
Spoštovani,  

 

V zvezi z vašim dodatnim vprašanjem pojasnjujemo, da napotnica za preventivni zdravstveni pregled 

predstavlja izdan dokument s strani delodajalca, s katerim se delavec napoti na zdravstveni pregled s 

področja zagotavljanja varnega in zdravega dela in v katerem se opredeljijo zlasti osnovne varnostne 

zahteve iz delovnega procesa konkretnega delavca in kar tudi določa Pravilnik o preventivnih 

zdravstvenih pregledih delavcev. Na osnovi izdane napotnice delodajalec prejme zdravniško 

spričevalo. Ponovno pojasnjujemo, da  zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme 

povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo 

prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni 

položaj.  Istočasno je potrebno pojasniti, da morebitna poškodba, ki se zgodi delavcu na poti na delo 

oz. z dela in prevoza ni organiziral delodajalec, ne predstavlja poškodbe pri delu, zaradi katere je 

delavec upravičen do 100% bolniškega nadomestila in konkretno opisani primer dejansko predstavlja 

pot na delo z "določenim vmesnim postankom", kar pa ne predstavlja redne poti od stanovanja do 

delovnega mesta, kakor to opredeljuje veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju..  

 

Slavko Krištofelc,  

Direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu  
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Od:        Gregor Pečan <gregor.pecan@guest.arnes.si>  

Za:        <Slavko.Kristofelc@gov.si>,  

Datum:        24.04.2015 10:42  

Zadeva:        Re: Fw: potni nalog za obdobni zdravniški pregled  

 

 

 

 

 

Spoštovani!  

 



Mar napotnica na zdravstveni pregled ni dokumnent, ki delavcu zagotovi "opravičilo" za odsotnost na 

delovnem mestu, ter mu hkrati zagotovi njegove pravice iz dela, ki iz tega izhajajo?  

 

Takšno mnenje namreč zagovarjajo nekateri pravniki.  

 

Lepa hvala za vaš odgovor, lep pozdrav in lep dan še naprej!  

 

Gregor Pečan  

 

ravnatelj  

 

   

 

24.04.2015 10:04, je Slavko.Kristofelc@gov.si napisal  

Spoštovani,  

 

V zvezi z vprašanjem, prejetim po elektronski pošti in v katerem sprašujete o zahtevi za izdajo 

potnega naloga glede napotitve delavke na zdravstveni pregled s strani delodajalca, Vam v 

nadaljevanju na podlagi  4. člena Zakona o inšpekciji dela (Ur. list RS, št. 19/2014, ZID-1) v obliki 

strokovne pomoči posredujemo naše mnenje.  

 

   

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011, ZVZD-1) v 36. členu določa, da je 

delodajalec dolžan delavcem zagotoviti zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in 

zdravje pri delu. Prav tako je v 14. členu ZVZD-1 določeno, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri 

delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja 

dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in 

socialni položaj. V praksi to pomeni, da delavcu v zvezi z udeležbo na zdravstvenem pregledu v 

organizaciji delodajalca ne smejo biti povzročene nikakršne finančne obveznosti. Vaše razmišljanje, 

podano v vprašanju, je logično in smiselno, pri tem pa ste pozabili na en pomemben vidik. V kolikor 

pride pri tem do morebitne nezgode delavca (npr. prometna nesreča na poti do/od izvajalca 

medicine dela), bo brez izdanega potnega naloge utrpel določene finančne obveznosti (materialna 

škoda, brez 100% nadomestila). Zato mora delodajalec napotitev delavca na zdravstveni pregled k 

izvajalcu medicine dela obravnavati kot službeno pot in v ta namen pripraviti vso potrebno 

dokumentacijo.  

 

   

 

Slavko Krištofelc,  

Direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu  
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----- Posredoval Slavko Krištofelc/IRSD/MDDSZ/GOV dne 22.04.2015 09:06 -----  

 

Od:        GP.IRSD@GOV.SI  

Za:        Slavko Krištofelc/IRSD/MDDSZ/GOV@SVN, Sonja Konestabo/IRSD/MDDSZ/GOV@SVN,    

Datum:        15.04.2015 15:08  

Zadeva:        potni nalog za obdobni zdravniški pregled  

Poslal:        Natalija Zaletel  

 

 

 

 

Originalno sporočilo poslal : Gregor Pečan <gregor.pecan@guest.arnes.si>, dne 13.04.2015 12:54:39  

 

   

 

Prejemnik:        <gp.irsd@gov.si>  

V vednost:            

Zadeva:        potni nalog za obdobni zdravniški pregled  

           

           

           

Poslal:        Gregor Pečan <gregor.pecan@guest.arnes.si>, dne 13.04.2015 12:54 ZE2  

 

 

 

Spoštovani!  

 

Na vas naslavljam naslednje vprašanje:  

 

Ali je potrebno delavcu, ki je napoten s strani delodajalca na obdobni zdravniški pregled, izdati potni 

nalog? Delavec ima napotnico za zdravniški pregled, stroške pregleda krije zavod, delavcu uredimo 

nadomeščanje na delovnem mestu. Menim, da to vendarle ni službena pot, delavcu pa izhajajo 

pravice iz dela že na podlagi napotnice.  

 

Kljub vsem tem pojasnilom prihaja do nesoglasja z eno delavko, ki se poleg ostalega, vozi v službo na 



relaciji, kjer ima zdravniški pregled, torej ji zavod že krije potne stroške v okviru prihoda na delo.  

 

Lepo prosim za odgovor!  

 

Lep pozdrav in lep dan!  

 

Gregor Pečan  

 

ravnatelj OŠ Janka Modra,  

 

Dol pri Ljubljani  

   

 

 


