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Pri odgovoru se obvezno sklicujte na našo številko! 
 
 
 
ZADEVA: Odsotnost zaradi odvzema krvotvornih matičnih celic 
Zveza: vaš e-dopis  z dne 13. 1. 2010 
 
 
Na Ministrstvo za javno upravo ste naslovili dopis (vezan na konkreten primer) s predlogom za 
dopolnitev zakonodaje, in sicer v smislu urejanja odsotnosti za darovalca krvotvornih matičnih celic 
na način, kot je določen v 169. členu ZDR zaradi darovanja krvi. 
 
Obveščamo vas, da je vprašanje odsotnosti zaradi darovanja živega tkiva in organov v korist druge 
osebe urejeno v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tako 29. člen zakona 
določa: 

"Nadomestilo gre zavarovancem na podlagi mnenja osebnega zdravnika oziroma pristojne 
zdravniške komisije: 
- od prvega dne zadržanosti od dela zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist druge 
osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije in spremstva, ki ju 
odredi zdravnik ter poškodb, nastalih v okoliščinah iz 18. člena tega zakona; 
-  od 31. dne zadržanosti od dela v vseh drugih primerih. 
 
Zavarovancu pripada nadomestilo za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zadržan od 
dela, kot tudi za praznične in druge dela proste dni, določene z zakonom." 

 
Višina nadomestila je določena v 31. členu: 

" Osnova za nadomestilo je povprečna mesečna plača in nadomestila oziroma povprečna 
osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna 
zadržanost od dela. 
 
Nadomestilo znaša: 
- 100% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, presaditve 
živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi ter izolacije, ki jo odredi 
zdravnik; 
-  90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni; 
- 80% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven dela, nege družinskega člana in 
spremstva, ki ga odredi zdravnik." 

 
Iz citiranih določb torej izhaja, da osebi, ki daruje živo tkivo pripada nadomestilo v višini 100% 
osnove in da se nadomestilo od 1. dne izplačuje v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Zaradi 
navedenega predlagamo, da javni uslužbenec, ki bo daroval krvotvorne matične celice, svoje pravice, 
ki mu gredo iz tega naslova po ZZVZZ uveljavlja pri osebnem zdravniku.
 
 
Ob dejstvu, da je to področje že urejeno z zakonom in da se nadomestilo ne izplačuje v breme 
delodajalca, pač pa v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, menimo, da je trenutna zakonska 
ureditev ustrezna in da ni potrebe po dodatni ureditvi te materije v ZJU ali kolektivni pogodbi. 



 
                                      
 

 
 

 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 Mojca Ramšak Pešec 

generalna direktorica 

 
 
 
     
 
 
 
 
 


