zahodna 

Slovenija 

 Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. za kohezijsko regijo 

vzhodna Slovenija 

 

Sodelujoče institucije:  konzorcijski partnerji / kohezijska regija zahodna Slovenija: 

NIJZ, OZS, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 

 konzorcijski partnerji / kohezijska regija vzhodna Slovenija: 

GZS, Štajerska gospodarska zbornica, OZS 

 naročnik MDDSZ 
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Ocena potrebnih sredstev:  projektne aktivnosti se bodo izvajale v okviru sofinanciranja s 

strani Evropskih kohezijskih sredstev – Evropskega socialnega 

sklada, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih 

proračunskih sredstev 

 2018: 599.551 € zagotovi MDDSZ iz PP160126, PP160128 in 

kohezijskih sredstev PP160125, PP160127 

 2019: 1.306.436 € zagotovi MDDSZ iz PP160126, PP160128 in 

kohezijskih sredstev PP160125, PP160127 

 2020: 1.242.741 € zagotovi MDDSZ iz PP160126, PP160128 in 

kohezijskih sredstev PP160125, PP160127 

 

Indikatorji spremljanja:   izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti (absentizma) z dela 

v izbranih podjetjih 

 % znižano trajanje odsotnosti (absentizma) z dela v izbranih 

podjetjih ( glede na izhodiščno stanje) 

 pripravljena strateška platforma ravnanja s starejšimi v 

podjetjih (t.i. management starejših) 
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Zaporedna številka: 3.3.4.1. 

 

Naslov: Uvedba in promocija ocene tveganja, ki bo upoštevala 

posebnosti dela starejših delavcev na delovnih mestih 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delodajalci 

 posredno: starejši delavci/delavke 

 

Leto/obdobje: 2020-2022 

 

Opis (po posameznih letih):  2022: izvajanje je vezano na aktivnost 3.3.2.1. 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2020: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, 

zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 2021-2022: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem 

triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za 

posamezno leto 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenesenih 

spletnih praktičnih smernic) 
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Zaporedna številka: 3.3.5.1. 

4.1.2.1. 

 

Naslov: Organizacija seminarjev »Zdrava delovna mesta za vse 

generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim 

vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« s 

poudarkom na ravnanju s starejšimi delavci, spodbujanju 

medgeneracijskega sodelovanja, mentorstva in obratnega 

mentorstva 

 

Ciljna(e) skupina(e):  vodilni in vodstveni delavci 

 strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu  

 kadrovski delavci 

 posredno: delavci, zlasti starejši delavci 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: organizacija seminarja »Zdrava delovna mesta za vse 

generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem 

do varnega in zdravega delovnega okolja« (Murska Sobota), 

mednarodne konference »Varna in zdrava delovna mesta v 

policiji«  

 2019: organizacija seminarja »Zdrava delovna mesta za vse 

generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem 

do varnega in zdravega delovnega okolja«  

 2020: organizacija seminarja »Zdrava delovna mesta za vse 

generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem 

do varnega in zdravega delovnega okolja« 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: stroški so zajeti v aktivnosti 1.1.10.3. 

 2019: 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208 

 2020: 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število seminarjev, po letih 

 število udeležencev, po letih 
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Zaporedna številka: 4.1.1.1. 

 

Naslov: Priprave na kampanjo o varnosti in zdravju pri delu za 

delavce, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja, 

vezane na aktivnost 1.3.8.1. 

 

Ciljna(e) skupina(e):  delavci, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja 

 

Leto/obdobje: 2020-2022 

 

Opis (po posameznih letih):  2020:  pričetek izvajanja raziskave o delu na domu in delu na 

daljavo s poudarkom na zagotavljanju varnosti in zdravju pri 

delu; vezano na aktivnost 1.3.8.1. 

 2021: objava raziskave o delu na domu in delu na daljavo s 

poudarkom na zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu, ki bo 

služila kot podlaga za pripravo izhodišč za kampanjo; 

predstavitve ugotovitev raziskave 

 2022: izvajanje kampanje o varnosti in zdravju pri delu za 

delavce, ki delajo na domu ali na daljavo 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2020: stroški so zajeti v aktivnosti 1.3.8.1. 

