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Zadeva:  Testiranje delavcev na COVID-19 in cepljenje 

 

Spoštovani! 

 

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ste naslovili dopis v 

katerem navajate, da s strani svetov delavcev – članov Združenja svetov delavcev Slovenije 

(ZSDS) prejemate opozorila povezana s problematiko »prisilnega« testiranja delavcev zoper 

Covid-19 (tj. obveznega testiranja vseh delavcev pod grožnjo takih ali drugačnih delovnopravnih 

sankcij zoper tiste, ki bi to eventualno odklonili), katerega so – povsem enostransko in brez 

predhodnih posvetovanj z delavci in njihovimi predstavniki - odredili nekateri delodajalci. Po 

vašem mnenju, katerega ste sicer tudi že posredovali vsem vašim članom gre za popolnoma 

nedopustno prakso, ki bi jo bilo treba nemudoma preprečiti. Zato prosite tudi za stališče 

ministrstva glede te problematike, s katerim bi radi nemudoma seznanili vaše člane s 

priporočilom, da se po njem tudi ravnajo, ne glede na to, ali bo skladno z že posredovanim 

vašim stališčem ali ne.  

 

Uvodoma pojasnjujemo, da ministrstvo kot upravni organ podaja pojasnila v zvezi z zakonsko 

ureditvijo ter oblikuje neobvezujoča pravna mnenja oziroma strokovna stališča o posameznih 

vprašanjih iz svoje pristojnosti. Za strokovno pomoč in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 

predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu ter delovna razmerja je pristojen Inšpektorat 

Republike Slovenije za delo. 

 

Glede vašega vprašanja skladno s pristojnostmi ministrstva pojasnjujemo, da Zakon o varnosti 

in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11, ZVZD-1), določa temeljno odgovornost delodajalca za 

varnost in zdravje delavcev. Delodajalci sprejemajo ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja 

pri delu na podlagi ocene tveganja. V primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na sprejeto 

oceno tveganja, med katere sodi tudi nevarnost za okužbo z virusom SARS-CoV-2, ki povzroča 

COVID-19, delodajalci opravijo revizijo ocene tveganja in sprejmejo ustrezne ukrepe.  

 

Glede na vrsto dejavnosti in način opravljanja dela, delodajalci sprejemajo različne ukrepe, s 

katerimi zagotavljajo varnosti in zdravje zaposlenih kot tudi drugih oseb, s katerimi prihajajo v 

stik zaradi narave dela, pri čemer praviloma dajejo prednost kolektivnim ukrepom pred 

individualnimi. Delodajalci se pri izbiri aktualnih ukrepov povezujejo s svojimi strokovnimi 
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delavci za varnost pri delu in izbranimi izvajalci medicine dela, ki pri svojem delu medsebojno 

sodelujeta in svetujeta ukrepe za najustreznejšo zaščito v posameznih delovnih okoljih, prav 

tako pa upoštevajo in sledijo navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Menimo, da 

lahko delodajalci, v kolikor je to primerno, strokovno utemeljeno v vnaprej opredeljenih primerih, 

v oceni tveganja predvidijo tudi testiranje delavcev na prisotnost virusa. Potrebo po izvajanju in 

ustrezen način izvajanja testiranja delodajalec ugotovi in sprejme v sodelovanju z izvajalcem 

medicine dela. Menimo tudi, da mora biti testiranje izvedeno na strokovno sprejemljiv način in s 

strani usposobljenega zdravstvenega osebja. Pri sprejemanju revidirane ocene tveganja 

delodajalci spoštujejo prepisane postopke, ki vključuje posvetovanje z delavci oziroma njihovimi 

predstavniki in objavo nove ocene tveganja.  

 

V kolikor delodajalec sprejme ukrep testiranja delavcev z namenom zagotavljanja varnega in 

zdravega dela v delovni sredini, nosi tudi stroške testiranja, saj takšni ukrepi ne smejo bremeniti 

delavcev. Na podlagi interventne zakonodaje plačilo delodajalca za testiranje delavcev na 

SARS-CoV-2, na katera jih napoti delodajalec, ne šteje za boniteto, kar pomeni, da finančno ne 

obremeni delavcev. 

 

V zvezi z ukrepom testiranja delavcev navajamo stališče Informacijskega pooblaščenca, da 

mora delodajalec za utemeljitev zakonite obdelave osebnih podatkov zaposlenih zaradi 

preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom, celostno pristopiti k določitvi ukrepov za 

zajezitev širjenja okužb – upoštevaje zlasti sistem preprečevanja širjenja okužb, kot ga 

narekujejo pristojne institucije. V kolikor glede na konkretne okoliščine dela za namen 

preprečevanja širjenja okužb v posameznem primeru obstaja pravna podlaga za to (kar zlasti 

izhaja iz navodil pristojnih institucij) in je to primerno, nujno in sorazmerno, lahko eventualno 

delodajalec prejme podatek o okužbi posameznega delavca (in ne celotnih podatkov o diagnozi 

ter rezultatov testiranj). 

