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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja 
pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na ... seji  dne ... sprejela naslednji:

                                                                  S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu 
varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju.

                                                                                                               Stojan Tramte
                                                                                                           generalni sekretar

Priloga:

 Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 
2018-2027 v prvem triletnem obdobju

Sklep prejme: 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 Ministrstvo za zdravje
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 Ministrstvo za javno upravo
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Ministrstvo za finance
 Služba Vlade RS za zakonodajo 
 Zavod RS za šolstvo
 Statistični urad RS

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 



zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz 
dela, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;

– mag. Nikolaj Petrišič, vodja sektorja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti,

– Vladka Komel, sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 
v prvem triletnem obdobju (v nadaljnjem besedilu: akcijski načrt) je prvi triletni izvedbeni dokument 
Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 (Uradni list RS, št. 23/18; 
v nadaljnjem besedilu: ReNPVZD18-27), ki jo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 39. seji 
dne 27. marca 2018. V akcijskem načrtu 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. 

Akcijski načrt sledi ciljem navedenim v ReNPVZD18-27, in sicer so v prvem sklopu navedeni ukrepi 
za doseganje ciljev, ki so usmerjeni v zagotavljanje varnosti pri delu kot so preprečevanje nezgod pri 
delu, zagotovitev varne uporabe nevarnih kemičnih snovi v delovnem procesu ter nadomeščanje 
nevarnih kemikalij z manj nevarnimi in zagotovitev kakovostnega izvajanja strokovnih nalog varnosti 
pri delu. V drugem sklopu navedeni ukrepi za doseganje ciljev so usmerjeni v zagotavljanje zdravja 
pri delu. Dvig kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu, ki je tretji cilj, bomo dosegli z 
nacionalnimi kampanjami, projekti in pripravo priročnikov ter sodelovanjem v evropskih kampanjah 
»Zdravo delovno okolje«, ki se izvajajo na pobudo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. 
Ukrepi, ki so namenjeni zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu delavcem, ki delajo v novih oblikah 
dela, obsegajo pripravo in izvedbo kampanje, izvajanje seminarjev in širjenju najnovejših dognanj o 
spreminjanju delovnega okolja. 

Druge naloge, ki so predvidene z ReNPVZD18-27 obsegajo evaluacije, mednarodne primerjave, 
analizo stanja ter pripravo osnutka naslednjega triletnega akcijskega načrta.

Za vsak ukrep so poleg zaporedne številke in naslova opredeljene tudi ciljne skupine, obdobje 
izvajanja, opis po posameznih letih, ključni nosilci in sodelujoče inštitucije, ocena potrebnih sredstev 
ter indikatorji spremljanja.

Na koncu sledi finančni razrez. 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, iz česar izhaja, da bo treba pri njegovi pripravi upoštevati ta akcijski načrt. 

Naloge za leto 2018, opredeljene s tem akcijskim načrtom, so se izvajale tekoče.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE



č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  
konkurenčnost podjetij

DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje 
(+) ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna 
sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 
1

MDDSZ

2611-17-783105

Celovita 
psihosocialna 
podpora 
podjetjem za 
aktivno staranje 
delovne sile 
(NAPREJ) –
Zdravo in aktivno 
v prihodnost

160125 
PN 8.3 – Aktivno in zdravo 
staranje – V – 14-20-EU

IN

160126
PN 8.3 – Aktivno in zdravo 
staranje – V – 14-20-
slovenska udeležba

1.043.634 662.402



MDDSZ

2611-17-783103

Podaljševanje 
delovne 
aktivnosti in 
zmanjševanje 
odsotnosti z dela 
v KRZS – STAR 
– VITAL: 
Združeni ukrepi 
za vitalnost 
starejših 
delavcev

160125
PN 8.3 – Aktivno in zdravo 
staranje – V – 14-20-EU

IN

160126
PN 8.3 – Aktivno in zdravo 
staranje – V – 14-20-
slovenska udeležba

160127 
PN 8.3 – Aktivno in zdravo 
staranje – V – 14-20-EU

IN

160128
PN 8.3 – Aktivno in zdravo 
staranje – V – 14-20-
slovenska udeležba

599.551 1.306.436

MDDSZ

2611-11-0091

Evropski teden 
varnosti in 
zdravja pri delu 
ter tekmovanje 
za dobro prakso

3675
Evropski teden varnosti in 
zdravja pri delu ter 
tekmovanje za dobro prakso 66.161 66.161

MDDSZ

2611-11-0091

Akcijski načrt 
Bilbao agencije -
osnove varnosti 
in zdravja pri 
delu

6207
Akcijski načrt Bilbao agencije 
- osnove varnosti in zdravja 
pri delu 23.398 23.398

MDDSZ

2611-11-0094

Promocija 
varnosti in 
zdravja pri delu

6208
Promocija varnosti in zdravja 
pri delu 70.000 70.000

MDDSZ

2611-11-0093

Izdelava 
praktičnih 
smernic, navodil 
in metodologij na 
področju varnosti 
in zdravja pri 
delu