 2021-2022: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem 

triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za 

posamezno leto 

 

Indikator(ji) spremljanja:   objavljena raziskava  

 število predstavitev raziskave na dogodkih, po letih 
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Zaporedna številka: 4.2.1.1. 

 

Naslov: Redno seznanjanje širše in strokovne javnosti z dognanji 

najnovejših raziskav o novih oblikah dela in zaposlovanja, 

ki jih izvajajo/bodo izvajale MOD, Eurofound, EU-OSHA ter 

druge raziskovalne institucije preko portala Varnost in 

zdravje pri delu  

 

Ciljna(e) skupina(e):  strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu  

 socialni partnerji 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: objavljanje povzetkov raziskav o novih oblikah dela in 

zaposlovanja na portalu Varnost in zdravje pri delu 

 2019: objavljanje povzetkov raziskav o novih oblikah dela in 

zaposlovanja na portalu Varnost in zdravje pri delu 

 2020: objavljanje povzetkov raziskav o novih oblikah dela in 

zaposlovanja na portalu Varnost in zdravje pri delu 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število objavljenih povzetkov raziskav, po letih 
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Zaporedna številka: 4.2.1.2. 

 

Naslov: Organizacija delavnic o novih in nastajajočih tveganjih na 

področju varnosti in zdravja pri delu 

 

Ciljna(e) skupina(e):  strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu  

 socialni partnerji 

 

Leto/obdobje: 2018-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: delavnica o novih in nastajajočih tveganjih na področju 

varnosti in zdravja pri delu 

 2019: delavnica o novih in nastajajočih tveganjih na področju 

varnosti in zdravja pri delu 

 2020: delavnica o novih in nastajajočih tveganjih na področju 

varnosti in zdravja pri delu 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2018: 5.000 EUR zagotovi MDDSZ iz PP 6208 

 2019: 5.000 EUR zagotovi MDDSZ iz PP 6208 

 2020: 5.000 EUR zagotovi MDDSZ iz PP 6208 

 

Indikator(ji) spremljanja:   število objavljenih povzetkov raziskav, po letih 
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Zaporedna številka: 4.2.2.2. 

 

Naslov: Raziskovalni projekt MAPA – Multidisciplinarna analiza 

prekarnega dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno 

varstveni vidik 

 

Ciljne skupine:  oblikovalci politik in odločevalci 

 strokovna javnost 

 širša zainteresirana javnost 

 

Obdobje: 
2018-2020 

 

Opis (po letih): Raziskovalno delo poteka v štirih fazah: 

 2018: oblikovanje multidisciplinarne opredelitve koncepta 

prekarnega dela (1. faza) 

 2019: analiza stanja prekarnosti v Sloveniji (2. faza) in 

mednarodna primerjalno-pravna analiza prekarnosti (3. faza) 

 2020: oblikovanje predlogov ukrepov za omejevanje 

negativnih učinkov prekarnosti, vključno z ukrepi za izboljšanje 

socialne varnosti delavcev v atipičnih oblikah dela (npr. 

vključitev v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni), ukrepi za izboljšanje varnosti pri opravljanju 

teh oblik dela ter ukrepi za zmanjševanje negotovosti, ki 

negativno vpliva na zdravje posameznikov v atipičnih oblikah 

dela (4. faza) 

 

Ključni nosilec(i): Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 

 

Sodelujoče institucije: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Univerza v Mariboru 

 

Ocena potrebnih sredstev: Projekt MAPA se izvaja v okviru Ciljnega raziskovalnega programa 

ARRS, ki ga v višini 50 % sofinancira MDDSZ: 

 2018: 60.000 € zagotovi ARRS iz PP 160171  

 2019: 40.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 2487   

 2020: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP  2487  

 

Indikatorji spremljanja:   izdelana multidisciplinarna opredelitev prekarnega dela (1. 

vmesno poročilo) 

 izvedena analiza stanja prekarnosti v Sloveniji, vključno s 

poglobljenimi intervjuji in anketo (2. vmesno poročilo) 

 izvedena mednarodna primerjalno-pravna analiza prekarnosti 

(3. vmesno poročilo) 

 izdelan seznam predlogov ukrepov za omejevanje negativnih 

učinkov prekarnosti, vključno z ukrepi na področju varnosti in 

zdravja pri delu (končno poročilo) 
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Zaporedna številka: 6.1.1.1. 

