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Pobudo bi bilo po mojem mnenju treba sprejeti, ker odpira pomembna pravna vprašanja, ki jih bilo 

treba rešiti meritorno in ne v zavrnitvenem sklepu - z argumentacijo v tem sklepu (v 8. točki 

obrazložitve) pa se tudi po vsebini ne strinjam. 

 

Iz citiranih določb Pravil, da se zavarovanec (pred prejemom odločbe Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje) mora ravnati po mnenju zdravnika oziroma zdravniške komisije, izhaja, da je bila to 

(dejansko in pravno) že odločitev o njegovi pravici, saj so na to odločitev neposredno vezane pravne 

posledice: če mu zdravnik ni dovolil bolezenskega izostanka od dela, ga ob nespoštovanju te 

zdravnikove odločitve lahko zadenejo hude delovnopravne posledice, tja do prenehanja delovnega 

razmerja. 

 

Trditev v nadaljevanju obrazložitve, da se seveda zavarovanec ni dolžan ravnati po mnenju zdravnika 

ali zdravniške komisije, če meni, da mu je bila s tem kršena kakšna pravica "in da bo kasneje lahko v 

upravnem postopku dokazal, da je bila ocena zdravnika ali komisije nepravilna", se mi zdi zelo sporna. 

Meja med zdravjem in boleznijo (oziroma med sposobnostjo in nesposobnostjo za delo) je še za 

strokovnjaka včasih težko določljiva, kaj šele za laika, zato se mi ne zdi dopustno, da opisana pravna 

ureditev v bistvu sili ljudi, ki se subjektivno počutijo bolne in nesposobne za delo, da sami (kot laiki) 

prevzemajo riziko za svoje zdravje, ko raje gredo bolni na delo, kot da bi tvegali izgubo plače, 

zaposlitev, disciplinske postopke itd. Preveč liberalna oziroma ohlapna ureditev tega vprašanja bi 

seveda lahko peljala v skrajnost (v omogočanje simuliranja in s tem v odškodovanje delodajalcev in 

skladov zdravstvenega zavarovanja) - vendar pa sedanja ureditev po mojem mnenju predstavlja drugo 

skrajnost, ki ni sprejemljiva ne z gledišča javne koristi (splošna skrb za zdravje prebivalstva) ne z 

gledišča ustavnih pravic prizadetih posameznikov, zlasti z gledišča njihove pravice do zdravstvenega 

varstva pod pogoji, ki jih določa zakon (in ne podzakonski predpisi - 51. člen Ustave), pravice do 

osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave) ter pravice do nedotakljivosti telesne in duševne 

celovitosti (35. člen Ustave). 

 

Na teh izhodiščih bi bilo po mojem mnenju treba zahtevati, da zakon razumno uravnovesi rizike, ki pri 

tem nastajajo - na primer tako, da bi imel pacient pravico zahtevati že od zdravnika zavezujočo 

odločitev s pomenom upravne odločbe, zoper katero bi se lahko pritožil tako on kot tudi delodajalec, 

pri čemer bi zakon moral urediti tudi vprašanje pravnih posledic morebitne kasnejše drugačne 

odločitve zdravniške komisije oziroma pritožbenega organa (da bi bil npr. pacient, ki bi z napačnimi ali 

pomanjkljivimi navedbami o svojem stanju zavestno ali iz malomarnosti zavedel zdravnika k sprejetju 

napačne odločitve, za to ustrezno odškodninsko odgovoren, v težjih primerih ne le skladom 

zdravstvenega zavarovanja, ampak tudi delodajalcu, če mu je s tem nastala škoda - in podobno). 
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