 

Glede na to, da ste v svojem stališču, ki ste nam ga posredovali v vednost, omenili tudi možnost 

obveznega cepljenja, v zvezi s tem pojasnjujemo. Področje zagotavljanja varnosti in 

varovanje zdravja delavcev pred tveganji, ki so posledica ali so lahko posledica vpliva bioloških 

dejavnikov pri delu, kakor tudi ukrepe za preprečevanje takšnih tveganj ureja Pravilnik o 

varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (Uradni 

list RS, št. 4/02, 39/05, 43/11 – ZVZD-1 in 168/20). Pravilnik določa, da mora delodajalec za 

vsako dejavnost, pri kateri obstaja tveganje za izpostavljenost biološkim dejavnikom, določiti 

vrsto, stopnjo in trajanje izpostavljenosti delavcev z namenom, da se oceni tveganje za zdravje 

ali varnost delavcev in določi ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Delodajalec mora preprečiti 

izpostavljenost delavcev biološkim dejavnikom v vseh primerih, kadar rezultati ocene tveganja 

pokažejo, da obstaja tveganje za zdravje ali varnost delavcev. Delodajalec mora škodljiv 

biološki dejavnik nadomestiti z biološkim dejavnikom, ki pod zahtevanimi pogoji uporabe po 

sedanjih spoznanjih ni nevaren ali je manj nevaren za zdravje delavcev, če je to tehnično 

možno. Nadalje pravilnik določa, katere ukrepe mora delodajalec sprejeti in izvajati glede na 

razvrstitev biološkega dejavnika, ki se v delovnem procesu uporablja. Kodeks cepljenja po 

pravilniku določa, da delodajalec zagotovi, torej omogoči cepljenje, če ocena tveganja pokaže, 

da obstaja tveganje za zdravje in varnost delavcev zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom, 

za katere obstaja učinkovito cepivo. Navedena določba ne pomeni, da bi bilo cepljenje za 

delavce obvezno. 

 

Nadalje pojasnjujemo, da pravilnik, ki je sprejet na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in 

Sveta 2000/54/ES ter njenih sprememb oziroma dopolnitev, ureja dolžnosti delodajalca pri 
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izvajanju dejavnosti, ki vključuje uporabo biološkega dejavnika oziroma ko zaradi dejavnosti 

obstaja tveganje, da delavec pride v stik z biološkim dejavnikom (nenamerni prenos ali 

sproščanja biološkega dejavnika), ne velja pa za primer splošne epidemije.  

 

Splošno cepljenje v primeru epidemije, kot je tudi epidemija virusa SARS-CoV-2, ima podlago v 

predpisih, ki urejajo nalezljive bolezni, ki ogrožajo zdravje prebivalcev Republike Slovenije ter 

ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje. 

 

Za dodatna pojasnila glede izpostavljenih vprašanj z vidika varstva osebnih podatkov 

predlagamo, da se obrnete tudi na Informacijskega pooblaščenca. 

 

Lepo pozdravljeni, 

                 mag. Katja Rihar Bajuk 

                                generalna direktorica 

Pripravila:      

Barbara Skulj Schwinger  

 

mag. Nikolaj Petrišič 

Vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu 

 

*  *  * 
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Spoštovani, 

 

zahvaljujemo se vam za vaše včeraj posredovano pisno mnenje, še posebej pa za 

vaše dragoceno opozorilo v tem okviru, da ima »splošno« cepljenje (tj. obvezno 

oziroma »prisilno« cepljenje vseh članov populacije pod grožnjo pravnih sankcij 

za kršitelje) v primeru epidemije, kot je tudi epidemija virusa SARS-CoV-2, svojo 

podlago (lahko le) v predpisih, ki urejajo nalezljive bolezni, ki ogrožajo zdravje 

prebivalcev Republike Slovenije, ter ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje. 

In da Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim 

dejavnikom pri delu (Uradni list RS, št. 4/02, 39/05, 43/11 – ZVZD-1 in 168/20) za 

primere »splošne epidemije« kot je, denimo, tudi ta s covid-19, ne velja (izven tega pa 

velja samo za tiste delodajalce, pri katerih je izpostavljenost delavcev biološkim 

dejavnikom del njihovega »rednega« delovnega procesa). 

