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Spoštovani direktorji in direktorice, ravnatelji in ravnateljice,

obveščamo vas, da je v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/21) objavljena 
Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z 
virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (v 
nadaljevanju »odredba«),  k i  določa da se osebe, k i  opravl ja jo dejavnost vzgoje in 
izobraževanja, pred pričetkom neposrednega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih udeležijo 
posebnega presejalnega programa iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe o izvajanju presejalnih 
programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20).

Z objavo odredbe ministra, pristojnega za zdravje, je ustvarjena pravna podlaga za obveznost 
testiranja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. 

Prepričani smo, da bodo pedagoški delavci in zaposleni v srednjih šolah, dijaških domovih,
višjih strokovnih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih pred vrnitvijo dijakov,
študentov in udeležencev izobraževanja odraslih  v vzgojne in izobraževalne zavode odgovorno 
pristopili tudi k temu uvodnemu dejanju – testiranju in jih ne bo potrebno posebej motivirati. 
Testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je družbena odgovornost vsakega posameznika, 
zato vas prosimo, če se z osebami, ki odklanjajo testiranje, najprej pogovorite o smiselnosti in 
nujnosti upoštevanja ukrepa, s katerim skušamo vsi vzdrževati čim bolj varno okolje. Opozorite 
jih tudi, da odklanjanje testiranja pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in kršitev 
upoštevanja določil objavljene odredbe Ministrstva za zdravje.

V vednost in pomoč pri morebitnih nadaljnjih ukrepih ob odklanjanju testiranja in neupoštevanju 
določil odredbe zaposlenih (v upanju, da to ne bo potrebno) vam posredujemo naslednje pravne 
podlage: 

 Neupravičeno odklonitev testiranja je potrebno obravnavati v skladu z določbami 
Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 
povezavi z Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB), ki v 4. členu določa, da ima vsakdo 
pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost 
varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi. 

 ZDR-1 v 34. členu določa, da mora delavec upoštevati zahteve in navodila delodajalca 
v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, iz 35. 
člena istega zakona pa izhaja, da mora delavec spoštovati in izvajati predpise in ukrepe 
o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in 
zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb.



 Zaposleni, ki se (v skladu z odredbo) ne izkaže z negativnim testom, ne sme opravljati 
neposrednega dela z dijaki, študenti, udeleženci izobraževanja odraslih  in 
zaposlenimi. 

 Predlagamo (slednje zgolj, če opozorila iz prejšnjih točk niso uspešna), da zaposlene, ki 
morebiti odklanjajo testiranje, opozorite tudi, da je na podlagi ZNB lahko z globo od 400 
do 4000 EUR sankcioniran posameznik, ki zavrača ali se izmika obveznim higienskim 
pregledom s svetovanjem iz 31. člena ZNB. 

Verjamemo, da bo upoštevanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, 
vključno z določili včeraj zvečer objavljene odredbe Ministrstva za zdravje, z vaše strani  
zagotovljeno.  

Za dodatno varnost zaposlenih vam priporočamo, da pri nadaljnjih nabavah zaščitnih mask za 
zaposlene zagotovite uporabo varnejših mask tipa FFP-2. Predlagamo tudi, da dijakom,
študentom in udeležencem izobraževanja odraslih svetujete ali morda v določenih količinah 
zagotovite, seveda skladno z vašimi načrti in odločitvami, uporabo kirurških mask. 

Informacije glede organizacije testiranja vam bomo posredovali v ponedeljek oziroma takoj, ko 
dobimo potrebne informacije Ministrstva za zdravje.

Lepo pozdravljeni.

                                                                                                 mag. Nataša Kranjc
                    v. d. generalne direktorice 

                                    Direktorata za srednje in višje šolstvo
                                                                                              ter izobraževanje odraslih
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