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ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Odbor za pravno etična vprašanja  
Dalmatinova 10 
1000 LJUBLJANA 
 
 
ZADEVA:  UKREPANJE ZOPER  POOBLAŠČENO ZDRAVNICO ZA MEDICINO DELA. 
 
Smo sindikat mariborske regije KNSS- Neodvisnost, ki zastopamo delavce v več podjetij. Med njimi so 
tudi podjetje Unior, Comet in GKN Driveline v Zrečah. V vseh teh podjetij je pooblaščena zdravnica za 
medicino dela dr. Aleksandra Kosevski- Kolar, na naslovu Dobroveljska c. 01, 3214 Zreče, svojo 
dejavnost ima registrirano kot LARA MED d.o.o.. Zaposleni v teh podjetjih niso zadovoljni z delom 
zdravnice, ker svoje delo ne opravlja pošteno in korektno. Gre za zdravje ljudi in glede na to, da 
zdravnica svojega dela ne opravlja korektno, je zdravje delavcev zato ogroženo.  
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj primerov, kakšno je delo zdravnice za medicino dela. 
 
V podjetju Comet- Zreče  
- aprila 2004 je bila enomesečna stavka. Zdravnica za medicino dela dr. Aleksandra Kosevski- Kolar je 
v prvi dan stavke izdala več kot 50 zdravniških spričeval. Verjetno so kakšni normativi, (časovni in drugi) 
koliko  oseb se lahko pregleda v slabih osmih urah ( v term primeru je bilo kar 54. oseb pregledanih prej 
kot v šestih urah!) kako dolgo zdravniški pregled ene osebe traja  in koliko zdravniških spričeval na 
osnovi zdravstvenega pregleda lahko zdravnik sploh naredi.  Ko bi morala dr. Kosevski na sodišče, kjer 
je potekal kolektivni delovni spor, zagovarjati in pojasniti kako in zakaj je  naredila toliko zdravniških 
spričeval, prej kot v osmih urah,, sta se s sodnico dogovorile, da ne sodišče ne more priti. Tako je dr. 
Kosevski  že takrat javnosti razkrila, svoje nekorektno delo, ki ga pred javnostjo, na sodišču, pred 
odvetniki ni hotela in mogla zagovarjati. 
-  v podjetju Comet je delo z raznimi kemikalijami, ki so zdravju škodljive. Zato ima veliko zaposlenih v 
tem podjetju obolenje jeter. To so mlajši in starejši delavci. Zdravnica in delavke v kadrovski službi v 
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podjetju na podlagi mnenja zdravnice te delavce kličejo na razgovore in jih zaslišujejo, če so res 
alkoholiki. Nobeden izmed teh delavcev ni alkoholik, med njimi so tudi takšni, ki zaradi drugih 
zdravstvenih težav, že več let ni niti poskusil alkoholne pijače; 
- ena izmed delavk je bila na zdravniškem pregledu in je želela zdravnico preveriti ali svoje delo opravlja 
korektno in pošteno. Ko je morala dati urin zdravnici ni povedala, da ima menstruacijo. Kljub temu je 
urin dala in po nekaj mesecih je prejela izvid, na katerem je bilo vse b.p. To pomeni, da v tem primeru 
urina ni pregledala. Posvetovala se je pri osebni zdravnici, ki ji je povedala, da v takem primeru se vidi, 
da je z urinom nekaj narobe in da je lahko sum na obolenje ledvic ali mehurja. Ker je bila na izvidu b.p. 
urin ni bil pregledan; 
- pred  cca dvema letoma, je na zdravniški pregled bila napotena oseba, ki ima že več let alergijo na več 
stvari (hišni prah, cvetni prah, nikelj,…), skratka gre za stvari, ki dokazujejo, da takšna oseba v 
proizvodnji ne more delati. Ker so v podjetju Comet  iz Zreč, v tistem času nujno potrebovali več 
delavcev je dr. Kosevska- Kolar zdravniško spričevalo izdala, kljub njenim slabim zdravniškim izvidom. 
Delo je sprejela, ker je bila brez službe in niti ni vedela za kakšno delo dejansko gre. Čez nekaj časa se 
je izkazalo, da delo za njo ni primerno, glede na njene zdravstvene težave. Ko je hodila od zdravnika do 
zdravnika so ji vsi svetovali, da jo naj v službi prerazporedijo na drugo, glede na njeno zdravje primerno 
delo. Ko je bila napotena na ponovni zdravstveni pregled k dr. Kosevski- Kolar ji je  ponovno izdala 
zdravniško spričevalo, da je sposobna opravljati delo v proizvodnji. Ko je bila delavka že večkrat na 
zdravniškem pregledu in vedno je dobila enak odgovor je posredoval predstavnik sindikata in na podlagi 
tega je izdala spričevalo, da ne sme delati v proizvodnji. Delodajalec tega ni upošteval in je ta dotična 
oseba, kljub  negativnemu zdravniškemu spričevalu morala opravljati dela in naloge  v proizvodnji , kjer 
se je njeno zdravstveno stanje poslabševalo. V tem času je ta oseba odsotna z dela zaradi rizične 
nosečnosti.. Še preden je ta oseba  odšla na bolniško je zadevo predala odvetniku in vse skupaj se bo 
odvijalo na pristojnem sodišču . Zaradi nepravilnosti in napak, ki jih je namenoma in namerno  
povzročila dr. Kosevski- Kolar ima delavka med drugim tudi izdatne in nepotrebne finančne stroške, da 
bo po sodni poti dokazala, da ji je dr. Kosevska- Kolar  izdala zdravniško spričevalo za neustrezno delo. 
To pomeni, da zdravnica ni  delala pošteno in ni korektno opravljala svojega dela, ker bi v nasprotnem 
primeru  do teh neprijetnosti ne bi prišlo; 
 
