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Na Ministrstvo za javno upravo ste z dopisom z dne 12. 1. 2016 naslovili vprašanje glede
predložitve ustreznega potrdila o kronični bolezni.
Ministrstvo za javno upravo je decembra 2010 posredovalo mnenje glede določanja letnega
dopusta po posameznih kriterijih Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št.
15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP in 38/99).
mnenje je dostopno na naslovu:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/SOUS/mnenja/ld.pdf.
V mnenju je na tretji strani zapisano:
"V: Ali obstaja kakšna natančnejša določba glede vrste, oblike oz. stopnje kronične bolezni? O:
Ne, zakonska določba pravi "kronična in druga daljša bolezen". Presoja katere bolezni imajo
naravo kroničnih bolezni oz. v katerih konkretnih primerih gre za kroničen potek bolezni, pa je v
pristojnosti zdravnika, kar pomeni, da javni uslužbenec predloži ustrezno potrdilo. Ker je v
zakonu uporabljen termin "kronična in druga daljša bolezen", kar ni nujno enako "doživljenjski"
bolezni je treba ustrezno potrdilo priložiti vsako leto ob uveljavljanju pravice do letnega dopusta
po tem kriteriju."
Pojasnjujemo, da se je navodilo nanašalo na primer, ko v potrdilu ni izrecno navedeno, da gre
za doživljenjsko zdravljenje, pač pa zgolj, da se oseba zdravi zaradi "kronične bolezni", ki bi pa
lahko po določenem obdobju tudi izzvenela. Ministrstvo za javno upravo je v preteklosti že
večkrat podalo mnenje, da v primerih, kadar je na potrdilu lečečega zdravnika (ki javnega
uslužbenca zdravi in je torej seznanjen tako z naravo kot potekom bolezni v konkretnem
primeru) že izrecno napisano, da gre za doživljenjsko zdravljenje, seveda to potrdilo zadostuje.
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