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Zadeva: Testiranje zaposlenih na prisotnost virusa SARS-CoV-2
Zveza: vaš dopis z dne 22. 1. 2021

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste 22. 1. 2021 poslali zaprosilo 
za 
dodatna pojasnila v zvezi obveznostjo hitrega testiranja zaposlenih v dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja. 

Uvodoma pojasnjujemo, da lahko ministrstvo za zdravje v okviru svojih pristojnosti posreduje le 
pojasnila glede izvajanja predpisov, ni pa pristojno za razlago določb zakonov ali kolektivnih 
pogodb. Ob tem poudarjamo, da so navedena pojasnila lahko v pomoč strokovni službi in 
delodajalcu, ki odloča o pravicah javnih uslužbencev na podlagi zakona, podzakonskega akta 
ali kolektivne pogodbe, še vedno pa je odločanje v konkretnem primeru v pristojnosti 
delodajalca. V nadaljevanju vam podajamo pojasnila na vaša vprašanja, ki sodijo v resorno 
pristojnost ministrstva. 

V zvezi z vašim vprašanjem ali je testiranje oseb, ki izvajajo dejavnost vzgoje in izobraževanja 
obvezno, pojasnjujemo, da Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP; v 
nadaljnjem besedilu: ZNB) v 31. členu med drugim določa, da  so zdravstveno higienski 
pregledi s svetovanjem, ki obsegajo usmerjene preglede objektov in prostorov, predmetov in 
oseb, svetovanje, vključno z odvzemom materiala za usmerjeno laboratorijsko preiskavo, 
obvezni za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in zdravstveno 
dejavnost, ter za objekte in prostore, kjer se ta dejavnost opravlja. 

Na podlagi te zakonske določbe in Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba) je bila izdana Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21), ki v 2. členu med drugim določa, da se morajo vse 
osebe, ki delajo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in 
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študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah
ter v visokošolskih zavodih pred začetkom opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključno z visokošolsko dejavnostjo, udeležiti testiranja na virus 
SARS-CoV-2 v okviru posebnega presejalnega programa.

Iz navedenega sledi, da tiste osebe, ki delajo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja in se 
testiranja ne udeležijo, hkrati pa za njih ne obstaja izjema iz 4. člena predmetne odredbe, 
svojega dela v zavodih v obliki neposredne fizične navzočnosti ne morejo opravljati. 

Nadalje sprašujete, ali ukrep obveznega testiranja zaposlenih velja tudi v drugih dejavnosti (npr. 
v zdravstveni dejavnosti). Pojasnjujemo, da Uredba določa, da lahko ministrstvo za zdravje s 
sklepom določi, da se osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, pred opravljanjem te 
dejavnosti udeležijo posebnega programa in se pooblaščeni osebi izkažejo z negativnim 
izvidom mikrobiološke preiskave na SARS-CoV-2. Ministrstvo za zdravje je sprejelo Sklep o 
izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-
CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, št. 410-119/2020/106 z dne 31. 12. 2020, 
iz katerega izhaja, da se posebnega programa za zdravstveno dejavnost pred začetkom 
opravljanja zdravstvenih storitev udeležijo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki delo 
opravljajo pri izvajalcih, in sicer po presoji izvajalca. Dodajamo še, da se zdravstveni delavci 
testirajo na prisotnost SARS-CoV-2 že daljše časovno obdobje, in sicer na podlagi začasnih 
ukrepov, ki so bili sprejeti v času razglasitve epidemije1.  

Zanima vas tudi, ali pravilnik, ki naj bi ga izdal minister na podlagi 36. in 8. člena ZNB, določa, 
da se hitri preventivni testi umeščajo med obvezne zdravstvene higienske preglede. V zvezi z 
izpostavljenim vprašanjem pojasnjujemo, da Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih 
ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17) vprašanja 
hitrih testov ne ureja. 

Pri odgovoru na ta dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem.

Pripravila:                                                                                           Mag. Marija Magajne
Nataša Skubic                                                                              generalna direktorica
Svetovalka

Vročiti:
 Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, info@sviz.si – po e-pošti

                                                  
1 Npr. 8. člen Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/20, 173/20, 204/20 in 8/21)
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