
 

 

Pravila v zvezi s covidnim potrdilom (Green pass) v veljavi od 15. oktobra  

 

Kako mora potekati preverjanje covidnega potrdila (t. i. Green pass) za zaposlene v 

javnem in zasebnem sektorju? 

Vsaka uprava oziroma podjetje samostojno in skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov, ter smernicami iz UPV z dne 12. 10. 2021 poskrbi za izvajanje preverjanja. 

Delodajalec mora opredeliti postopke za preverjanje izpolnjevanja pogojev, ki se lahko opravi 

tudi naključno in če je le mogoče pred vstopom delavca na delovno mesto. Poleg tega mora 

uradno imenovati osebe, ki bodo preverjale morebitne prekrške iz prvega in drugega 

odstavka. Priporočljivo je, da se preverjanje covidnega potrdila opravlja tako, da pri vhodu na 

delovno mesto ne nastajajo čakalne vrste. V uradih javne uprave bo preverjanje, ki bo 

potekalo vsak dan predvsem v dopoldanskih urah, lahko vsesplošno ali naključno, vendar bo 

moralo zajeti najmanj 20 % prisotnih uslužbencev, pri čemer se uporabi merilo rotacije, da se 

dolgoročno zagotovi preverjanje vseh uslužbencev.  

 

Kako lahko osebe, ki se iz dokazanih zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti, dokažejo, 

da smejo na delovno mesto? 

Osebe, ki se iz dokazanih zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti, morajo predložiti potrdilo z 

ustrezno QR kodo, ki je v pripravi. Do izdaje kode in po posredovanju ustrezne zdravstvene 

dokumentacije pristojnemu zdravniku uprave bodo omenjeni uslužbenci oproščeni vsakršnega 

preverjanja. 

 

Kako lahko osebe, ki imajo pravico do izdaje covidnega potrdila, a še čakajo na njegovo 

izdajo ali posodobitev, dokažejo, da smejo na delovno mesto? 

Osebe, ki imajo pravico do covidnega potrdila, a še čakajo na njegovo izdajo ali posodobitev, 

bodo lahko vstopile na svoje delovno mesto ob predložitvi ustrezne dokumentacije v papirnati 

ali digitalni obliki, ki jo izdajo javne ali zasebne zdravstvene ustanove, lekarne, laboratoriji za 

analize, zdravniki splošne medicine ali izbrani pediatri. 

 

Kako naj delodajalec ukrepa proti zaposlenemu, ki je vstopil na delovno mesto brez 

covidnega potrdila? Kakšne sankcije tvega uslužbenec? 

Kdor je zaposlen v javnem ali zasebnem sektorju, je neupravičeno odsoten in nima pravice do 

plače, dokler ne predloži covidnega potrdila. V podjetjih z manj kot 15 zaposlenimi lahko 

delodajalec po petem dnevu neupravičene odsotnosti delavca suspendira za obdobje trajanja 

pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za njegovo nadomeščanje, in v vsakem primeru za največ 10 dni; 

omenjeno obdobje se lahko podaljša le enkrat. 

Delodajalec mora nato zaposlenega prijaviti prefekturi, ki mu bo izrekla upravno kazen. Delavcu, ki 

vstopi na delovno mesto brez covidnega potrdila se namreč na podlagi odločbe prefekta naloži 

globa, ki znaša od 600 do 1500 EUR. 



Ob tem se delavcu izrečejo tudi disciplinske sankcije, če so določene v pripadajoči kolektivni 

pogodbi. Poleg osnovne plače se delavcu brez covidnega potrdila za vsak dan neupravičene 

odsotnosti ne bodo več nakazali niti ostali sestavni deli plače, kot so dodatki in nadomestila, 

vključno s prejemki iz naslova pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Dnevi neupravičene 

odsotnosti se ne upoštevajo pri izračunu letnega dopusta in delovne dobe.  

 

Kdo mora preverjati covidno potrdilo delavcev, ki so zaposleni prek agencije za 

posredovanje delovne sile? Agencija sama ali organizacija, pri kateri opravljajo delo? 

Covidno potrdilo morata preveriti obe - tako agencija za posredovanje delovne sile kot 

organizacija, pri kateri delavec opravlja svoje delo. 

 

Ali se z uporabo covidnega potrdila lahko prenehajo izvajati protokoli in smernice za 

obvladovanje širjenja covida-19, ki določajo pravila o čiščenju delovnega okolja, nošnji 

mask in ohranjanju medosebne razdalje? 

Ne, covidno potrdilo je dodaten ukrep, ki pa ne odpravlja že uveljavljenih pravil in smernic. 

 

Ali morajo stranke preveriti covidno potrdilo taksistov ali voznikov najetih vozil z 

voznikom? 

Ne. 

 

Ali morajo uporabniki storitev javnih uradov imeti covidno potrdilo? 

Ne. Predložitev covidnega potrdila za vstop v javne urade ni obvezna zgolj za stranke, oziroma 

tiste, ki želijo dostopati do storitev, ki jih je javna uprava dolžna zagotavljati. 

 

Ali morajo frizerji, kozmetičarke in drugi ponudniki osebnih storitev preveriti covidno 

potrdilo svojih strank? Ali morajo stranke preveriti covidno potrdilo omenjenih 

izvajalcev? 

Lastnik dejavnosti mora preveriti covidno potrdilo vseh zaposlenih, ne sme pa ga zahtevati od 

strank. Stranke pa niso dolžne zahtevati covidnega potrdila od osebe, ki opravlja storitev. 

 

Ali je treba preveriti covidno potrdilo samozaposlene osebe, ki mora za opravljanje 

svojih storitev vstopiti v prostore podjetja? 

Da, preverjanje covidnega potrdila velja za vse, ki iz katerega koli naslova v prostorih podjetja opravljajo 

svoje delo oz. izvajajo dejavnost na področju izobraževanja ali prostovoljstva. 

 

Ali lahko delodajalec preveri covidno potrdilo že pred predvidenim vstopom delavca na 

delovno mesto? 

Da. V primeru posebnih organizacijskih zahtev morajo zaposleni delodajalca pravočasno obvestiti, 

ali imajo oziroma nimajo covidnega potrdila. 



 

Kakšne sankcije tvega delodajalec, če ne opravi preverjanj, ki jih predvideva zakon? 

Delodajalec, ki ne preveri spoštovanja pravil o covidnem potrdilu, tvega globo v znesku od 400 do 

1000 EUR. 


