
 

IZPIS IZ ZAPISA 22. SEJE PREDSEDSTVA ZSSS: 

 

 PREDSEDSTVO  

Številka: 02-022/2020-22 Ljubljana, 17. 6. 2020  

SPREJETI SKLEPI 22. SEJE PREDSEDSTVA ZVEZE SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE,  

ki je bila v torek, 9. junija 2020, ob 9.30 uri, v prostorih Doma sindikatov, Dalmatinova 4, Ljubljana.  

 

TČ. 2 Analiza vloge medicine dela  

Gradivo:  

1. Analiza delovanja medicine dela v času epidemije Covid-19, 13. 3.-31. 3. 2020 in predlogi ZSSS 

za njeno sistemsko spremembo;  

2. Poročilo »Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela v Sloveniji«  

 

Soglasno je bil sprejet  

SKLEP 130  

Predsedstvo ZSSS sprejema zahteve, ki se jih posreduje na ministrstvo za zdravje, in sicer:  

1. Odpravi se naj blokada zaradi nesposobnosti medresorskega sodelovanja obeh ministrstev, ki sta 

pristojni za varnost in zdravje pri delu. Ta naj se odpravi po zgledu britanske HSE z ustanovitvijo 

Agencije za varnost in zdravje pri delu, na katero bi obe ministrstvi prenesli del svojih pristojnosti. Ali 

pa naj se področje medicine dela prenese na ministrstvo za delo, saj je bolj aktivno od ministrstva za 

zdravje.  

2. Izvajanje medicine dela naj postane javna služba. Vzpostavi naj se javna zdravstvena mreža 

izvajalcev medicine dela, v katero naj bodo vključeni izvajalci tako iz zdravstvenih domov kot zasebnih 

ambulant. Izvajalci medicine dela morajo postati nadzorniki ali se izvaja javni interes na področju 

poklicnega zdravja delavcev. Njihovo delo naj bo financirano iz delodajalčeve prispevne stopnje za 

obvezno zdravstveno zavarovanje za premer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki naj se diferencira 

glede na število nezgod pri delu in poklicnih boleznih pri posameznem delodajalcu.  

3. Pripravijo se naj novi ali posodobijo obstoječi predpisi, ki urejajo vlogo medicine dela:  

a. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,  

b. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih,  

c. Pravilnik o poklicnih boleznih - v seznam poklicnih bolezni se naj vključi tiste bolezni, ki jih je ZSSS 

terjala v zadnjih letih (vse nevarne snovi, ki jih še ni na veljavnem seznamu dejavnikov, čeprav je zanje 



določena zavezujoča mejna vrednost za poklicno izpostavljenost, izpušni plini dizelskih motorjev, 

radon, posttravmatska stresna motnja, COVID-19 , če je do okužbe prišlo na delovnem mestu),  

d. Zakon o evidencah na področju zbiranja podatkov o varnosti in zdravju pri delu, ki bo na nacionalni 

ravni določil obveznost zbiranja tistih podatkov, ki ilustrirajo kaj se dogaja z zdravjem delavcev na 

delovnih mestih ( poleg podatkov o številu in vrsti nezgod pri delu ter poklicnih bolezni, tudi o številu 

delavcev, ki so na delovnih mestih izpostavljeni prekomernemu hrupu, vibracijam, nevarnim 

kemikalijam, prisilnim držam, ročnem prenašanju težkih bremen, psihosocialnim obremenitvam, zbira 

naj se tudi rezultate preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev itd.)  

 

Predsedstvo ZSSS poziva Ekonomsko-socialni svet naj obravnava Analizo delovanja medicine dela v 

času epidemije Covid-19, 12. 3. 2020–31. 3. 2020 in podpre predloge ZSSS za njeno sistemsko 

spremembo. 