V podjetju Unior Zreče 
- v tem podjetju se dela s stvarmi, ki so zdravju škodljive. Izpostavili bi primer, ko so v eni izmed enot v 
podjetju Unior izpostavljali dejstvo, da delajo z nevarnim prahom in da je zaradi tega njihovo zdravje 
ogroženo.  Vodstvo je  obljubilo, da bodo predmetne zadeve v najkrajšem roku uredili. Zadevo je spet 
urejala pooblaščena zdravnica za medicino dela dr. Aleksandra Kosevski- Kolar, ki je prišla na ogled 
obrata, kjer so se uporabljale nevarne snovi, na katere so delavci opozarjali in zaradi katerih so 
obolevali. Zdravnica ga. Kosevski je podala svoje mnenje, da je vse v mejah normale, čeprav je vedela 
in videla, kar se je prepričala na kraju samem, da se v času njenega pregleda ne uporabljajo nevarne 
snovi, na katere so delavci opozarjali. 
 
V podjetju GKN Driveline- Zreče 
- v tem podjetju so na novo sistemizirali delovno mesto, kamor so prerazporeili delavko s III. kategorijo 
invalidnosti. Gre za popolnoma drugačno delo. Prerazporejena delavka je svoje predpostavljene 
opozorila, da bi morala preden začne delo opravljati na novem delovnem mestu na zdravniški pregled, 
da pooblaščena zdravnica za medicino dela glede na osebni zdravniški pregled sploh ugotovi ali je za 
novo delovno mesto sploh sposobna, je dobila odgovor, da ona že ima pozitivno zdravniško spričevalo 
glede tega novega delovnega mesta.  Delo za delavko s priznano III. kategorijo je  neustrezno glede 
njene preostale dela zmožnosti in njene omejitve iz odločbe ZPIZA. Ko je delavka delo opravljala na 
novem delovnem mest že skoraj dva meseca je na ogled prišla pooblaščena zdravnica za medicino 
dela dr. Aleksandra Kosevski- Kolar, ki je na podlagi ogleda delovnega mesta izdala tudi zdravniško 
spričevalo (priloga), ne da bi delavko- invalida sploh zdravstveno pogledala. Delavka je osebno vložila 



tudi pritožbo na Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa za presojo zdravniškega spričevala. 
S strani sindikata smo vložili prijavo na Inšpektorat za delo. 
 Delavka, ki ji je zdravnica ga. Kosevski izdala zdravniško spričevalo, da je sposobna opravljati 
dela in naloge, kamor jo je delodajalec prerazporedil, brez ocene tveganja… je na dan  
»opravljenega« pregleda in izdaje zdravniškega spričevala s strani dr. Kosevski opravljala 
vsakodnevno osem urno delo v GKN Driveline d.o. o. kjer je zaposlena. To pa je nesporen dokaz, 
da zdravnica ga. Kosevski piše  in izdaja pozitivna zdravniška spričevala za delavce, brez da 
delavce  sploh vidi, le zgolj in samo na željo delodajalcev.  
 
