
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
T: 080 81 80
E: gp@zagovornik-rs.si

Številka: 0702-165/2021/2
Datum:  3. 9. 2021
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Spoštovani,

na Zagovornika načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) ste se obrnili v zvezi z zahtevo 
cepljenja na delovnem mestu. Zagovornik je dne 31. 8. 2021 prejel vaš dopis »Poziv k podaji 
ocene diskriminatornosti zaradi zdravstvenega stanja – necepljenih zoper Covid-19 in zaradi 
nepriznavanja pogoja prebolevnosti in testiranja iz t.i. pogoja PCT v Slovenski vojski pri 
njenem delovanju«. V njem pojasnjujete, da so se v zadnjem mesecu na vas obrnili mnogi 
člani Sindikata vojakov Slovenije (v nadaljevanju: SVS) – pripadniki Slovenske vojske (v 
nadaljevanju: SV) zaradi nepoštene in krivične obravnave necepljenih zoper covid-19, z 
namenom vsiljevanja cepljenja proti covid-19. V SVS menite, da gre za diskriminatorno 
obravnavo, saj pripadniki ne morejo opravljati določenih nalog, tudi tistih, na katere so 
razporejeni že dlje časa, kljub želji po testiranju, torej ob izpolnjevanju t. i. pogoja PCT. 
Navedeno izhaja iz mnogih telefonskih klicev članov in e-poštnih sporočil naslovljenih na 
SVS (prilagate dve anonimizirani elektronski sporočili pripadnikov SV). 

Minister za obrambo je podal sporno usmeritev: »Da pri opravljanju zakonsko opredeljenih 
nalog Slovenske vojske na ozemlju Republike Slovenije, kot je varovanje državne meje in 
pomoč drugim državnim organom ali tam, kjer obstaja večja nevarnost prenosa okužbe z 
virusom SARS-CoV-2, se prednostno zagotovi pripadnike Slovenske vojske in druge 
zaposlene na ministrstvu, ki imajo cepljenje proti COVID-19 opravljeno v polnem obsegu.«
Menite, da beseda »prednostno« predstavlja podlago za posredno diskriminacijo oz. 
neenako obravnavo necepljenih pripadnikov SV, ki se zaradi svojih nazorov ne želijo cepiti 
zoper covid-19. Poudarjate, da se navidezno nevtralna določba »prednostno« v praksi pri 
poveljujočih na vseh ravneh uporablja kot pogoj cepljen, namesto PCT, za opravljanje 
določenih nalog, tudi v Republiki Sloveniji, kar po vašem mnenju predstavlja podlago za 
posredno diskriminacijo oz. neenako obravnavo necepljenih pripadnikov SV. Napotujete na 
nejasen odgovor Ministrstva za obrambo Sindikatu ministrstva za obrambo.1

                                               
1 Sindikat ministrstva za obrambo: Odgovor MO na zahtevo SMO o prenehanju diskriminacije in 
stigmatizacije zaposlenih v SV in MO, ki niso cepljeni proti COVID-19; https://sindikatmors.si/aktualno-
smo/novice/item/1374-odgovor-mo-na-zahtevo-smo-o-prenehanju-diskriminacije-in-stigmatizacije-
zaposlenih-v-sv-in-mo-ki-niso-cepljeni-proti-covid-19.

G. Gvido Novak, predsednik SVS
E: predsedniksvs@sindikatvojakov.si



2

Navajate, da zaradi posredne diskriminacije v SV pogoj PCT zanje dejansko ne velja, ampak 
le pogoj C. Napotujete na objavo SV z dne 29. 7. 2021.2 Ob tem dodajate, da za policiste pri 
varovanju državne meje, kjer so jim pripadniki SV v pomoč, velja pogoj PCT in nikakor zgolj 
pogoj C. 

V SVS trdite, da se v SV izvaja množična posredna diskriminacija tudi s tem, ko poveljniki 
podrejene večkrat dnevno napeljujejo in posredno prisiljujejo k cepljenju zoper covid-19 in 
pogojujejo opravljanje njihovega dela s predhodnim cepljenjem. Pogojevanje je v nekaterih 
primerih postavljeno tudi z določenim datumom do kdaj se morajo cepiti (recimo do 
3.9.2021), da bodo lahko nadaljevali z opravljanjem del in nalog, na katere so že razporejeni. 
Prisotne so tudi spodbude, da bodo cepljeni člani SV prejeli dodatno plačilo za opravljanje 
teh delovnih nalog (dodatek 19% in dodatek 10%).

