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PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Sprememba v 

točki: 
OPIS SPREMEMBE 

  

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur. l. RS, št. 43/2011), Zakona o 
nalezljivih boleznih (ZNB) (Ur. l. RS, št. 33/06 s sprem.), Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Ur. 
l. RS, št. 21/13 s sprem.) in Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in 
testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 147/2021, 149/2021, 
155/2021 ter 157/2021 – odl US) poslovodstvo Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice 
sprejema naslednji 
 
 

PRAVILNIK O NAČINU IZPOLNJEVANJA PCT POGOJA ZA ZAPOSLENE 
 
 

I. NAMEN IN PREDMET 

 
1. člen 

(splošne določbe) 
 

Namen Pravilnika o načinu izpolnjevanja PCT pogoja (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) je v 
preprečitvi izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.  
 
Ta Pravilnik določa zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki jih morajo vsi 
zaposleni Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (v nadaljnjem besedilu: Dom) 
upoštevati, in ki se nanašajo na vsa delovna mesta v Domu.  
 
Dom je v skladu s 5. členom ZVZD-1 dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta 
namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, 
ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem 
nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in 
potrebnimi materialnimi sredstvi. 
 
Prvi odstavek 48. člena ZDR-1 določa, da se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, 
uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali 
če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z 
delovnim razmerjem. 
 

II. OBVEZNOSTI 

 
2. člen 

(PCT pogoji) 
 

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljevanju: »PCT pogoj«) morajo izpolnjevati 
vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo v Domu, ali samostojno 
opravljajo dejavnost. 
 
PCT pogoj je izpolnjen, če delavec razpolaga z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19 oziroma z 
dokazilom o prebolevnosti.  
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Če delavec ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega odstavka, je PCT pogoj izpolnjen tudi, če delavec 
razpolaga z dokazilom o negativnem testu PCR oziroma negativnim testom HAG.   
 

3. člen 

 
PCT pogoj je izpolnjen, če delavec razpolaga 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 evidenčnim listom o izvedbi samotestiranja s testom HAG za samotestiranje, pri čemer 

se samotestiranje izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih; 

3. z dokazilom o negativnem rezultatu testa HAG v okviru presejalnega testiranja v 

organizaciji delodajalca, pri čemer se presejalno testiranje izvaja enkrat tedensko v enakih 

presledkih; 

4. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeni s kodo QR; 

5. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s 

kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot digitalno COVID potrdilo EU iz prejšnje alineje 

in je izdano v angleškem jeziku; 

6. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazuje, da je prejel:  

− 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 ali cepiva 

Covishield proizvajalca Serum Institute od India/AstraZeneca oziroma 

kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetemu 

drugem odmerku; 

− prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson. 

Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja; 

7. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik 

presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni; 

8. 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. 

 
Dom lahko izda potrdilo o izpolnjevanju 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena Pravilnika, 
ki vsebuje izjavo o strinjanju delavca, naslovnika potrdila, s katero soglaša glede navedbe in 
obdelave podatkov, ki so občutljivi osebni podatki.  
 
 

4. člen 

 
Drugi odstavek 48. člena ZDR-1 določa, da osebne podatke delavcev lahko zbira, obdeluje, 
uporablja in posreduje tretjim osebam samo Dom ali delavec, ki ga Dom za to posebej pooblasti. 
Glede na navedeno določbo Dom iz vrst zaposlenih ali pogodbenih sodelavcev Dom, s sklepom 
imenuje odgovorne osebe za preverjanje PCT pogojev. 
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5. člen 

(samotestiranje HAG) 
 
Dom lahko zaradi lažjega izvajanja delovnega procesa ob upoštevanju PCT pogojev, uvede in 
organizira samotestiranje s HAG, iz 2.točke prvega odstavka 3.člena Pravilnika 
 
Samotestiranje iz 2. točke prvega odstavka 3. člena Pravilnika se opravi na delovnem mestu, pri 
čemer Dom določi čas in kraj samotestiranja. 
 
PCT pogoj iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazuje z evidenčnim listom, ki vsebuje datum 
samotestiranja, rezultat testa, podpis delavca in podpis Dom. 
 
Po opravljenem samotestiranju iz prejšnjega odstavka Dom s podpisom na evidenčni list potrdi, 
da je z izidom rezultata samotestiranja seznanjen.  
 
Delavec za potrebe inšpekcijskega nadzorstva negativne teste hrani.  
 

6.    člen  
(presejalno testiranje HAG) 

 
Dom lahko zaradi lažjega izvajanja delovnega procesa ob upoštevanju PCT pogojev, uvede in 
organizira presajalno testiranje iz 3. točke prvega odstavka 3. člena Pravilnika. 
Presejalno testiranje iz 3. točke prvega odstavka 3. člena Pravilnika se opravi na delovnem mestu, 
pri čemer Dom določi čas in kraj presejalnega testiranja. 
 
PCT pogoj iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazuje z dokazilom o negativnem rezultatu HAG, 
pri čemer je veljavnost testa HAG omejena s pogostostjo na 48 ur (zunanji izvajalci) in največ 
teden dni (redno zaposleni). 
 
Dom na prošnjo delavca lahko izda potrdilo o negativnem rezultatu presejalnega testiranja, ki 
vsebuje tudi izjavo o strinjanju delavca, naslovnika potrdila, s katero soglaša glede navedbe in 
obdelave podatkov, ki so občutljivi osebni podatki. Potrdilo se izdaja za vsako presejalno 
testiranje.  
 
Delavec za potrebe inšpekcijskega nadzorstva negativne teste hrani.  
 
 

7.    člen 

(zagotavljanje sredstev) 
 
Sredstva za izvajanje testiranja s testi HAG in testi PCR zagotavlja Dom, razen za osebe, ki se zaradi 
svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika. 
 
Čas porabljen za testiranje se všteva v delovni čas delavca.   
 

8.     člen 

(zaščitna maska) 
 
Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih prostorih Doma in 
za vse zaposlene. 
 



 

Pravilnik 

PRAVILNIK O NAČINU IZPOLNJEVANJA 

PCT POGOJA ZA ZAPOSLENE 

Št. dokumenta:  PR 37 

Datum veljavnosti: 

17.9.2021 

Verzija: 01 

Stran/strani:      4/4 

 

 

 
Dokument je oblikovan računalniško. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni 

dokument (elektronska ali overjena pisna verzija), ki je pri predstavniku vodstva za kakovost. 

 

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih prostorih Doma, če 
ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra in v vozilih Doma ali v primeru 
službene poti, ki se jih udeleži več udeležencev, tudi v drugih vozilih.  
 
Zaščitna maska ni potrebna za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC v okoljih, kjer so v medsebojnem 
stiku le osebe, ki izpolnjujejo ta pogoj. 

 
 
 

III. KRŠITEV OBVEZNOSTI 

 
9.   člen 

 
Če delavec neupravičeno zavrača testiranje iz tretjega odstavka 2. člena tega Pravilnika ali drugače 
krši obveznosti iz tega Pravilnika, pravila Zakona o nalezljivih boleznih ter pravila Odloka o načinu 
izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2, je to lahko razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razlogov, ki jih ureja ZDR-1.  
 

 
IV. KONČNE DOLOČBE 

 
10.    člen 

 
Z uveljavitvijo tega Pravilnika preneha veljati dosedanje navodilo/sklep, z dne 8.10.2021 
 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Jesenice, 7.10.2021    Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 
 
        dr. Karmen Arko 


