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Ljubljana, 21. 3. 2020 
 
Ministrstvo za zdravje 
Minister dr. Tomaž Gantar (gp.mz@gov.si) 
 
ZADEVA: Določitev kriterijev za priznanje bolezni COVID-19 kot poklicne bolezni v primeru 

okužbe na delovnem mestu 
 
 
Spoštovani 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) vas poziva, da kot pristojni minister takoj določite 
kriterije, postopek ter izvedenski organ za priznavanje bolezni COVID-19 za poklicno bolezen, 
če se je delavec s koronavirusom SARS-Cov-2 okužil na svojem delovnem mestu. Na tej podlagi 
naj bo delavcu v skladu z 31. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ) priznano denarno nadomestilo  v višini 100 % osnove zaradi zadržanosti 
od dela zaradi poklicne bolezni. Na podlagi dinamike širjenja epidemije določite rok, do 
katerega vam mora ustrezne strokovne podlage za vašo odločitev pripraviti medicina dela. 
 
OBRAZLOŽITEV:  
Z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju 
Republike Slovenije je od 12.3.2020 ob 18.00 razglašena epidemija. Številni delavci, katerih 
delo je za družbo in gospodarstvo nujno, so se že ali se bodo na delovnem mestu okužili z 
virusom SARS-CoV-2 in bili prisiljeni nastopiti bolniško odsotnost z dela. Ker so se okužili na 
delovnem mestu zaradi službenega stika z okuženimi sodelavci ali strankami, se naj jim prizna 
poklicna bolezen, da jim bo priznana odmera nadomestila v času bolniške odsotnosti z dela v 
višini 100 % osnove. 
 
Minister za zdravje v skladu z 68. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2) določa poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih 
se štejejo za poklicne bolezni, postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih 
bolezni. V skladu z 424. členom ZPIZ-2 se, dokler minister za zdravje za vse to ne določi v 
novem predpisu, uporablja seznam poklicnih bolezni, ki je veljal do uveljavitve ZPIZ-2. V 
trenutno veljavnem Seznamu poklicnih bolezni iz leta 2003 je med drugim določeno, da so 
poklicne bolezni, povzročene z biološkimi dejavniki tudi: 40.0 Nalezljive in parazitarne bolezni, 
ki se prenašajo na ljudi, ki so tekom svojega dela v stiku s krvjo, tkivom in tkivnimi tekočinami 
ali drugim biološkim materialom od drugih ljudi direktno ali preko prenašalcev. Da bo mogoče 
priznati bolezen COVID-19 za poklicno, morate kot minister za zdravje določiti še ustrezne 
kriterije, postopek in izvedenski organ.  
 
Pozdravljamo vas v pričakovanju vaše hitre odločitve! 
 
        Lidija Jerkič, univ. dipl. prav. 
        Predsednica ZSSS 
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