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ZADEVA: Zaprosilo za pravno mnenje 
 
 
Spoštovani, 
 
na vas se obračamo v imenu svetov delavcev, članov združenja, s prošnjo za pravno mnenje o pravilni 
uporabi določbe prvega odstavka 4. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21 in 
190/21), zlasti še njegovega prvega stavka, ki se glasi (označeno z rdečo): 
 
»(1) Za osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo 
pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Pogoj PCT iz 
prejšnjega stavka je izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s 
presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. 
Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj 
samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja 
odgovorna oseba posreduje osebi iz prvega odstavka prejšnjega člena evidenčni list, ki 
vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe iz prvega odstavka prejšnjega 
člena.« 
 
Gre za - v danem kontekstu precej  »dvoumno« - določbo, v zvezi s katero se odpira vprašanje 
oziroma dilema, ali se za zaposlene v zvezi z opravljanjem dela pri delodajalcih (glede na to, da 
pravna dikcija konkretne določbe ne vsebuje besedic »lahko«, »tudi«  ali »poleg«) presejalno testiranje 
s testom HAG za samotestiranje, dokazano z evidenčnim listom, šteje kot »dodaten« ali kot 
»alternativen« PCT pogoj v primerjavi s tistimi, ki so sicer določeni v 2. členu Odloka kot 
»splošno priznana« dokazila o izpolnjevanju PCT pogoja? Povedano drugače: ali so se dolžni na ta 
način redno samotestirati na delovnem mestu tudi vsi tisti delavci pri delodajalcih, ki sicer že 
razpolagajo s potrdili o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranosti s še veljavnim PCR ali HAG testom? 
 
Avtentične razlage omenjene določbe Odloka žal ni, praksa pa je zmedena in neenotna, kar je 
vsekakor nesprejemljivo, zato vas nujno prosimo za – kolikor mogoče hitro – mnenje o pravilni 
uporabi te določbe, tj. takšni, ki ne bo posegala v ustavne pravice posameznikov kot delavcev in 
državljanov. 
 



Poslovodstva v nekaterih podjetjih, katerih sveti delavcev se obračajo za pomoč na naše združenje, si 
namreč Odlok razlagajo na ta način, da je omenjeno redno samotestiranje obvezno za vse delavce 
kljub morebitnim veljavnim drugim potrdilom o izpolnjevanju PCT pogoja, tako da so s svojimi 
sklepi  odredili tovrstno »splošno« samotestiranje za vse delavce kot delovno obveznost, katere kršitev 
ima lahko za posledico tudi delovnopravne sankcije, ne izključujoč pri tem tudi morebitne odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi. Če je takšna razlaga morda nepravilna, gre za očitno nezakonito ravnanje 
omenjenih poslovodstev, ki so ga dolžni sveti delavcev podjetij v okviru svojih zakonskih nalog in 
pristojnosti vsekakor nemudoma preprečiti. Če je morda pravilna, pa je seveda  treba tovrstne prakse 
samotestiranja v splošnem družbenem interesu poenotiti in jih uveljaviti v vseh delovnih sredinah. 
 
Skratka, sveti delavcev podjetij zaprošeno pravno mnenje v enem in drugem primeru nujno 
potrebujejo za učinkovito uresničevanje svojih zakonskih funkcij, zato se vam zanj že vnaprej lepo 
zahvaljujemo in  
 
vas pozdravljamo, 
 

                                                                                                      
   
___________________________________________________________________________ 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
DIREKTORAT ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana  
 
T: 01 478 60 05 
F: 01 251 77 55 E: gp.mz@gov.si www.mz.gov.si 
 
 
Združenje svetov delavcev Slovenije 
Dr. Mato Gostiša, generalni sekretar 
info@delavska-participaciia.com 
 
 
Številka: 
Datum: 

0070-233/2021/563 8. 12. 2021 

Zadeva: 
Zveza: 

Zaprosilo za pravno mnenje - 
odgovor 
vaše e-sporočilo z dne 7. 12. 2021 

 
 
Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je od Zdravstvenega inšpektorata 
Republike Slovenije v reševanje prejelo vaš dopis, v katerem ste v zvezi z Odlokom o 
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
(Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21 in 190/21; v nadaljnjem besedilu: Odlok) zaprosili 
za pravno mnenje, ali so se na način iz prvega odstavka 4. člena dolžni redno samotestirati 



na delovnem mestu tudi vsi tisti delavci pri delodajalcih, ki sicer že razpolagajo s potrdili o 
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranosti s še veljavnim PCR ali HAG testom. 
 
V zvezi z vašim zaprosilom ministrstvo pojasnjuje, da Odlok v prvem odstavku 3. člena 
določa, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na 
kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo 
dejavnost. 
 