Mnogi od članov, ki so se v stiski obrnili na vas, povedo, da bodo odpovedali delovno 
razmerje v SV, če se bo takšna praksa neenake obravnave nadaljevala. Necepljene 
upravičeno skrbi, da bodo neutemeljeno deležni slabe službene ocene za leto 2021, ker ne 
bodo opravili nalog v pričakovanem obsegu, s tem bodo prikrajšani za napredovanja pri plači 
in činu. Nekaj članov se je na vas obrnilo tudi zato, ker morajo kot cepljeni opravljati več 
nalog zato, ker se necepljenih ob izpolnjevanju pogoja PCT ne razporeja na delovne naloge. 
Menite, da gre v opisanem za diskriminacijo z neenako obravnavo pri izpolnjevanju v 
Sloveniji predpisanega pogoja PCT. Kot razlog za diskriminacijo razumete zaposlitev v SV, 
kot relevantno osebno okoliščino pa prepoznavate zdravstveno stanje.

Zagovornika pozivate k opredelitvi do opisanih dogodkov in ravnanj, ki jih pojmujete kot 
neenako obravnavo oz. posredno diskriminacijo zaposlenih v SV in k dolžnemu ukrepanju 
glede delovanja SV pri zagotavljanju enakih pogojev za opravljanje dela tudi necepljenim 
pripadnikom SV. 

*

Naloge in pristojnosti Zagovornika ureja 21. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo (v 
nadaljevanju: ZVarD),3 v skladu s katerim je Zagovornik pristojen za obravnavo primerov 
domnevnih kršitev prepovedi diskriminacije ter nudenje neodvisne pomoči in svetovanje 
diskriminiranim osebam pri uveljavljanju njihovih pravic v zvezi z varstvom pred 
diskriminacijo. 

Zagovornik lahko opravlja svetovalno funkcijo, ali pa v primeru podanega Predloga za 
obravnavo diskriminacije sproži postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem 
diskriminacijo potrdi oziroma je ne potrdi. Zagovornik vašo zadevo obravnava v okviru svoje 
svetovalne funkcije, v okviru katere naprej poudarja sledeče:

Diskriminacijo opredeljuje 4. člen ZVarD, skladno s katerim pomeni diskriminacija vsako 
neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali 
omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico 
oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. 
Diskriminacija zaradi katere koli osebne okoliščine je prepovedana. 

                                               
2 Slovenska vojska: Neprekinjeni, pravočasni in ustrezni ukrepi znotraj Slovenske vojske preprečujejo 
širjenje b o l e z n i  t e r  o m o g o č a j o  v a r n o  u r e s n i č e v a n j e  p o s l a n s t v a ;  d o s t o p n o  n a :  
https://www.slovenskavojska.si/medijsko-sredisce/novica/neprekinjeni-pravocasni-in-ustrezni-ukrepi-
znotraj-slovenske-vojske-preprecujejo-sirjenje-bolezni-ter-omogocajo-varno-uresnicevanje-
poslanstva/.
3 Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), Uradni list RS, št. 33/16, 21/18 – ZNOrg.
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Pri diskriminaciji mora biti specifična osebna okoliščina odločilen razlog za slabšo 
obravnavo. Gre za prirojene ali pridobljene osebne značilnosti, lastnosti, stanja ali statuse, 
ki so praviloma trajno in nerazdružljivo povezani z določenim posameznikom in njegovo 
osebnostjo, zlasti identiteto ali pa jih posameznik ne spreminja zlahka. Mednje, skladno s 1. 
členom ZVarD, štejejo spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, 
invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, 
premoženjsko stanje, izobrazba ali katera koli druga osebna okoliščina. 

ZVarD opredeljuje več oblik diskriminacije, od katerih sta osnovni obliki neposredna in 
posredna diskriminacija (6. člen ZVarD).  Neposredna diskriminacija obstaja, če je oseba 
ali skupina oseb zaradi določene osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali 
podobnih situacijah obravnavana manj ugodno kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se 
obravnavala druga oseba ali skupina oseb (prvi odstavek 6. člena ZVarD). Posredna 
diskriminacija pa obstaja, kadar je oseba ali skupina oseb z določeno osebno okoliščino 
bila, je ali bi lahko bila zaradi navidezno nevtralne določbe, merila ali prakse v manj 
ugodnem položaju kot druge osebe, razen če ta določba, merilo ali praksa objektivno temelji 
na legitimnem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in nujno potrebna (drugi 
odstavek 6. člena ZVarD). Poleg teh dveh oblik ZVarD opredeljuje tudi druge oblike 
diskriminacije (7. člen; natančneje od 8. do 11. člena ZVarD): nadlegovanje (tudi spolno 
nadlegovanje), navodila za diskriminacijo, pozivanje k diskriminaciji, viktimizacija. V 
primerih večkratne, množične, dolgotrajne oz. ponavljajoče se ali pa diskriminacije, ki bi 
lahko vsebovala težko popravljive posledice za diskriminirano osebo, ZVarD prepoznava 
hujše oblike diskriminacije (12. člen ZVarD).

