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Odgovor na poslansko pobudo poslanca mag. Dejana Židana
Vaš dopis, št. 020-07/21-379/2, z dne 8. 3. 2021

Na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo prejeli pisno poslansko
pobudo poslanca mag. Dejana Židana. V nadaljevanju posredujemo odgovor na zastavljeno
pobudo.
Poslanska pobuda se nanaša na prepoznavanje poklicnih bolezni in s tem povezano
priznavanjem poklicnih pokojnin. Poslanec mag. Židan je pozval ministra za zdravje k
ustanovitvi delovne skupine, ki naj do junija 2021 pripravi predlog spremembe zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Pojasnjujemo, da je bila v predlogu novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ-1) v letu 2018 že predvidena ločitev obveznega
zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: OZZ) za poklicna tveganja, to je poškodbe
pri delu in poklicne bolezni, ki izhajajo iz opravljanja dela, ob katerem so delavci izpostavljeni
različnim dejavnikom tveganja za zdravje (ki v mednarodnem pravu in pravu EU predstavljata
samostojno socialno tveganje), od OZZ za splošna tveganja, to je za bolezni in poškodbe izven
dela. Obvezni zavarovanji sta sicer na normativni ravni ločeni že v veljavnem Zakonu o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF,
21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 –
ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO; v
nadaljnjem besedilu: ZZVZZ).
ZZVZZ-1 je predvideval jasno ločitev zavarovanj, saj gre za dve ločeni solidarnosti. Zavarovanje
za splošna tveganja je solidarnost med zavarovanimi osebami – posamezniki. Zavarovanje za
poklicna tveganja pa je solidarnost med delodajalci in drugimi zavezanci, saj tveganje izvira iz
delovnega okolja (tveganje za zdravje na delovnem mestu), oziroma druge aktivnosti
zavezanca, ki je predmet zavarovanja za poklicna tveganja.

Aktivnosti na področju priprave nove zakonodaje s področja zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja so žal z marcem 2020 zastale zaradi dejavnosti povezanih z
zajezitvijo nalezljive bolezni Covid-19.
Ministrstvo si bo v letu 2021 prizadevalo za čimprejšnje oblikovanje delovne skupine, ki bo nato
pregledala in preučila že pripravljena gradiva in po potrebi predlagala dopolnitve in spremembe
ter vsebino uskladila tudi znotraj socialnega dialoga.
Pravno podlago za sprejem novega Pravilnika za poklicne bolezni sicer podaja Zakon 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), Služba Vlade RS za
zakonodajo je omenjeno pravno podlago ocenila kot podnormirano. Zato je ena izmed možnosti
tudi vsebinska dopolnitev tega zakona, ki pa sicer sodi v pristojnost Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.

S spoštovanjem,

Janez Poklukar
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