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Številka: 007-1/2021-6 

Datum: 6. 9. 2021 

 

 

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in 

testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. L. RS, št. 142/21) 

 

 

OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje, matična št. 5087643, davčna št. 36415006, ki ga 

zastopa Margareta Voglar 

 (v nadaljevanju: delodajalec) 

 

izdaja naslednji 

 

 

SKLEP 
 

 

I.  Osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oz. so udeležene v okoljih 

ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje 

okužb COVID-19 in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju in uporabnikov storitev v 

dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih, 

morajo izpolnjevati PCT pogoj. 

 

II.  Kot PCT pogoj se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje. Javni uslužbenci, ki se bodo 

samotestirali izvajajo samotestiranje enkrat tedensko v enakih presledkih. 

 

III.  Samotestiranje se opravlja v domačem okolju, vsako nedeljo zvečer. 

 

IV.  Teste za samotestiranje javni uslužbenci prevzamejo v četrtek ali petek, med 8. in 12. uro, v pisarni 

pedagoginje Saše Krajnc Bek (ali pisarni svetovalne službe). 

 

V. V primeru pozitivnega rezultata testiranja javni uslužbenec najprej obvesti ravnateljico o svoji 

odsotnosti, nato pa obvesti osebnega zdravnika, ki ga napoti na potrditev z metodo PCR. 

 

VI.     V primeru negativnega rezultata testiranja javni uslužbenci vsak ponedeljek, ob prihodu v službo, v 

tajništvu zabeležijo rezultat testiranja na svoj evidenčni list. Evidenčni listi se hranijo v tajništvu. 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

 

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z 

virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju: Odlok) v 2. členu določa, da je pogoj prebolevnosti, cepljenosti 

ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: PCT pogoj) izpolnjen, če osebe 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); 
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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 (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države); 

4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejela: 

a. 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 in cepiva Covishield proizvajalca Serum 

Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. 

Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku; 

b. prvi 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 240 dni; 

6. z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da 

so bile v obdobju, ki ni daljše od 240 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. 

 

Nadalje 5. člen Odloka določa, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela 

prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v 

Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 

in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabnikov storitev, in sicer (med drugim) 

v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih. 

Drugi odstavek 5. člena pa nadalje določa, da se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi 

testiranje s testom HAG za samotestiranje. Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih 

presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj 

samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Za namen 

samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum 

samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega. 

 

Samotestiranje se izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki so s strani proizvajalca namenjeni za 

samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. 

 

Javni uslužbenci, ki se bodo samotestirali izvajajo samotestiranje enkrat tedensko v enakih presledkih. 

Samotestiranje se opravlja v domačem okolju, vsako nedeljo zvečer. 

 

Teste za samotestiranje javni uslužbenci prevzamejo v četrtek ali petek, med 8. in 12. uro, v pisarni 

pedagoginje Saše Krajnc Bek (ali pisarni svetovalne službe).  

 

V primeru pozitivnega rezultata testiranja javni uslužbenec obvesti ravnateljico o svoji odsotnosti in 

ravna skladno s tretjim odstavkom 9. člena Odloka, pri čemer o pozitivnem rezultatu obvesti osebnega 

zdravnika, ki ga napoti na potrditev z metodo PCR. Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom 

SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu vodstvo zavoda ravna v skladu z navodili Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje. 

           V primeru negativnega rezultata testiranja javni uslužbenci vsak ponedeljek, ob prihodu v službo, v 

tajništvu zabeležijo rezultat testiranja na svoj evidenčni list. Evidenčni listi se hranijo v tajništvu. 
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Evidenčni list za namen samotestiranja ja priloga tega sklepa. 

 

S tem je sklep utemeljen. 

 

 

 

 

P r a v n i   p o u k:          

 

Zoper ta sklep ni predvideno pravno sredstvo.      

 

 

Delodajalec: 

 

Margareta Voglar 

ravnateljica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Evidenčni list 

 

 

Vročiti: 

Vsem javnim uslužbencem:  

- preko oglasne deske 

- po elektronski poti 

 

 

 

 

 

 

 