Da bi lahko govorili o diskriminaciji skladno z ZVarD, morajo biti izpolnjeni naslednji elementi: 
podani morajo biti osebna okoliščina, poseg v človekovo pravico, svoboščino, drugo pravico, 
pravni interes ali ugodnost, prikrajšanje v primerjavi z drugimi posamezniki ali skupinami v 
primerljivem položaju, vzročna zveza med osebno okoliščino in obravnavo, ki je je 
predlagatelj deležen, ter odsotnost izjem od prepovedi diskriminacije. 

*

Na Zagovornika ste se obrnili v zvezi s pogojem cepljenosti, torej pogojem C iz t.i. pogoja 
PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje). 

Kot pojasnjeno uvodoma, lahko o diskriminaciji v pravnem smislu govorimo le, kadar 
razlikovanje med dvema posameznikoma ali skupinami posameznikov temeljni na 
določeni osebni okoliščini v smislu ZVarD. Z vidika vprašanja diskriminacije je torej nujno 
potrebno identificirati osebno okoliščino v smislu ZVarD. Poleg izrecno naštetih osebnih 
okoliščin (1. člen ZVarD) zakon varuje posameznike pred diskriminacijo tudi na podlagi t. i. 
»drugih osebnih okoliščin«. Pri zapolnjevanju nedoločnega pravnega pojma »drugih osebnih 
okoliščin« Zagovornik upošteva definicijo osebnih okoliščin kot »prirojenih ali pridobljenih 
osebnih značilnosti, lastnosti, stanj ali statusov, ki so praviloma trajno in nezdružljivo 
povezani z določenim posameznikom in njegovo osebnostjo, zlasti identiteto, ali pa jih 
posameznik ne spreminja zlahka«.4 Med »druge osebne okoliščine« je Zagovornik skladno z 
navedeno definicijo že štel npr. nosečnost, starševstvo, zdravstveno stanje, državljanstvo in 
kraj stalnega prebivališča.

Iz vašega dopisa izhaja, da (ne)cepljenost prepoznavate kot osebno okoliščino 
zdravstvenega stanja. Zagovornik opozarja, da (ne)cepljenost ni zdravstveno stanje, ampak 
potencialno »druga osebna okoliščina«. Zdravstveno stanje je npr. obolelost s covid-19 in ne 
(ne)cepljenost. 

                                               
4 Predlog ZVarD, obrazložitev členov.
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V zvezi s pogojem PCT, konkretno cepljenjem, je Zagovornik že zavzel stališče, da 
pogoj načeloma ne pomeni diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznika, 
saj (ne)cepljenosti ni mogoče enoznačno opredeliti kot osebno okoliščino. Navedeno 
stališče je Zagovornik zavzel v Oceni diskriminatornosti Odloka o začasnih omejitvah 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji št. 050-27/2021/6. 
Celotna Ocena diskriminatornosti je dostopna na povezavi: http://www.zagovornik.si/wp-
content/uploads/2021/08/OCENA-DISKRIMINATORNOSTI-Odloka-in-Uredbe.pdf.

Morebitne izjeme od ocene, da (ne)izpolnjevanje PCT pogoja ne pomeni diskriminacije, bi 
lahko predstavljale osebe, ki se ne morejo oz. ne smejo cepiti iz razloga zdravstvenega 
stanja. Morebitne izjeme od ocene bi lahko predstavljale tudi osebe, ki se ne želijo cepiti iz 
razlogov vere ali prepričanja (pri čemer prepričanja ne moremo enačiti z mnenjem o 
določenem vprašanju, temveč gre za vprašanje svetovnonazorskega prepričanja kot 
ekvivalenta veri). O diskriminaciji lahko torej govorimo samo v primeru, kada se 
(ne)izpolnjevanje PCT pogoja, konkretno necepljenje, poveže z osebno okoliščino 
zdravstvenega stanja oz. z osebno okoliščino vere ali prepričanja posameznika.

