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Zveza: Vaš dopis, ki smo ga prejeli 23. 9. 2021 (IRDG št. 101-2/2021-89)

Spoštovani,

V zvezi z vašim dopisom, ki smo ga prejeli 23. 9. 2021, s katerim v zvezi z Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev 
širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) zahtevate takojšnji 
odgovor na vprašanja, ki nam jih zastavljate v tem dopisu,  vam podajamo naslednji odgovor:

Z natančnim podatkom o tem, koliko zaposlenih na Ministrstvu za obrambo izpolnjuje pogoj PC 
nimamo, saj ne razpolagamo s podatkom o tem, koliko zaposlenih je cepljenje zoper COVID-19 
opravilo v javno zdravstvenem sistemu. Prav tako iz potrdil o upravičeni zadržanosti od dela 
(bolniški listi) ni mogoče ugotoviti, koliko zaposlenih je bolezen COVID-19 dejansko prebolelo, saj 
je okužba s COVID-19 na bolniških listih vodena pod razlog 1, to je bolezen, in ne kot COVID-19.

Zato glede na to, da razpolagamo s podatkom o tem, koliko zaposlenih je bilo zoper COVID-19 
cepljenih v Ministrstvu za obrambo in koliko jih je izrazilo interes po cepljenju s cepivi, s katerimi 
v času organiziranega cepljenja v ministrstvu nismo razpolagali ocenjujemo, da je v Ministrstvu 
za obrambo približno 70% zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti in cepljenja.

Po podatkih Vojaško zdravstvene enote je v Slovenski vojski v zadnjem obdobju več zanimanja 
za cepljenje zoper COVID-19. Po dostopnih podatkih je bilo tako 15. septembra 2021 med 
pripadniki Slovenske vojske 1,8% prebolelih in 56,1% polno cepljenih, na današnji dan, to je 24. 
septembra 2021 pa 1,8% prebolelih in 59,32% polno celjenih pripadnikov Slovenske vojske.

Kot izjeme glede izpolnjevanja pogoja PC bodo obravnavani tisti zaposleni, ki s potrdili svojih 
osebnih zdravnikov izkažejo, da se zoper COVID-19 ne smejo cepiti iz zdravstvenih razlogov. 
Ravno tako za tiste zaposlene, ki svoje delo opravljajo oziroma ga bodo opravljali od doma, 
izpolnjevanje PC pogoja oziroma PCT pogoja, za čas opravljanja dela na domu ni potrebno.
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Skladno z uvodoma citiranim odlokom pa tistim zaposlenim, ki po 1. oktobru 2021 ne bodo 
izpolnjevali pogoja PC, vstop v objekte, na območja in komplekse ministrstva ne bo dovoljen, 
preverjanje izpolnjevanja PC pogoja pa bodo v objektih, na območjih in kompleksih z 
organiziranim varovanjem, kot tudi v samih objektih, območjih in kompleksih ministrstva, izvajali 
pripadniki SV, ki v objektih, na območjih in kompleksih ministrstva izvajajo naloge varnostno 
prijavne in varnostno nadzorne službe. Preverjanje izpolnjevanja PC pogoja za zaposlene v 
objektih, na območjih in kompleksih  brez organiziranega varovanja pa bodo preverjali njihovi 
neposredno nadrejeni.

Vsi odgovori na vaša ostala vprašanja pa so v obvestilu ministra za obrambo vsem zaposlenim v 
ministrstvu, št. 0070-27/2021-12 z dne 24. 9. 2021, ki je v prilogi tega našega odgovora.

S spoštovanjem,
                         Uroš Lampret 
                         državni sekretar

Poslano:
– naslovniku (po e-pošti).

Priloga:
– obvestilo zaposlenim.
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