
Spoštovani,  

pripravili smo vam verodostojen, s strani pravnikov potrjen način za 
zaščito vaših neodtujljivih pravic. Te izhajajo iz naše Ustave in 
obstoječega pravnega sistema Republike Slovenije. 

Izhodišče je izjemno pomembno: po Ustavi RS je poseganje v človeško 
telo (kar tudi testiranje je), brez vaše privolitve PREPOVEDANO! 

V tem dokumentu boste našli: 

- Vaše pravice 
- Pravno obrazložen postopek za zavrnitev testiranja 
- Strnjeni natančno določeni koraki za zavrnitev testiranja 

 

VAŠE PRAVICE 

1. Človekovo življenje je nedotakljivo, kot to izhaja iz 17. člena Ustave 
Republike Slovenije.  

2. Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali 
ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano 
delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove 
svobodne privolitve.  

3. Svobodna privolitev ne sme biti zmanipulirana in na tak način 
izsiljena. Na primer: Svobodno se testirajte ali bomo z vami 
prekinili pogodbo o delovnem razmerju. Ali drugače, svobodno se 
testirajte, da ne boste krivi za povzročitev okužbe…  

4. Ne nasedajte sporočilom, ki imajo podobno vsebino kot: 
»Spoštovani! Testiranje sicer v zakonodaji ni določeno kot 
obvezno. Je pa tako, da če se učitelj ne testira in gre v razred 
okužen in se zgodi, da okuži druge, je osebno odgovoren za 
namerno okužbo drugih, za kar so predvidene tudi sankcije v 
skladu z zakonom, ki ureja področje nalezljivih bolezni in epidemij.  
Če se učitelj ne bo testiral, ne bo mogel argumentirati, da za 
okužbo ni vedel, saj ima možnost testiranja in preventivnega 



ravnanja, zato mu bo lahko očitana namera glede okužbe drugih. 
Učiteljem torej priporočite testiranje in jih opozorite na osebno 
odgovornost do okolice ter možne posledice, če testiranja ne 
opravijo.« Takšna in podobna nezakonita sporočila so nemoralna in 
jih je potrebno nemudoma prijaviti kot neutemeljena, 
neznanstveno dokazana, prisilna in nekorektna! 

5. V primeru, da pride do grožnje za prekinitev delovnega razmerja v 
vaši ustanovi ali delovni organizaciji, ki vas dobesedno »sili v 
obvezno testiranje...« mora to biti javno znano. O nastali situaciji 
takoj obvestite uradne ustanove, inšpektorat za delo in tudi vse 
proaktivne skupine na družbenih omrežjih, aktivna društva, ki se 
ukvarjajo s problematiko in druge! 

 

 

POSTOPEK ZAVRNITVE TESTIRANJA S PRAVNO 
OBRAZLOŽITVIJO 
 

1. S seboj imejte pogodbo o delu. V njej ni navedeno, da se je 
potrebno testirati. Pogodba je izhodišče in nanjo se sklicujte! 
 

2. Delodajalec se bo skliceval na Zakon o varnosti pri delu, v katerem 
je zagotovljena tudi PRAVICA DELAVCA, da mora delodajalec na 
zahtevo delavca izročiti ustrezne certifikate, dokumente in 
specifikacije glede varovanja zdravja pri delu, tudi za teste! To 
IMATE PRAVICO zahtevati na podlagi druge alineje 18. člena 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1! 
 
 

3. Pri vstopu v delavno razmerje sta vedno vključeni dve osebi, ki se 
morata strinjati s pogoji pogodbe. Zato ste upravičeni, da vam 
odgovorna oseba izpolni in podpiše OBRAZEC (ki je priložen) in s 



tem prevzame odgovornost za nastale morebitne posledice in 
neželene učinke. 
 

4. Podpis OBRAZCA lahko oseba, ki od vas zahteva testiranje, odkloni 
in to podpiše v rubriki formularja, kjer je navedeno: ODKLANJAM 
sprejem pravne odgovornosti iz te izjave. Podpis, da odklanja 
pravno varnost pomeni, da odgovorna oseba nima več pravnega 
pooblastila za izvajanje napotnice na test ali na cepljenje, ker ne 
prevzema odgovornosti za posledice. 
 