V dopisu ste navedli, da je zavračanje cepljenja stvar »nazorov«, kar nakazuje na sklicevanje 
na izjemo prepričanja. Zagovornik zato v nadaljevanju pojasnjuje vsebino pojma 
»prepričanje« v kontekstu ZVarD. 

Zagovornik pri opredelitvi pojma »prepričanje« primarno izhaja iz sklepa Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije št. I Up 27/2008 z dne 23. 6. 2008.5 Sklep se nanaša na čas, ko je v 
Sloveniji varstvo pred diskriminacijo urejal še Zakon o uresničevanju načela enakega 
obravnavanja – ZUNEO. Tega je kasneje nadomestil Zakon o varstvu pred diskriminacijo –
ZVarD, ki pa prav tako varuje osebni okoliščini vere ali prepričanja, podobno kot ZUNEO. 

V sklepu je sodišče zapisalo, da je materialnopravno zmotno stališče, da lahko prav vsaka 
razlika v mnenjih zadošča za utemeljitev očitka diskriminacije na podlagi prepričanja. 
Izpostavi, da je potrebno nedoločen pojem »drugo prepričanje« (iz pojma »vera ali drugo 
prepričanje«) napolniti z vsebino, pri čemer se sodišče opre na jezikovno razlago: 

»Slovar slovenskega knjižnega jezika (Ljubljana 1994; v nadaljevanju SSKJ) 
opredeljuje tri različne pomene besede »prepričanje«: prvi pomen se nanaša na to, 
»kar nekdo glede na logiko, izkustvo upravičeno misli, sodi, da je resnično, pravilno«; 
- pri drugem pomenu pomeni prepričanje toliko kot »prepričanost«;- pri tretjem 
pomenu gre za skupek med seboj povezanih misli, pojmov, sodb: a) bodisi o 
temeljnih, splošnih vprašanjih sveta, družbe, človeka: braniti, zatajiti prepričanje; za 
svoje prepričanje so bili pripravljeni tudi umreti; versko prepričanje/ biti po prepričanju 
marksist b) bodisi v zvezi s kakim delom stvarnosti: njegovo politično prepričanje. Po 
presoji Vrhovnega sodišča RS mnenje (sodba) o resničnosti - prvi pomen 
besede prepričanje - in odraz osebnega pogleda na neko okoliščino (drugi 
pomen besede prepričanje) nista predmet varovanja po ZUNEO. Ni namreč 
videti razloga, da bi zakonodajalec v okviru prepovedi diskriminacije varoval 
prav vsako človekovo sodbo o katerikoli okoliščini ali osebni pogled na 
katerokoli okoliščino. To kaže na to, da je zakonodajalec hotel varovati 
človekovo drugo prepričanje le, če ustreza prvemu delu tretjega pomena 
besede »prepričanje«.«

                                               
5 Sklep Vrhovnega sodišče Republike Slovenije (https://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/11879/) je bil 
sicer sprejet v času veljavnosti Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, 
št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo, 33/16 – ZVarD; v nadaljevanju: ZUNEO), vendar je omenjeni 
zakon, tako kot ZVarD (ki je ZUNEO razveljavil in nadomestil), med varovanimi osebnimi okoliščinami 
izrecno naštel tudi »vero ali prepričanje« (primerjaj 2. člen ZUNEO in prvi odstavek 1. člena ZVarD). 
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Na osnovi navedenega stališča Vrhovnega sodišča Zagovornik meni, da nezaupanje 
farmaciji in uradni medicini ter zavračanje PCT pogoja iz tega razloga ni mogoče razumeti 
kot prepričanja iz prvega dela tretjega pomena besede »prepričanje«, ki v skladu z judikatom 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pomeni varovano osebno okoliščino v smislu »vere 
ali prepričanja«. Prav tako razlogi kot so strah pred stranskimi učinki, prepričanje, da covid-
19 ni nevarna bolezen itd., iz katerih se posamezniki niso pripravljeni cepiti, ne ustrezajo 
prvemu delu tretjega pomena besede »prepričanje«. Pri nasprotovanju cepivom gre za 
prepričanje kot sodbo posameznika (prvi pomen besede »prepričanje«) in za prepričanost 
(drugi pomen besede »prepričanje«), teh dveh pomenov »prepričanja« pa ZVarD ne varuje.

