
From: Lučka Böhm - ZSSS  
Sent: Friday, March 16, 2018 12:44 PM 
To: 'gp.mz@gov.si' 
Subject: DOPOLNITEV POZIVA MINISTRICI ZA ZDRAVJE Z DNE 15. 3. 2018: Poziv ministrici - Pravilnik o 
poklicnih boleznih 

 
V vednost:  

• Strokovni odbor ESS za državno ureditev in javne zadeve za obravnavo osnutka pravilnika o 
poklicnih boleznih.  

• Delavska enotnost, glasilo ZSSS 

Spoštovani! 
 
Pridobila sem mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo št. 004-15/2014 z dne 28. 4. 2014 (v priponki), 
kaj se šteje za opravljanje tekočih poslov predsednika in ministrov po 115. členu Ustave RS. Tolmači, 
da se šteje za opravljanje tekočih poslov v smislu 115. člena ustave sprejemanje izvršilnih predpisov, 
katerih izdaja je v veljavnem zakonu izrecno predvidena in določena ter je torej v naprej določena 
dolžnost pristojnega ministra. 
 
Na tej podlagi dopolnjujem svoj včerajšnji poziv, da v okviru svojih tekočih poslov čim prej izdate novi 
Pravilnik o poklicnih boleznih. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, UL RS 
96/2012, 39/2013, 102/2015, 23/2017, 40/2017, 65/2017) namreč v 68. in 424. členu določa, da 
minister, pristojen za zdravje, izda predpis, v katerem določi poklicne bolezni in dela, na katerih se 
pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in postopek ugotavljanja, 
potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni. 
 
V pričakovanju izdaje tega pomembnega izvršilnega predpisa vas pozdravljam! 
 

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu  

 
  PODPIRAM NASLEDNJE EVROPSKE KAMPANJE: 

  

http://payrise.eu/  

 

Razširjaj dobro prakso za 
preprečevanje poklicnega raka! 

 

  

   
 

_____________________________________________________________________ 
 
From: Lučka Böhm - ZSSS  
Sent: Thursday, March 15, 2018 2:24 PM 
To: 'gp.mz@gov.si' 
Subject: NUJNO: Poziv ministrici - Pravilnik o poklicnih boleznih 
Importance: High 

 
Za: Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje 
 

http://payrise.eu/
http://roadmaponcarcinogens.eu/
http://roadmaponcarcinogens.eu/


V vednost:  

• Strokovni odbor ESS za državno ureditev in javne zadeve za obravnavo osnutka pravilnika o 
poklicnih boleznih.  

• Delavska enotnost, glasilo ZSSS 

Spoštovani! 
 
Pozivam ministrico za zdravje, da pravočasno, in preden bodo ministrom omejena pooblastila 
(tehnična vlada), izda praktično že pripravljeni Pravilnik o poklicnih boleznih. Gre namreč za pravilnik, 
ki ga ministrica lahko izda samostojno. 

OPOMBA: Da naj pravilnik izda do konca svojega mandata, je ministrico 13. 3. 2018 na svoji 7. 
redni seji sklenilo pozvati tudi Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).  

 
Naj se konča 27-letno obdobje brez predpisa, ki bi urejal postopek verifikacije poklicne bolezni! V to 
obdobje sodijo tudi štiri leta mandata aktualne Vlade RS.  
 
Najpomembnejši učinek tega pravilnika bo namreč prevencija poklicnih bolezni. Po mednarodnih 
ocenah pa v Sloveniji letno samo zaradi poklicnega raka umre 442 oseb. Glej: J. Takala: Eliminating 
occupational cancer in Europe and globally, ISBN 1994 4446, D/2015/10.574/51, ETUI, 2015 
 
Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 

  
 
 

 
  PODPIRAM NASLEDNJE EVROPSKE KAMPANJE: 

  

http://payrise.eu/  

 

Razširjaj dobro prakso za 
preprečevanje poklicnega raka! 
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