6215
Izdelava praktičnih smernic, 
navodil in metodologij na 
področju varnosti in zdravja 
pri delu 30.000 30.000



MDDSZ

2611-11-0095

Sodelovanje 
MDDSZ pri 
Nacionalnem 
programu za 
kemijsko varnost

6505
Sodelovanje MDDSZ pri 
Nacionalnem programu za 
kemijsko varnost 40.000 40.000

MDDSZ

2611-18-0005

Vzdrževanje in 
nadgradnja 
ISVZD

4326
Vzdrževanje in nadgradnja 
ISVZD 14.686 14.686

MDDSZ

2611-11-0108

Sodelovanje z 
zunanjimi 
subjekti

2487
Raziskave, razvoj

/ 12.000

IRSD

2613-11-0005

Strokovna 
usposabljanja in 
izpopolnjevanja

ALI:

2613-11-0003

Materialni stroški 
organa

7889
Izobraževanje

ALI:

4528
Materialni stroški 500 500

IRSD

2611-17-8124

Odpravimo 
konflikte na 
delovnem mestu

170288
PN 8.1 – Dostop do delovnih 
mest – Z – 14-20-EU

IN

170289
PN 8.1 – Dostop do delovnih 
mest – Z – 14-20-slovenska 
udeležba

5.000 17.000

2711-17-0003
Znanstveno 
raziskovalne 
dejavnosti

7075 – Raziskovalne naloge 
in študije

18.750 10.000
MZ

2711-17-0009
Izvajanje nalog 
na področju 
javnega zdravja

7084 – Izvajanje javne službe 
na NIJZ

220.000 250.000



2711- 17- 0009
Izvajanje nalog 
na področju 
javnega zdravja

1446 – Zdravstveno varstvo 
delavcev 28.750 82.500

2711-17- 0002
Zagotavljanje 
pogojev za delo 
ministrstva

3023 – Plače

/ 80.000

SKUPAJ 2.160.430 2.656.083
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 
1 

MDDSZ

2611-11-0095

Sodelovanje 
MDDSZ pri 
Nacionalnem 
programu za 
kemijsko varnost

6505
Sodelovanje MDDSZ pri 
Nacionalnem programu za 
kemijsko varnost 40.000 40.000

MDDSZ

2611-11-0094

Promocija 
varnosti in 
zdravja pri delu

6208
Promocija varnosti in zdravja 
pri delu 2.500 27.500

SKUPAJ 42.500 67.500
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

Finančni razrez po letih in proračunskih postavkah je predstavljen na koncu dokumenta.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:



II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:



Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

Svet za varnost in zdravje pri delu je dne 8. 6. 2018 na seji obravnaval osnutek Akcijskega načrta za 
izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem 
obdobju. Svet za varnost in zdravje pri delu strokovno posvetovalno telo, ki ga sestavljajo zlasti 
strokovnjaki za varnosti pri delu, medicino dela in socialno varnost ter strokovnjaki iz delodajalskih 
organizacij in sindikatov. Na podlagi pripomb in razprave na svetu je bil dopolnjen osnutek akcijskega 
načrta.

Akcijski načrt je obravnavala delovna skupina Ekonomsko-socialnega sveta na sestanku dne 3. 12. 
2018. Ekonomsko-socialni svet je na 315. seji dne 7. 12. 2018 obravnaval predlog akcijskega načrta. 
Na podlagi razprave je bil predlog akcijskega načrta dopolnjen.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                          mag. Ksenija KLAMPFER
                                                                                                                   MINISTRICA

Priloga: 

- predlog sklepa



Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na ... seji  dne ... sprejela naslednji:

                                                                  S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu 
varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju.

                                                                                                               Stojan Tramte
                                                                                                           generalni sekretar

Priloga:

 Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 
2018-2027 v prvem triletnem obdobju

Sklep prejme: 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 Ministrstvo za zdravje
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 Ministrstvo za javno upravo
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Ministrstvo za finance
 Služba Vlade RS za zakonodajo 
 Zavod RS za šolstvo
 Statistični urad RS
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