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ZADEVA: Nezakonita praksa ZD Ljubljana – samoplačniški preventivni zdravstveni pregled 
študentov

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je bila s strani svojih članov obveščena o 
nezakoniti praksi ZD Ljubljana v zvezi z neplačilom preventivnih pregledov študentov, ki delajo pri 
njih na podlagi študentske napotnice. S strani članov smo tako prejeli informacije, da ZD Ljubljana 
do 12. 11. 2020 študentom ni želel plačevati preventivnega pregleda, ki ga mora delavec opraviti 
pred začetkom opravljanja dela pri delodajalcu. 12. 11. 2020 naj bi po naših informacijah vodstvo 
ZD Ljubljana sprejelo sklep o plačevanju preventivnih pregledov študentov, ki pa ne obravnava 
problematike povračila že plačanih preventivnih pregledov. Tako študenti, ki so pred navedenim 
dnem na svoje stroške pri izvajalcu medicine dela, prometa in športa opravili pregled za potrebe 
študentskega dela pri ZD Ljubljana, s strani slednjega niso prejeli povračila stroškov pregleda. ZD 
Ljubljana je po naših informacijah izrecno zavrnil zahtevke takih študentov. V nadaljevanju 
zbornica izpostavlja kogentno obveznost ZD Ljubljana, ki se nanaša na plačilo stroškov 
preventivnih pregled delavcev, med katere spadajo tudi študenti.

V 3. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju: ZVZD-1) 
je s pojmom delavec opredeljena oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi oz. ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca, ali oseba, ki pri 
delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja. V skladu s 3. členom ZVZD-1 ima torej status 
delavca tudi študent, ki na podlagi napotnice študentskega servisa opravlja delo za delodajalca.

V 36. členu ZVZD-1 je določena obveznost delodajalca, da zagotovi zdravstven pregled delavca 
(tudi študenta), v obsegu in na način, določen s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih 
delavcev (Uradni list RS, št. 87/2002, 29/03 – popr., 124/06 in 43/11 – ZVZD-1; v nadaljevanju: 
pravilnik). Tako 3. člen pravilnika nalaga delodajalcu oceno tveganja, s poudarkom na zdravstvenih 
zahtevah, ki jih določi delodajalec na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika in 
rezultatov meritev obremenitev in obremenjenosti ter škodljivosti v delovnem okolju. Če ocena 
tveganja za določeno delovno mesto pokaže nevarnost izpostavljenosti delavcev posebnim 
tveganjem pri delu, mora delodajalec, ki nudi delo delavcu (tudi študentu) zagotoviti pregled v 
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celotnem obsegu iz 6. člena pravilnika, in sicer pri pooblaščenem zdravniku, specialistu medicine 
dela.1

V skladu z zakonskimi zahtevami mora torej ZD Ljubljana, kot delodajalec študentom, zagotoviti 
zdravstven pregled na lastne stroške. Gre za kogentno obveznost, ki je ni mogoče izključiti s 
dogovorom. 

V zvezi s prakso ZD Ljubljana, da študentom, ki so že poravnali stroške preventivnih pregledov, le-
teh ne povrne, zbornica izpostavlja, da zgolj zaradi navedene okoliščine kogentna obveznost ZD 
Ljubljana ne preneha. Ravno nasprotno, ZD Ljubljana je zaradi kršitve 36. člena ZVZD-1 še toliko 
bolj zavezan k čimprejšnji odpravi kršitev, kar pomeni, da mora nemudoma vsem študentom, ki so 
sami krili stroške preventivnega pregleda, le-te povrniti. Pri tem opozarjamo tudi, da 378. člen 
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 
20/18 – OROZ631) določa, da dolžnik, ki je v zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti, poleg 
glavnice dolguje še zamudne obresti. Glede na navedeno mora ZD Ljubljana študentom, ki so sami 
krili stroške preventivnega pregleda, povrniti, poleg zneska le-teh tudi zamudne obresti.

V kolikor ZD Ljubljana v roku 15 dni od prejema tega dopisa, ne bo izpolnil zgoraj opisane 
obveznosti, bo zbornica njegovo ravnanje prijavila Inšpektoratu RS za delo, ki lahko na podlagi 29. 
točke prvega odstavka 76. člena ZVZD-1 z globo za prekršek kaznuje ZD Ljubljana z 2.000 do 40.000 
eurov. 

Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica

Vročiti:
Zdravstveni dom Ljubljana, chc@zd-lj.si 

1 Navedeno izhaja tudi iz informacij, ki so na voljo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti , URL: http://www.osha.mddsz.gov.si/spletne-aplikacije/drugi-
delezniki/studentski-servisi.
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