 



 

S tem je namreč – vsaj posredno – v bistvu podan tudi popolnoma jasen odgovor na 

vprašanje o dopustnosti morebitne odreditve tovrstnih obveznih oziroma prisilnih 

cepljenj delavcev zoper covid-19 pri posameznem delodajalcu, čeprav ga v svojem 

mnenju žal niste zapisali v povsem decidirani obliki. In sicer je ta naslednji: po veljavni 

zakonodaji noben delodajalec ni pooblaščen in pristojen odrediti  obveznega 

cepljenja zoper covid-19 za svoje delavce (bodisi prek svoje izjave o varnosti z 

oceno tveganja bodisi z drugim enostranskim pravnim aktom in pod grožnjo 

delovnopravnih sankcij)! Kajti določbi prvega ostavka 22. člena v zvezi s 25. členom 

Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) je glede vprašanja kdo in v katerih primerih lahko 

odredi obvezno cepljenje popolnoma jasna (izven teh primerov pa je kakršnakoli 

morebitna odreditev takšnega cepljenja, denimo, s strani posameznih delodajalcev za 

njihove zaposlene prozi bolezni, glede katere je razglašena epidemija, seveda 

izključena in pravno absolutno nedopustna): 

 
»Obvezno je cepljenje: 

- proti hemofilusu influence b, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, 

ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B; 

- proti steklini, rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu meningoencefalitisu, gripi, 

tuberkulozi in drugim nalezljivim boleznim, če obstajajo določeni epidemiološki razlogi 

in tako določa program iz 25. člena tega zakona.« 

 

»Letni program cepljenja in zaščite z zdravili ter pogoje in način izvedbe letnega programa 

določi minister, pristojen za zdravje, na predlog Inštitut za varovanje zdravja Republike 

Slovenije. Letni program določi tudi izvajalce  

ter način nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.« 

 

To, kar velja za cepljenje, pa seveda po elementarni pravni logiki velja tudi za 

morebiten ukrep obveznega/prisilnega testiranje v primeru takšnih ali drugačnih 

epidemij. Kajti tudi odvzem testnega brisa (podobno kot cepljenje) nesporno pomeni 

določen poseg v nedotakljivost telesne in duševne integritete posameznika po 35. členu Ustave 

RS, ki je zato dopusten samo na podlagi zakona, ne pa tudi na podlagi samovoljne in 

enostranske odločitve posameznega delodajalca.  

 

Nekaj popolnoma drugega pa je seveda v tej zvezi morebiten ukrep »prepovedi vstopa v 

delovne prostore in sodelovanja v delovnem procesu delodajalca brez opravljenega testa 

na covid-19«. Ta ukrep ima vsak delodajalec po svoji presoji vedno pravico določiti v svoji izjavi 

o varnosti z oceno tveganja, za potrebe njegovega izvajanja pa delavcem zagotoviti 

organizirano možnost prostovoljnega (ne obveznega!) in zanje brezplačnega testiranja. Kar 

pomeni, da morebitna odklonitev takšnega testiranja sama po sebi v nobenem primeru ne more 

biti delovnopravno obravnavana in sankcionirana kot kršitev delovnih obveznosti, temveč je 

lahko v takšnem primeru delavcu odrejeno le čakanje na delo doma (kar seveda ni nikakršna 

delovnopravna sankcija, ampak samo eden izmed tudi sicer uporabljanih »organizacijskih« 

ukrepov zoper okužbe s covid-19, ki je lahko dobrodošel prispevek k boju zoper aktualno 

epidemijo in ga zato seveda tudi sveti delavcev lahko samo podprejo!). 

 

*  *  *. 

Kolikor je naše zgoraj navedeno razumevanje vašega podanega stališča do 

obravnavane zelo občutljive problematike aktualnih »prisilnih« testiranj in morebitnih 

bodočih cepljenj delavcev zoper covid-19 (ki pa žal ni v vseh pogledih povsem 

decidirano,  morda v kateremkoli pogledu napačno, pa vas prosimo, da nas na to 



 

opozorite. Kajti to stališče, ki ga bo predvidoma v nadaljevanju podrobneje razdelalo in 

utemeljilo še Predsedstvo ZSDS, bo temeljno vodilo za postopanje svetov delavcev 

podjetij v teh primerih. 

 

Hvala še enkrat in lepo pozdravljeni, 

 

Dr. Mato Gostiša, 

generalni sekretar ZSDS 

__________________________________________________________________ 
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Številka: 1001-3253/2020 

Datum: 14.1.2021 

 

Zadeva:  Testiranje delavcev na COVID-19 in cepljenje 

 

Spoštovani! 

 

V zvezi z vašim odzivom na pojasnila, ki smo vam jih poslali glede vprašanj povezanih s 

cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2 ter vprašanj povezanih s testiranjem na prisotnost virusa, 

na katerega napoti delavca delodajalec, dodatno pojasnjujemo, da na vprašanja ali testiranje 

lahko predstavlja prekomeren poseg v telo ne moremo komentirati, saj za to nismo pristojni.  

 

Lepo pozdravljeni,   

                  

                                                                                    mag. Katja Rihar Bajuk 

                                generalna direktorica 

Pripravila:      

Barbara Skulj Schwinger  

 

mag. Nikolaj Petrišič 

Vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu 
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