Odlok v 2. členu določa, da je pogoj PCT izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim 
osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer: 
1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali 
testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa; 
2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v 
nadaljnjem besedilu: EU DCP); 
3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s 
kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ 
tretje države izdal v angleškem jeziku; 
4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele: 
- drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID- 19 
Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National 
Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, 
cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of 
India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma 
kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja; 
- odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen- 
Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja; 
5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik 
presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni; 
6. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega 
člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega 
rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz 
prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja. 
 
Odlok v 4. členu določa neke vrste izjemo od 2. člena na način, da se za vse delavce in 
osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno 
opravljajo dejavnost šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno 
testirajo s testom HAG za samotestiranje. 
 
Navedeno pomeni obveznost presejalnega testiranja s testom HAG za samotestiranje za vse 
delavce, ki ne izkazujejo pogoja PCT z dokazili iz 2. člena Odloka. 
 
Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa. 
 
S spoštovanjem. 
 
Tanja Lovšin 
v. d. generalne direktorice 
 
Vročiti: 
- Združenje svetov delavcev Slovenije, info@delavska-participacija.com - po e-pošti 
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si - po e-pošti. 
 
_______________________________________________________________________ 



-----Original Message----- 
From: "Inšpektorat RS za delo - Sedež " [mailto:gp.irsd@gov.si]  
Sent: Sunday, December 12, 2021 4:50 PM 
To: SCID 
Subject: Zaprosilo za pravno pomoč 
 
Spoštovani, 
 
v zvezi z vprašanjem, katerega smo prejeli na Inšpektorat RS za delo glede izpolnjevanja pogoja PCT 
delavca pri izvajanju delovnega procesa oziroma načina izvajanja testiranj v okviru izpolnjevanja 
pogoja PCT, najprej pojasnjujemo, da lahko avtentično razlago glede podanega vprašanja dajeta 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za zdravje. Ne glede na 
to Vam na podlagi 4. člena Zakona o inšpekciji dela (Ur. list RS, št. 19/14 in 55/17, ZID-1) 
posredujemo naše neobvezno mnenje v smislu nezavezujoče strokovne pomoči. 
 
Vlada RS je izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 
boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21,185/21 in 190/21, v nadaljevanju Odlok). S tem 
odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19 začasno določajo tudi pogoji za ustreznost testiranja na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne 
reakcije s polimerazo (test PCR) in hitrega antigenskega testa (test HAG) ter uporaba testa HAG za 
samotestiranje na SARS-CoV-2 (test HAG za samotestiranje). 
 
Odlok v 1. odstavku 3. člena določa, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi 
delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno 
opravljajo dejavnost, razen opredeljenih izjem. Dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT (prebolevnost, 
cepljenje ali testiranje) za navedene primere so opredeljena v 2. členu odloka in so npr. negativni 
rezultat testa PCR, negativni rezultat testa HAG, digitalno COVID potrdilo s QR kodo,dokazilo o 
prebolevnosti, .... Velja, da je pogoj PCT izpolnjen, če se razpolaga z enim od navedenih dokazil. 
 
V 2. odstavku 3. člena Odloka je zapisano, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi osebe in delavci, ki 
so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v drugih delovnih okoljih v 
RS po 1. odstavku 3. člena Odloka. Ker za te osebe in delavce kot pogoj za izpolnjevanje pogoja PCT v 
Odloku ni opredeljen tudi negativni izvid testa HAG za samotestiranje (kakor je to določeno za 
delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcu na matični lokaciji delodajalca), morajo ti delavci 
izpolnjevati pogoje PCT izključno po 2. členu Odloka, kamor pa ni uvrščen test HAG za samotestiranje.  
 
V 1. odstavku 4. člena Odloka je določeno, da kot izpolnjen pogoj PCT za delavce, ki opravljajo delo v 
skladu s 1. odstavkom 3. člena Odloka na matični lokaciji delodajalca (in ne za delavce, ki opravljajo 
delo zunaj matične lokacije delodajalca), velja negativen izvid testa HAG za samotestiranje, kar po 
našem mnenju pomeni, da delavci, ki opravljajo delo samo na matični lokaciji delodajalca (v 
nekakšnem "mehurčku"), PCT pogoj izpolnjujejo (v kolikor ne izpolnjujejo PC pogoja) lahko le z 
negativnim izvidom testa HAG za samotestiranje. 
 
Seveda pa lahko delodajalec v sklopu ocenjevanja tveganja skladno z Zakonom o varnosti in zdravju 
pri delu (ZVZD-1) uvaja še dodatne ukrepe, kot npr. dodatna samotestiranja kljub že izpolnjenemu PC 
pogoju, vsekakor pa takšen ukrep ne sme  biti diskriminatoren do posameznih delavcev. O poseganju 
v ustavne pravice posameznikov pa odloča ustavno sodišče. 
 
Slavko Krištofelc, 
Direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu 
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO  
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana  