 

Naslov: Mednarodna primerjava administrativnih statističnih 

podatkov o nezgodah pri delu, poškodbah pri delu, 

bolniškem dopustu, poklicnih boleznih ter zdravstvenih 

težavah, povezanih z delom 

 

Ciljna(e) skupina(e):  odločevalci/ oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja 

pri delu  

 raziskovalci na področju varnosti in zdravja pri delu  

 socialni partnerji 

 

Leto/obdobje: 2019-2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2018: imenovanje delovne skupine, zadolžene za pripravo 

mednarodne primerjave  

 2019: priprava in objava mednarodne primerjave  

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, MZ, IRSD, NIJZ  

 

 

Sodelujoče institucije: / 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi 

česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih 

sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   objava mednarodne primerjave 
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Zaporedna številka: 6.1.1.2. 

 

Naslov: Evalvacija administrativnih in anketnih virov statističnih 

podatkov o nezgodah pri delu, poškodbah pri delu, 

bolniškem dopustu, poklicnih boleznih ter zdravstvenih 

težavah, povezanih z delom 

 

Ciljna(e) skupina(e):  odločevalci/ oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja 

pri delu  

 raziskovalci na področju varnosti in zdravja pri delu  

 socialni partnerji 

 

Leto/obdobje: 2020-2021  

 

Opis (po posameznih letih):  2020: izvedba in objava evalvacije administrativnih in 

anketnih virov statističnih podatkov  

 2021: priprava predlogov za izboljšanje administrativnih in 

anketnih virov statističnih podatkov  

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, MZ, IRSD, NIJZ  

 

Sodelujoče institucije: SURS 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2020: 10.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215 

 2021: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem 

triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za 

posamezno leto 

 

Indikator(ji) spremljanja:   objava evalvacije administrativnih in anketnih virov statističnih 

podatkov 
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Zaporedna številka: 6.1.1.3. 

 

Naslov: Preučitev možnosti za vzpostavitev registra izpostavljenosti 

prekomernemu hrupu, nevarnim kemikalijam in vibracijam 

na delovnem mestu ter registra poklicnih bolezni ter 

poklicnih rakov 

 

Ciljna(e) skupina(e):  odločevalci/ oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja 

pri delu  

 raziskovalci na področju varnosti in zdravja pri delu  

 socialni partnerji 

 

Leto/obdobje: 2019-2021  

 

Opis (po posameznih letih):  2019-2021: priprava študije izvedljivosti vzpostavitve 

registra izpostavljenosti prekomernemu hrupu, nevarnim 

kemikalijam in vibracijam na delovnem mestu, vključno z 

mednarodno primerjavo in strokovnimi podlagi za vzpostavitev 

registra; priprava študije izvedljivosti vzpostavitve registra 

poklicnih bolezni ter poklicnih rakov, vključno z mednarodno 

primerjavo in strokovnimi podlagi za vzpostavitev registra 

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, MZ 

 

Sodelujoče institucije: IRSD, NIJZ, KIMDPŠ in SURS 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2019: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215 in PP 2487 in 

10.000 € zagotovi MZ iz PP 7075 

 2020: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215 in PP 2487 in 

10.000 € zagotovi MZ iz PP 7075 

 2021: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215 in PP 2487 in 

10.000 € zagotovi MZ iz PP 7075 

 

Indikator(ji) spremljanja:   objava študij izvedljivosti, vključno z mednarodnimi 

primerjavami in strokovnimi podlagami za vzpostavitev 

registrov  
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Zaporedna številka: 6.2.1.1. 

 

Naslov: Priprava analize stanja na področju varnosti in zdravja pri 

delu z evalvacijo izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje 

ReNPVZD18-27 za obdobje 2018-2020 

 

Ciljna(e) skupina(e):  odločevalci/ oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja 

pri delu  

 socialni partnerji 

 

Leto/obdobje: 2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2020: priprava analize stanja na področju varnosti in zdravja 

pri delu z evalvacijo izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje 

ReNPVZD18-27 za obdobje 2018-2020; predstavitev 

ugotovitev analize stanja z evalvacijo ter razprava o 

ugotovitvah  

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, MZ 

 

Sodelujoče institucije:  v sodelovanju s posameznimi nosilci ukrepov, navedenimi v 

tem akcijskem načrtu 

 

Ocena potrebnih sredstev:  2020: 3.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215; MZ bo sredstva za 

ta namen določilo naknadno 

 

Indikator(ji) spremljanja:   objava analize stanja z evalvacijo 
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Zaporedna številka: 6.2.2.1. 

