
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 900-150/2022/3
Datum: 21. 04. 2022 

Zadeva: Tiskovna konferenca in kampanja ZSSS ob 28. aprilu 2022, svetovnem 
dnevu varnosti in zdravja pri delu

Zveza: Vaše zaprosilo – e-pošta, z dne 29. 3. 2022 

Spoštovani,

na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste se obrnili z vprašanji, na 
katere vam v nadaljevanju posredujemo odgovore:

1. Poročilo o pripravi Pravilnika o poklicnih boleznih v skladu z 68. in 424. členom 
ZPIZ-2.

Glede Pravilnika o poklicnih boleznih (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) je ministrstvo s pripravo 
pričelo že leta 2015. V delovno skupino, ki je pripravljala Pravilnik so bili poleg predstavnikov 
ministrstva in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vključeni tudi 
predstavniki delodajalcev, sindikatov, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnega inštituta za varovanje 
zdravja (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, 
prometa in športa, Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa (v nadaljnjem 
besedilu: KIMDPŠ) 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 (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, 189/20 – ZFRO, 51/21, 
159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22 in 43/22); v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) in Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo); v nadaljnjem besedilu: 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. 
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Seznam poklicnih bolezni je skladen z 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 večjih 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 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.

2. Reforma vloge medicine dela.
V Sloveniji ni izdelane in splošno sprejete metodologije, ki bi služila za ugotavljanje kakovosti 
dela medicine dela in doseganja standardov, niti ni sprejete enotne metodologije, po kateri bi 
lahko merili učinke njenega izvajanja.

V letih 2017-2018 je pod okriljem ministrstva potekal ciljno raziskovani projekt z naslovom: 
Ovrednotenje izvajanja dejavnosti medicine dela v Sloveniji. Projekt je podal pregled in oceno 
stanja na področju izvajanja dejavnosti medicine dela v Sloveniji. V letu 2022 bo KIMDPŠ 
opravil pregled primerljivih ureditev na področju medicine dela v državah EU. 
Na osnovi vseh pridobljenih rezultatov in zaključkov se bodo pripravile spremembe, ki jih bo 
mogoče implementirati brez in/ali s spremembo obstoječih pravnih aktov.  

3. Posodabljanja predpisov varnosti in zdravja pri delu (npr. Pravilnika o 
preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev).

Ministrstvo je KIMDPŠ zadolžilo, da v letu 2022 pripravi Pregled primerljivih ureditev na 
področju medicine dela v državah EU, v letu 2023 pa še pripravi Predlog sistema ureditve 
medicine dela, prometa in športa v Sloveniji, ki bo temeljil na ugotovitvah prve naloge in posebej 
še analize zakonodaje s področja medicine, dela, prometa in športa v Sloveniji ter bo omogočil 
pripravo standardov kakovosti pri izvajanju strokovnih nalog medicine dela. Oba izdelka bosta 
podlaga za predloge sprememb Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, ki bo 
temeljila na strokovnih in z dokazi podprtih izhodiščih. 

4. O promociji zdravja na delovnih mestih in o vlogi socialnih partnerjev, 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) v 6. členu določa, da mora 
delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, v 24. členu, da mora 
delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, 
trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja, v 32. členu pa, da mora 
delodajalec zagotoviti potrebna sredstva za promocijo zdravja in način spremljanja. 
Promocija zdravja na delovnem mestu je dolgoročna aktivnost, ki za uspešno izvajanje zahteva 
sodelovanje vodstva, zaposlenih in delavskih predstavnikov. 



5. Druga aktualna opozorila/spoznanja MZ v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu v 
letu 2021.
Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za delovno 
organizacijo in celotno družbo. 

Konec leta 2020 je NIJZ vzpostavil nacionalno platformo za zdravje delavcev, ki je dostopna na 
spletnem naslovu: Promocija zdravja pri delu - PZD (razvoj.dev). Na tej strani lahko delodajalci, 
delojemalci, strokovnjaki s področja zdravja pri delu in drugi zainteresirani najdejo koristne 
informacije za začetek izvajanja promocije zdravja pri delu.

6. Opozorila MZ v zvezi z delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu 
Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu, naj bo oseba, ki uživa zaupanje med 
zaposlenimi, in naj ga izvolijo zaposleni. Imeti mora ustrezna znanja, kompetence in orodja, da 
lahko pripomore k bolj varnim delovnim mestom in od delodajalca naj zahteva sprejem 
primernih ukrepov za odpravo in zmanjšanje tveganj, za večjo varnost in zdravje pri delu.

7. Aktivnosti MZ na področju varnosti in zdravja pri delu v 2021 in načrtovane za 
2022.
V 2021 so bile vse aktivnosti usmerjene v preprečevanje, obvladovanje epidemije covid-19.

KIMDPŠ je v letu 2021 zaradi epidemije covida-19 vzpostavil projekt:  »Delovna mesta brez 
covida-19«. S pomočjo zunanjih izvajalcev je pripravil celostno grafično podobo projekta, ki z 
likovnimi elementi opozarja na temeljna priporočila za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2, 
povezuje pa jih slogan »Prepreči okužbo – uporabi razum«, s katerim so želeli poudariti, da je 
dosledno upoštevanje temeljnih priporočil racionalna odločitev odgovornih posameznikov in 
organizacij. 
Glavno komunikacijsko orodje kampanje je spletna podstran (http://www.cilizadelo.si/delovna-
mesta-brez-covid-19.html), kjer so objavljena priporočila za podjetja o preventivnih ukrepih na 
delovnem mestu, za delo v ambulantah medicine dela, prometa in športa ter izvajanje 
organizirane športne vadbe v času sproščanja omejitev. Poleg tega so v letu 2021 pripravili 
spletna predavanja in številne članke z aktualnimi temami, povezanimi s covidom-19 na 
delovnem mestu ter filme s primeri dobre prakse iz različnih panog. Preko spletne podstrani je 
bil omogočen dostop tudi do Infotočke za izvajalce medicine dela, prometa in športa in 
varnostne inženirje, namenjene za odgovore na vprašanja in dileme o konkretnih prilagoditvah 
na delovnih mestih.

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

Pripravili:
Tanja Mate in
mag. Teja Ilc

Mojca Gobec,
Vodja sektorja za preprečevanje

bolezni in poškodb
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