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Zadeva: Izvajanje testiranj za vse zaposlene na prisotnost virusa SARS-CoV-2

Ministrstvo za zdravje je izdalo Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o začasnih 
ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 (Uradni list, RS, št. 171/2020 z dne 25. 11. 2020), ki določa, da socialno varstvenimi 
zavodi in koncesionarji v mreži javne službe, ki izvajajo zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalci), zagotavljajo redno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za vse 
osebe, ki delajo pri njem:

 zaposlenim,

 razporejenim po 55. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, ZZUOOP), 

 študentom, 

 osebam, ki opravljajo delo po pogodbi civilnega prava, 

 prostovoljcem.

Testiranje se za vse zaposlene uvede do 7. decembra 2020. V obdobju do 7. decembra 2020 je 
testiranje obvezno, če je pri izvajalcu okužba z virusom SARS-CoV-2. Testiranje se opravi 
najmanj enkrat tedensko, izvaja pa se za vse zaposlene, ki delajo v beli, sivi in rdeči coni. Za 
zaposlene, ki so okužbo s SARS-CoV-2 preboleli v zadnjih treh mesecih, testiranje ni obvezno.

Testiranje lahko izvaja izvajalec sam in sicer na podlagi pooblastila iz 41. člena Zakona o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) za opravljanje 
mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2. Če izvajalec nima pooblastila oziroma nima 
lastnih zmogljivosti, se poveže z drugim izvajalcem testiranj, ki pooblastilo ima. 

Izvajalci, ki nameravajo sami izvajati testiranje, vložijo vlogo za pridobitev pooblastila iz 41. 
člena ZZUOOP na Ministrstvo za zdravje preko e-pošte na naslov gp.mz@gov.si. Za namen 
testiranja se uporabljajo hitri antigenski testi, ki ustrezajo strokovnim priporočilom strokovne 

Vsem izvajalcem institucionalnega 
varstva v javni službi



skupine infektologov in mikrobiologov, objavljenim na spletni strani ministrstva, pristojnega za 
zdravje.

Informacije glede izvajanja hitrih testov je Ministrstvo za zdravje objavilo na spletni strani: 
https://www.gov.si/novice/2020-11-20-ministrstvo-izdalo-navodila-spremembo-odredbe-in-
nacin-financiranja-hitrih-antigenskih-testov/

Zaradi razširitve odredbe le-ta velja za socialno varstvene zavode in koncesionarji v mreži javne 
službe, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, torej tudi za zaposlene pri izvajalcu socialnovarstvene 
storitve pomoč na domu v primeru, da je izvajalec dom za starejše. Zahtevek za povračilo 
stroškov se vloži na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki bo povrnil sredstva 
upravičenim izvajalcem v skladu s šestim odstavkom 41. člena ZZUOOP.

S spoštovanjem,

mag. Cveto Uršič
DRŽAVNI SEKRETAR

Vročiti: 
- vsem izvajalcem institucionalnega varstva v javni službi, po e-pošti
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