 

Naslov: Priprava in sprejem Akcijskega načrta za izvajanje 

ReNPVZD18-27 za obdobje 2021-2023 

 

Ciljna(e) skupina(e):  posredno: delavci, delodajalci ter strokovnjaki s področja 

varnosti in zdravja pri delu  

 

Leto/obdobje: 2020 

 

Opis (po posameznih letih):  2020: priprava ter uskladitev osnutka akcijskega načrta; 

sprejem akcijskega načrta   

 

Ključni nosilec(i): MDDSZ, MZ 

 

Sodelujoče institucije:  v sodelovanju s posameznimi nosilci ukrepov, navedenimi v 

tem akcijskem načrtu 

 

Ocena potrebnih sredstev:  aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ in MZ ter 

drugih nosilcev ukrepov, zaradi česar ne bo potrebno 

zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev 

 

Indikator(ji) spremljanja:   objava akcijskega načrta 
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FINANČNI RAZREZ 

 

1.  MDDSZ 

 

PP \ leto 

 

2018 2019 20207 Skupaj  

2018-2020 

po PP 

Sredstva, ki so zagotovljena v Proračunu za leto 2018 in Proračunu za leto 2019 

 

160126  

160125* 

 

 višina sredstev (v €) 1.043.634 662.402 617.262 2.323.298 

 št. aktivnosti 2.3.4.1. 

3.3.5.3. 

2.3.4.1. 

3.3.5.3. 

2.3.4.1. 

3.3.5.3. 

 

 

160126  

160128 

160125* 

160127* 

 

 višina sredstev (v €) 599.551 1.306.436 1.242.741 3.148.728 

 št. aktivnosti 

 

3.3.3.2. 3.3.3.2. 3.3.3.2.  

3675 

 

 višina sredstev (v €) 66.161 66.161 66.161 198.483 

 št. aktivnosti 

 

3.1.2.1. 

3.1.2.2. 

3.1.1.2. 

1.1.10.1. 

1.1.10.3. 

1.3.9.4. 

3.1.2.1. 

3.1.2.3. 

 

1.1.10.1. 

1.3.9.4. 

3.1.2.2. 

3.1.2.3 

 

6207  višina sredstev (v €) 23.398 23.398 23.398 70.194 

 št. aktivnosti 

 

 1.1.8.1. 1.1.8.1.  

6208 

 

 višina sredstev (v €) 70.000 70.000 70.000 210.000 

 št. aktivnosti 

 

1.1.10.3. 

1.3.9.4. 

3.1.2.3. 

3.2.1.3 

3.2.1.7. 

3.3.5.1. 

4.1.2.1. 

4.2.1.2. 

3.2.1.1. 

3.2.1.5 

3.2.1.1. 

3.3.5.1. 

4.1.2.1. 

4.2.1.2. 

1.3.9.3. 

1.3.9.4. 

3.1.1.2. 

3.1.2.1.  

3.2.1.1. 

3.2.1.5. 

3.3.5.1. 

4.1.2.1. 

4.2.1.2. 
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6215 

 

 višina sredstev (v €) 30.000 30.000 30.000 90.000 

 št. aktivnosti 

 

 1.2.3.1. 

3.3.1.1. 

6.1.1.3. 

1.2.1.2. 

1.2.3.1. 

1.2.4.1. 

3.1.3.1. 

3.3.1.1. 

3.3.3.1. 

6.1.1.2.  

6.1.1.3. 

6.2.1.1. 

 

 

6505 

 

 višina sredstev (v €) 40.000 40.000 40.000 120.000 

 št. aktivnosti 

 

3.2.1.4., 

3.2.1.6. 

3.2.1.1. 3.2.1.1.  

4326 

 

 višina sredstev (v €) 14.686 14.686 14.686 44.058 

 št. aktivnosti 

 

    

2487 

 

 višina sredstev (v €) / 52.000 57.000 109.000 

 št. aktivnosti 

 

 1.3.7.1. 

1.3.9.1. 

4.2.2.2. 

