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spremembo ZZVZZ – stališče Ministrstva za zdravje

Zveza: Vaš dopis, št. 9000-3/2017-DI/14 z dne 12. 10. 2017

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je s strani Generalnega sekretariata 
Vlade Republike Slovenije v pristojno reševanje in opredelitev prejelo Sklep Skupščine Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s katerim slednja Vladi Republike Slovenije predlaga, da 
se Državnemu zboru predlaga dopolnitev drugega odstavka 23. člena Zakona 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 in 64/17 – ZZDej-K; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ). 

Ocenjujemo, da je predlagana sprememba koristna z vidika izvajanja projektov varstva 
poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu. Zato smo vsebino tudi že vključili v 
nov predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Tovrstna finančna podpora delodajalcem bi šla v smeri usmeritev ministrstva, saj smo s 
pomočjo proračunskih sredstev vzpostavili Center za promocijo zdravja na delovnem mestu na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki bo razvil in nudil smernice delodajalcem na področju 
promocije zdravja na delovnem mestu, in sicer na različnih področjih, od življenjskega sloga, 
tveganih vedenj in odvisnosti, duševnega zdravja, varovanja lokomotornega sistema v povezavi 
z delom, ipd. 

Vzpostavil bo tudi nacionalno platformo na tem področju, evalviral projekte, ter usmerjal 
delodajalce na področju promocije zdravja na delovnem mestu na nacionalni in regionalni ravni. 
Dodatna finančna sredstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki bi tovrstne 
projekte podpirala, pa bi pomenila dodatno spodbudo delodajalcev, zbornic, socialnih partnerjev
k vlaganju v zdravje na delovnem mestu. 

Ne glede na navedeno pa moramo opozoriti na to, da sprejem novele ZZVZZ, v tej fazi 
mandata, ko ima Državni zbor poleg seje v mesecu marcu le še eno razpisano sejo, glede na 
postopke, ki so predhodno potrebni za pričetek zakonodajnega postopka v Državnem zboru, žal 
ni več mogoč. 



Vsekakor pa bo ministrstvo v sklopu bodoče zakonodaje, zaradi vseh dokazanih pozitivnih 
učinkov urejanja tovrstne materije ter strinjanja glede smeri urejanja te vsebine, slednjo tudi 
zakonsko uredilo. 

S spoštovanjem. 

Milojka Kolar Celarc
M I N I S T R I C A

Vročiti:
- naslovniku – po elektronski pošti
- Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije – na e-naslov: gp.gs@gov.si
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