
Etilw#il9
ETRAIIE UIIIIllT{
zsss je dlanica EKS od leta 1999

Zv eza sv ob sdnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova 4
l000Ljubljana
telefon: (01) 43-41- 200
telefaks: (01) 23-l 7-298
e-m ail : ass@indikat-ass. si
http://www.zsss.si

matiina Kt: 5163099
ID za DDV: 5115268829

Ljubljana, L2. LO.2OI8Stevi lka : 02-0220 / 2oL8-L2

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Minister Samo Fakin
Stefanova ulica 5
1000 Ljubljana

ZADEVA: Javni poziv ministru za zdravie Samu Fakinu naj ie v letu 2OL8 izda Pravilnik o
poklicnih boleznih

PredsedstvoZveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)je na svoji  12. sej i ,  dne 8. 10.20L8,
pozvalo Sama Fakina, ministra pristojnega za zdravje, naj po posvetovanju s socialnimi
partnerj i  v Ekonomsko-socialnem svetu najkasneje do 31. 12. 20t8, v skladu z 58. dlenom
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (7PlZ-21, izda predpis, s katerim bodo
dolodene poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavl jajo te bolezni, pogoje, ob katerih se
Stejejo za poklicne bolezni, in postopek nj ihovega ugotavl janja, potrjevanja in pri javl janja.

UTEMEUITEV:

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (7PlZ-2, UL RS 96/2012, 39/2013,
LO2/2OL5,23/2OL7, 4O/2O17, 65/2}t7l v 68. dlenu doloda, da minister, pristojen za
zdravje, dolodi poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavl jajo te bolezni, pogoje, ob
katerih se Stejejo za poklicne bolezni, in postopek ugotavl janja, potrjevanja in pri javl janja
poklicnih bolezni. V 424. dlenu pa doloda, da mora minister izdati ta predpis v roku 12
mesecev od uveljavitveZP\Z-2 oziroma najkasneje do L. 1. 2Ot4.

Na ta predpis se v skladu z ZP\T-2 ne nanaia le izvajanje obveznega invalidskega
zavarovanja ampak tudi obveznega zdravstvenega zavarovanja za primer poikodbe pri

delu in poklicne bolezni v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (LZVZZ, UL RS 9/1992). Brez tega predpisa tudi ni mogode izvajati prevencije

v skladu zZakonom o varnosti in zdravju pri delu (7VZD-1, UL RS 43/2OLL).

Ekonomsko-socialni svet (ESS) je na izredni sej i  20. 10. 2018 sklenil ,  da se Delovna
skupina za pripravo Pravi lnika o poklicnih boleznih, ki je od leta 2016 delovala v okviru
Ministrstva za zdravje, v skladu s poslovnikom ESS v roku treh dni dopolni s predstavniki

ESS in preoblikuje v njegov Strokovni odbor za driavno ureditev in javne zadeve za
obravnavo osnutka Pravi lnika o poklicnih boleznih. Odboru je predsedovala gospa Mojca
Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje.
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Sestal se je 18. 12.2OL7 in 21.2.20L8. Predlog pravi lnika je ministrstvo kl jub preostal im

pripombam socialnih partnerjev zaradi konca mandata takratne vlade sklenilo
posredovativ javno razpravo. Cil j  je bi l  objava v Uradnem l istu RS maja 20L8.

3. Predlog pravi lnika je bi lv javni razpravi od 5. do 20. 4.20!8 na e-Demokracija (https://e-

u prava.gov.si/d rzava-in-druzba/e-demokraciia/pred loei-pred pisov/pred log-
predpisa.html?id=9338). lstodasno je bi l  posredovan tudi v vladno medresorsko

usklajevanje. Socialni partnerj i  v ESS uradno nismo bi l i  obveSdeni, zakaj do njegove

objave ni pri5lo, neuradno pa nas je takratna ministr ica za zdravje Milojka Kolar Celarc

obvesti la, da je vladna Sluiba za zakonodajo ocenila, da za nekatera dolodila v predlogu

pravilnika manjka ustrezna pravna podlaga v zakonu.

Predsedstvo ZSSS ugotavl ja, da zaradi neobstojedega predpisa, ki bi na podlagi 68. dlena

ZPIZ-T od 1. L. 201.4 dalje dolodal postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja

poklicnih bolezni, pokl icno obolel i  delavci ne morejo uveljavit i  pravic na podlagi svoje
poklicne bolezni, za katere so obvezno zdravstveno in invalidsko zavarovani za primer

po5kodbe pri delu in poklicne bolezni. 5e huje: poklicno obolel i  delavci zaradi istega

vzroka svojih pravic niso mogli uveljavit i  od osamosvoji tve Slovenije dalje, deprav j im j ih

je nadeloma zagotavl jala zakonodaja na podroi ju obveznega zdravstvenega in
pokojninsko-invalidskega zavarovanja. Prav tako pa je zaradi neobstojedega predpisa

oteZeno prepredevanje poklicnih bolezni v skladu z TVZD-L in Resoluci jo o nacionalnem
programu varnosti in zdravja pri delu 2OL8-2027 (ReNPVZDLS-27, UL RS 23/2OLB).

ZSSS je k sprejemu manjkajodega predpisa pozivala vse ministre za delo in zdravje od leta

1991 dalje, vendar j im ie cel ih 28 let vedno znova za njegov sprejem zmanjka dasa pred

iztekom svojega mandata! Predsedstvo ZSSS zato pridakuje, da bo sprejem Pravilnika o
poklicnih boleznih ie v letu 2018 priori teta tokratnega pristojnega ministra.
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Ludka Bohm
lzvr5na sekretarka ZSSS l.r.
za varnost in zdravje pri delu

Poslano na e-naslov: gp.mz@gov.si

Lidi ja Jerkid, univ. dipl. prav.
Predsednica ZSSSv^ffi.F
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