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Odgovor na vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata
Vaš dopis, št. 172-03-1/2021/3 z dne 24.2.2021

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo prejeli vprašanje državnega
svetnika Tomaža Horvata, in sicer zakaj še ni bil sprejet in uveljavljen nov pravilnik o poklicnih
boleznih v skladu z drugim odstavkom 68. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14
– ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17,
28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in kakšna je predvidena
časovnica njegovega sprejema in uveljavitve. V nadaljevanju posredujemo odgovor na
zastavljeno vprašanje.
Ministrstvo za zdravje je s pripravo Pravilnika o poklicnih boleznih (v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik) pričelo že 2015, v delovno skupino, ki je pripravljala Pravilnik so bili poleg
predstavnikov Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve vključeni
tudi predstavniki delodajalcev, sindikatov, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnega inštituta za varovanje
zdravja, Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa, Kliničnega
inštituta za medicino dela, prometa in športa in Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Pri
pripravi bodoče ureditve se je zasledovalo cilj, da se zagotovi pravice, kot jih določa veljavna
zakonodaja (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, (v nadaljnjem
besedilu: ZZVZZ) in ZPIZ-2).
Predlog Pravilnika je bil predstavljen na Ekonomsko socialnem svetu leta 2017 in ureja:
- poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni,
- način ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni,
- vstop v sistem in vstopne dokumente za začetek postopka,
- plačnika postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicne bolezni in
- pogoje ob katerih se bolezen šteje za poklicno bolezen.
Seznam poklicnih bolezni je skladen s Evropsko priporočeno listo poklicnih bolezni. Na podlagi
sklepa Ekonomsko socialnega sveta se je delovna skupina dopolnila s člani in preoblikovala v
Strokovni odbor za državno ureditev in javne zadeve za obravnavo osnutka Pravilnika o

poklicnih boleznih. Strokovni odbor se je sestal v decembru 2017 in februarju 2018. V poteku
usklajevanja Pravilnika s socialnimi partnerji, se je izkazalo, da socialni partnerji v okviru
socialnega dialoga niso dosegli soglasja. Poudariti moramo tudi, da je Služba Vlade RS za
zakonodajo izpostavila, da je področje poklicnih bolezni v ZPIZ-2 podnormirano, kar ni mogoče
reševati s podzakonskim aktom, temveč je potrebno dopolniti temeljno zakonodajo, v tem
primeru, bodisi ZPIZ-2 ali pa vsebino urediti v ZZVZZ, ter v slednjem podati pravno podlago za
sprejem Pravilnika.
Žal zaradi večih razlogov, nov ZZVZZ, ki bi podal tudi razširjeno zakonsko podlago za sprejem
Pravilnika še ni bil sprejet. Do uveljavitve novega predpisa pa se še vedno uporablja Pravilnik o
seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03, 43/11 – ZVZD-1 in 96/12-ZPIZ-2).
Ministrstvo za zdravje podpira prizadevanja za ureditev področja na jasen, pregleden ter
učinkovit način za ugotavljanje, potrjevanje ter prijavljanje poklicnih bolezni tudi z vidika
zagotavljanja varnega in zdravega dela na delovnih mestih. Nov pravilnik, ko bo sprejet, bo
namreč omogočil detekcijo poklicnih bolezni tudi kot prepoznaven kazalnik stanja varnosti in
zdravja pri delu pri konkretnem delodajalcu in v posamezni dejavnosti za potrebe usmerjenega
nadzora inšpektorata za delo.
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