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Zadeva: Stroški obveznega testiranja na SARS-CoV-2

Spoštovani,

v Uradnem listu RS, št. 118/202Lz dne L9.7.2o2L,je bila objavljena Uredba o izvojanju
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju:

uredba), ki spreminja obstoječi način javnega financiranja splošnih in posebnih presejalnih

programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

lz uredbe, natančneje iz prehodnih in končnih določb (10. člen), izhaja, da se odredba o

izvajanju posebnega presejalnego programa za zgodnje odkrivonje okužb z virusom sARs-
CoV-2 za osebe, ki oprovtjajo zdravstveno dejovnost (Ur. l. R' št 36/21 in nosl.), in odredba
o izvajonju posebnega presejalnega programo za zgodnje odkrivanje okužb z virusom sARs-
CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe (Ur. /. R5 št. 90/21 in
nasl.) uskladita s to uredbo najpozneje do 23. avgusta 2O2L.

Uredba ne daje jasnega odgovora, na kakšen način se bosta uskladili prej omenjeni odredbi.
Zlasti niznano, ali bodo po23. avgustu 2021 delodajalciv dejavnostih zdravstva in socialnega
varstva upravičeni do povračila stroškov testiranj v primeru, da bo po tem datumu še vedno

v veljavi obvezno periodično testiranje delavcev.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije po objavi navedene uredbe zaznavamo
čedalje več nezakonitih obvestil delodaja!cev, da bodo delavci po 23. avgustu sami dolžni
nositi stroške obveznega testiranja. Slednje je seveda v nasprotju s temeljnimi določbami
Zakona o varnosti in zdravju pri delu (zvzD-I, Ur. l. RS, št. 43lLL). Delavec ima pravico do
zdravega in varnega delovnega okolja, hkrati pa ima tudi dolžnost spoštovanja in izvajanja

ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Ker je delavec dolžan spoštovati
preventivne zdravstvene ukrepe, odrejene s strani delodajalca (torej tudi poziva na

testiranje), ga udeležba na preventivnih zdravstvenih pregledih (testiranjih) ne sme finančno
obremeniti. To izhaja tudi iz pojasnil MDDSZEM, ki so objavljena na tej povezavi:

httos://www.pov.si e/obveznosti-del ocla ialcev-oravice-in-dolznosti-de lavcev-ter-
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samozaposlenih-oseb/ (pojasnila se sicer nanašajo na preventivne zdravstvene preglede, pod
kar sodi tudi izvedba testiranj za CoVlD-l9). opozarjamo tudi na določbo 14. člena zvzD-t,
skladno s katero zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti
finančnih obveznosti.

Posledično vas pozivamo, da se ob uskladitvi odredb z navedeno uredbo po 23. avgustu, tako
kot je to veljalo do sedaj, zagotovijo sredstva za javno financiranje posebnih presejalnih
programov v zdravstvenih in socialno varstvenih zavodih. Kot smo opozorili, je namreč
skladno z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu delodajalec dolžan kriti
vse stroške v zvezi z zagotavljanem Varnega in zdravega delovnega okolja, kamor sodi tudi
strošek obveznega periodičnega testiranja. opozarjamo še, da bi izk|jučitev javnega

financiranja posebnih presejalnih testov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva
povzročilo zgoraj navedene nedopustne pritiske delodajalcev na že tako izmučene delavce,
čemur se bomo v SZSVS uprli z vsemi legitimnimi sredstvi.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Nejc Potočnik, mag. prava,
samostojni pravni svetovalec za pravne zadeve
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