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ZADEVA: Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o začasnih ukrepih na področju 
organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-
19

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se je seznanila z Odredbo o spremembah 
in dopolnitvah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 171/20 z dne 25. 11. 2020; v 
nadaljevanju: Odredba). Odredba v 5. členu določa, da se testiranje in poročanje iz spremenjenega 
8. člena odredbe uvaja postopoma in ob sprotni evalvaciji rezultatov. Drugi odstavek pa določa, 
da izvajalci in socialni zavodi v celoti uvedejo testiranje oseb, ki delajo pri njih, najpozneje do 7. 
decembra 2020.

Zbornica vas poziva, da natančno pojasnite obveznosti izvajalcev glede testiranja oseb, ki delajo 
pri njih, glede na zgoraj navedeno časovno veljavnost ukrepov. Zbornica pritrjuje postopnemu 
uvajanju teh organizacijsko in kadrovsko zahtevnih ukrepov, poudarja pa, da je kljub številnim 
dopolnitvam in spremembam Odredbe še vedno nejasno, kakšna obveznost nastopi za izvajalce s 
7. decembrom 2020. 

Drugi odstavek spremenjenega 8. člena namreč določa, da je testiranje obvezno, če se pri izvajalcu 
pojavi okužba z virusom SARS-CoV-2, in sicer najmanj enkrat tedensko. A contrario navedeno 
pomeni, da testiranje ni obvezno, če se pri izvajalcu ne pojavi okužba z virusom SARS-CoV-2. 
Vseeno pa odredba v prvem odstavku predvideva dolžnost izvajalcev in socialnih zavodov, da 
zagotavljajo redno testiranje oseb, ki delajo pri njih, na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Prosimo vas, 
da podate jasno stališče, ali so po 7. decembru 2020 izvajalci dolžni testirati vse osebe, ki delajo 
pri njih, ne glede na morebitni pojav okužbe, in kako pogosto so dolžni izvajati testiranja. 

Nadalje vas pozivamo, da pojasnite, katere osebe je izvajalec dolžan testirati. Pred spremembo na 
podlagi Odredbe, je bila namreč ta obveznost omejena na zdravstvene delavce in zdravstvene 
sodelavce, ki so zaposleni pri izvajalcu. Odredba pa predvideva dolžnost testiranja oseb, ki delajo 
pri izvajalcu. Pozivamo vas, da pojasnite za kakšno delo pri izvajalcu mora iti, da je izvajalec 
posamezno osebo dolžan testirati, oziroma na kakšni pravni podlagi lahko oziroma mora ta oseba 
opravljati delo, da zanjo velja dolžnost testiranja. 
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Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.
Predsednica

Vročiti:
Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si 
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