 

5. Delodajalec lahko ODKLONI podpis obrazca v celoti. Tudi v delu, 
kjer piše, da odklanja pravno varstvo. V tem primeru nima pravice 
kadarkoli očitati incidence okužb zato, ker je kot delodajalec ravnal 
neodgovorno in za delavca ni želel prevzeti pravne varnosti.  
 

6. Če delodajalec odkloni podpis obrazca in vas pošlje domov z 
obrazložitvijo, da ste v prekršku in vam izreče neupravičen 
izostanek od dela ter vas v nadaljnjem postopku izroči disciplinski 
komisiji, potem so vaša pravna sredstva sledeča: 
 

 
a) prekršil je pogodbo o delovnem razmerju saj se obveznosti 
in naloge iz pogodbe ne nanašajo na medicinsko testiranje 
na virus in za kršenje pogodbenih določil se takoj izvede 
tožba na delovnem sodišču; 

b) delodajalec je storil kaznivo dejanje po 131. členu v 
povezavi s 132. členom KZ-1-NPB4; 

c) prekršil je Zakon o varstvu pacientov v tistem delu, ki v 
seznamu pacientovih pravic torej v 7. alineji 5. člena 
zagotavlja pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju 
in v delu, ki zagotavlja varstvo zasebnosti in varstvo osebnih 



podatkov, ki so namenjeni pri delodajalcu zgolj za rabo iz 
pogodbenega delovnega razmerja. 

 

Strnjeno: KORAKI ZA ZAVRNITEV TESTIRANJA (pozorno si 
jih preberite in se pripravite) 

 

1. Najprej zahtevajte PISNO ODLOČBO o testiranju, ki mora biti 
naslovljena na vas osebno! 

2. S seboj imejte pogodbo o delu. V njej ni navedeno, da se je 
potrebno testirati. Sklicujte se na to! 

3. Predpostavljeni se bodo sklicevali na Zakon o varnosti pri delu, v 
katerem pa je zagotovljena tudi PRAVICA DELAVCA, da vam mora 
odgovorna oseba izročiti vse certifikate, dokumente in 
specifikacije glede testa. Zahtevati morate vse certifikate in 
dokumente o testu. 

4. Pri vstopu v delavno razmerje sta vedno vključeni dve osebe, ki se 
morata strinjati s pogoji pogodbe. Zato ste upravičeni, da vam 
odgovorna oseba izpolni in podpiše obrazec in s tem prevzame 
tudi vso odgovornost za nastale posledice. 

5. Obrazec lahko odgovorna oseba tudi zavrne in se podpiše pod 
vrstico, kjer je navedeno: ODKLANJAM sprejem pravne 
odgovornosti za bolnika iz te izjave. 

6. Odgovorna oseba ali delodajalec lahko popolnoma odkloni 
podpis obrazca v kolikor vas pošlje domov pod 7 točko 

7. Če delodajalec odkloni podpis obrazca in vas pošlje domov z 
obrazložitvijo, da ste v prekršku in vam izreče neupravičen 
izostanek iz dela ter vas v nadaljnjem postopku izroči disciplinski 
komisiji, potem se boste poslužili vseh pravnih sredstev: 
a) Če se bo od vas zahtevalo testiranje, vložite tožbo proti 

delodajalcu in zahtevajte odškodnino. Obrazce in vsa navodila 



boste dobili od nas. 
 

ZELO POMEMBNO!  

Po ustavi je poseganje v človeško telo (kar tudi testiranje je) brez vaše 
privolitve PREPOVEDANO! 

Oseba, ki od vas zahteva testiranje mora najprej biti pooblaščena za         
opravljanje zdravstvene dejavnosti. V kolikor je oseba kvalificirana za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti in pridobi za vas ali vi sami 
zdravstveno napotnico, imate še vedno pravico do samostojnega 
odločanja o zdravljenju skladno s sedmo alinejo 5. člena Zakona o 
pacientovih pravicah (ZPacP). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