 
V imenu  članov sindikata in delavcev v teh in tudi drugih podjetjih vas prosimo za ukrepanje v skladu z 
vašimi pooblastili in pristojnostmi. Zgoraj smo navedli oziroma izpostavili nekaj primerov, ki izkazujejo 
dejstva, kako svoje  delo opravlja pooblaščena zdravnica za medicino dela dr. Aleksandre Kosevski- 
Kolar. 
Ne vemo kakšna pravila imate, ko izdajate dovoljenje oziroma koncesijo za opravljanje zdravniške 
dejavnosti.  Prepričani pa smo, da  obstajajo omejitve koliko pacientov ima lahko posamezen zdravnik in 
koliko jih lahko dnevno zdravstveno pregleda in koliko t. i. zdravniških spričeval se lahko naredi (ne 
ponaredi) v enem dnevu. Dr. Aleksandra Kosevski- Kolar je pooblaščena zdravnica za delo v večih 
podjetjih v Zrečah in v Slovenskih Konjicah. Samo v teh treh podjetjih, ki smo jih izpostavili je zaposlenih 
okrog 3400 ljudi. Zdravniške preglede opravlja v Zrečah in na tej lokacijo ima navedena zdravnica tudi 
zasebno ambulanto. Prav tako ima še zraven navedene številke zaposlenih v družbah še veliko svojih 
pacientov, kot osebna zdravnica. Ker nima ločenega delovnega časa za zasebno ambulanto in za 
medicino dela, dnevno pregleda  nenormalno veliko oseb, zaradi tega je čakanje na tak pregled tudi po  
več ur. Ga. Kosevski – Kolar, še dodatno dela v Zdravstvenem domu v Slovenskih Konjicah in velikokrat 
se zgodi, da jo pacienti čakajo več ur, da pride iz Slovenskih Konjic nazaj  v Zreče. Glede teh navedb se 
utemeljeno postavlja vprašanje, ali gre v takem primeru res za pomanjkanje zdravnikov ali za zelo 
površno in nestrokovno delo, samo in zgolj za hlastanjem za lastnimi interesi. 
Glede na vse navedbe dejanskega stanja in glede na dejstvo koliko pregledov takšnih ali drugačnih 
navedena zdravnica »mora« opraviti na dan smo prepričani da je  to nemogoče. Dela sama, zaposleno 
ima samo medicinsko sestro in medicinskega tehnika. Prav zaradi tega  delavci,  oz. pacienti niso 
pregledani ustrezno in kvalitetno, ali pa sploh niso in se jim kljub temu izda zdravniško pozitivno 
spričevalo, brez da se osebo, kot je bilo v primeru GKN Driveline sploh vidi. Posameznik čaka na 
pregled več ur. Zdravniški pregled pa je v nekaj minutah gotov. Zaradi takih neustreznih pregledov  
imajo delavci v podjetjih težave in se zaradi malomarnosti in nesramnosti navedene zdravnice njihovo 
zdravstveno stanje slabša, njihovo zdravje pa je po nepotrebnem ogroženo.  
 
Pozivamo in prosimo vas, da v čim krajšem času ukrepate glede na vaše pristojnosti. S tem boste 
pripomogli, da bodo delavci v teh podjetjih pregledani kot to zahteva zakon oziroma pravilnik o 
preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. Vse to pripomore k boljšemu zdravju in varnosti delavcev. 
Preventivni zdravstveni pregledi delavcev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne 
zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z 
delom in preprečevanje invalidnosti. S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se ugotavlja 
delavčevo zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem okolju. Gre za zdravje in 
življenje ljudi, ne pa za to, da se nekdo bogati na račun delavcev. 
 
 
 
 
 



Predlagali smo tudi že delodajalcem da se  zamenjajo pooblaščenega zdravnika za medicino dela, 
vendar nimamo teh pristojnosti, da bi lahko o tem odločali.  
 
 
V upanju, da boste naše predloge in prošnje upoštevali, ter ustrezno ukrepali se vam v naprej 
zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 
 
Prosimo vas, da nas o svojih ukrepanjih in rešitvah spornih zadev pisno obveščate. 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
SMBr KNSS- Neodvisnost 
 Simona Mernik    
          Predsednik: 
          Milan Mesarič 
 
 
 
Slovenske Konjice, dne 30.05.2008 
 
 
 
Priloga: 
- zdravniško spričevalo, ki je bilo izdano brez pregleda delavca  


