
 

 

 

  

Delodajalec me je napotil na zdravniški pregled. Čigav strošek je to?  

Pravne podlage, ki opredeljujejo zagotavljanje zdravstvenih pregledov delavcev, so predvsem:  

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011; ZVZD-1), 

 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013; ZDR-1) in 

 Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/2002, 29/2003-popr., 
124/2006).  

ZDR-1 v petem odstavku 28. člena določa, da delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene 
zmožnosti za opravljanje dela na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled, in to v skladu 
s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.  

ZVZD-1, v katerem so opredeljene pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom, 
pa v 36. členu določa, da mora delodajalec delavcem zagotoviti takšne zdravstvene preglede, ki ustrezajo 
tveganjem za varnost in zdravje pri delu. 

Doc. dr. Darja Senčur Peček: 

"Pri tej zadevi je pomembno poudariti, da je delodajalec dolžan delavcu povrniti potne stroške, ki jih le ta 
ima za prihod na zdravniški pregled. Ker je opravljanje zdravniškega pregleda obveznost delodajalca, ki jo 
mora izvesti, sodi tudi čas porabljen za zdravniški pregled v delovni čas delavca in mu ga je delodajalec 
dolžan plačati." 

Stališče inšpektorata za delo RS 
 

Rabite pomoč? 

NOVICE  

 

Srečanje aktivistk in aktivistov SKEI Mladi - Gorjuša, 28.2.2019 

ob 12.00  

11.02.2019 - Čas je, da se spet vidimo in nadaljujemo z aktivnostmi.  
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Problemska konferenca SKEI - 6.2.2019 v Mariboru  

21.01.2019 - Kaj vse se dogaja v podjetjih z zaposlenimi, ki opravljajo delo prek 

agencij in posrednikov?  

 

Za nizke plače naj prevzamejo odgovornost delodajalci!  

19.12.2018 - Zahteve sindikatov so že dolgo enake – najnižja osnovna plača naj 

bo enaka minimalni plači.  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Kolektivna pogajanja; predavatelj Bogdan Ivanovič  

11.12.2018 - V kolektivnih pogajanjih gre za reševanje konfliktov in interesov med 

delom in kapitalom.  

 

Komunikacija v sindikatu; predavateljica Mateja Gerečnik  

11.12.2018 - Pravilna komunikacija je ključ do uspeha!  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  

 

  

 

 

http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5513/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5514/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5515/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5516/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5511/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5513/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5516/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5514/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5516/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5515/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5516/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5516/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5516/
http://skei.si/nLog/newsletter-910/user-0/url-5516/