6.1.1.3. 

1.3.7.1. 

1.3.8.1. 

1.3.9.2. 

4.1.1.1. 

4.2.2.2. 

6.1.1.3. 

 

 

SKUPAJ 

 

1.887.430 2.265.083 2.161.248 6.313.761** 

Sredstva, ki niso zagotovljena v Proračunu za leto 2018 in Proračunu za leto 2019 

 

3011 

 

 višina sredstev (v €) 42.500 67.500 87.500 197.500 

 št. aktivnosti 

 

1.3.1.1. 1.3.1.1. 1.3.1.1.  

 

SKUPAJ 

 

 

1.929.932 

 

2.332.585 

 

2.248.750 

 

6.511.261** 

 

Opomba:  

* Kohezijska sredstva 

** Od tega znašajo 5.472.026 € oz. 84,8 % sredstva, namenjena 2 projektoma v 

okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem 

obdobju 2014-2020. Znesek EU sredstev znaša 4.377.621 €.  
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2.  EU-OSHA  

 

PP \ leto 

 

2018 2019 20208 

Shema 

FAST 

 višina sredstev  

 

Blago in storitve v 

vrednosti 4.000 

kreditnih točk 

Blago in storitve v 

vrednosti 4.000 

kreditnih točk 

Blago in storitve v 

vrednosti 4.000 

kreditnih točk 

 št. aktivnosti 

 

3.1.2.1.  

3.2.1.8. 

1.1.10.1. 

1.1.10.3. 

3.1.2.1.  

3.2.1.8.  

 

1.1.10.1.  

3.1.2.2. 

3.2.1.8. 

 

3.  IRSD 

 

PP \ leto 

 

2018 2019 20209 Skupaj  

2018-2020 

po PP 

Sredstva, ki so zagotovljena v Proračunu za leto 2018 in Proračunu za leto 2019 

 

7889 

ali  

4528 

 višina sredstev (v €) 500 500 500 1.500 

 št. aktivnosti 

 

1.3.3.2. 1.3.3.2. 1.3.3.2.  

170288 

in 

170289 

 višina sredstev (v €) 5.000 5.000 5.000 15.000 

 št. aktivnosti 

 

1.1.1.3. 1.1.1.3. 1.1.1.3.  

170288 

in 

170289 

 višina sredstev (v €) / 12.000  12.000 

 št. aktivnosti 

 

 1.3.4.2.   

SKUPAJ 

 

5.500 17.500 5.500 28.500 

Sredstva, ki niso zagotovljena v Proračunu za leto 2019 

 

5987  višina sredstev (v €) / 38.000 38.000 76.000 

 št. aktivnosti 

 

 1.3.2.1. 1.3.2.1.  

 

SKUPAJ 

 

 

5.500 

 

55.500 

 

43.500 

 

104.500 
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4.  MZ 

 

PP \ leto 

 

2018 2019 202010 Skupaj  

2018-2020 

po PP 

Sredstva, ki so zagotovljena v Proračunu za leto 2018 in Proračunu za leto 2019 

 

7075  višina sredstev (v €) 18.750 10.000 10.000 38.750 

 št. aktivnosti 

 

2.6.1.1    

7084*  višina sredstev (v €) 120.000 250.000 110.000 480.000 

 št. aktivnosti 

 

2.4.1.1. 2.2.1.1. 

2.3.1.1. 

2.4.1.1. 

2.2.1.1. 

2.3.1.1. 

2.4.1.1. 

 

 

1446  višina sredstev (v €)  82.500 51.000 488.750 

 št. aktivnosti 

 

 2.1.1.2., 

2.2.1.1., 

2.2.3.1. 

2.1.1.2. 

2.2.1.1. 

2.2.3.1. 

 

 

3023  višina sredstev (v €)  80.000 80.000 160.000 

 št. aktivnosti 

 

 2.6.1.2. 2.6.1.2.  

 

SKUPAJ 

 

 

138.750 

 

422.500 

 

251.000 

 

812.250 

 

Opomba:  

* Izvajanje nalog v okviru javne službe 

 

5. ARRS 

 

160171 

 

 višina sredstev (v €) 60.000 / / 60.000 

 št. aktivnosti 

 

4.2.2.2. 

 

   

SKUPAJ 

 

60.000   60.000 
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