Zagovornik doslej sicer še ni prepoznal diskriminacije na podlagi osebne okoliščine 
prepričanja, saj se ta le redko zatrjuje v postopkih ugotavljanja diskriminacije. V enem 
primeru svetovanja se je na Zagovornika obrnil posameznik, ki je zatrjeval, da je kot vegan 
diskriminiran pri delodajalcu, ki mu ne plačuje nadomestila za prehrano med delom, saj 
delodajalec prehrano zagotavlja na delovnem mestu. Stranka pa je pojasnila, da je izbrala 
rastlinsko prehrano, ker je ta bolj zdrava. Stranka ob tem ni zatrjevala, da bi bilo veganstvo 
posledica prepričanja ter svojega vprašanja tudi ni na ta način vsebinsko utemeljila, zato 
Zagovornik v zadevi diskriminacije ni prepoznal. Drugih prijav ali vprašanj v povezavi z 
osebno okoliščino prepričanja Zagovornik še ni prejel. 

Zagovornik se sicer do vprašanja prepričanja lahko opredeli le v vsakem posameznem 
primeru posebej, glede na prepričljivost navedb in utemeljitev predlagatelja postopka 
diskriminacije.  

*

Na splošno tako ni mogoče govoriti o posredni diskriminaciji v smislu ZVarD zaposlenih v SV 
glede cepljenja proti covid-19. 

Drži pa, da bi lahko bili posredno diskriminirani tisti pripadniki SV, ki se ne smejo cepiti iz 
zdravstvenih razlogov ali cepljenje zavračajo zaradi vere ali prepričanja (in ne prepričanosti –
torej v smislu, kot je razloženo zgoraj). 

To pa lahko Zagovornik ugotavlja samo v vsakem posameznem primeru posebej. Če torej 
kateri član SV zatrjuje katero izmed izjem, lahko poda individualno prijavo in utemeljuje svojo 
osebno okoliščino oz. več njih kot razlog za nedopustno diskriminacijo. 

Ali gre v konkretnem primeru za diskriminacijo, lahko Zagovornik potrdi šele po 
zaključenem ugotovitvenem upravnem postopku ugotavljanja diskriminacije. Če bi 
želeli, da Zagovornik sproži postopek ugotavljanja diskriminacije, lahko posamezen član, ki 
zatrjuje eno izmed izjem, poda lastnoročno podpisan Predlog za obravnavo 
diskriminacije po navadni pošti ali skenirano po elektronski pošti. Pri tem si lahko pomaga 
tudi z obrazcem, ki je dostopen na spletni strani Zagovornika, na naslovu: 
http://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2018/10/Predlog-za-obravnavo-diskriminacije-
1810.pdf.  

Če se bo posamezen član SV odločil podati predlog za obravnavo Zagovorniku, ga vabimo,
da v predlogu navede čim več dodatnih informacij, ki bi lahko bile koristne za postopek 
ugotavljanja diskriminacije. Predvsem naj utemelji svojo osebno okoliščino z relevantnimi 
dokazili. Po prejetju predloga za obravnavo se bo Zagovornik z zaprosilom obrnil na 
nadrejene člana SV in na Ministrstvo za obrambo. Kakšni so bili konkretni razlogi delodajalca 
za njegovo ravnanje, lahko Zagovornik ugotovi šele po izvedenem ugotovitvenem 
upravnem postopku, v katerem zbere in preveri vsa razpoložljiva dejstva in dokaze. Gre 
torej za postopek, v katerem se preverjajo dejstva in dokazi, da se z gotovostjo ugotovi 
dejansko stanje, na tej osnovi pa se potem uporabi tudi pravni okvir varstva pred 
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diskriminacijo. Zagovornik postopek zaključi z ugotovitveno upravno odločbo, v kateri 
diskriminacijo potrdi oziroma je ne potrdi. Zagovornik nima možnosti sankcioniranja kršiteljev, 
če pa diskriminacijo ugotovi, identificira pristojni inšpektorat, ki lahko zoper kršitelja izvede 
prekrškovni postopek.  

*

V elektronskem sporočilu, naslovljenem na Zagovornika, ste predlagali izvedbo ocene 
diskriminatornosti. Pojasnjujemo, da Zagovornik izvede oceno diskriminatornosti takrat, 
kadar je domnevno diskriminatoren predpis, splošni akt, ki zavezuje nedoločeno število oseb. 
Zagovornik ima namreč po 38. členu ZVarD pristojnost podati zahtevo za presojo ustavnosti 
na Ustavno sodišče, kadar  oceni, da je določen predpis diskriminatoren, v namen pa mora 
prej izvesti postopek ocene diskriminatornosti, v katerem se opredeli do vsebine predpisa. 
Na podlagi opredelitve se nato odloči, ali bo podal zahtevo za oceno ustavnosti na Ustavno 
sodišče. 

V vseh ostalih primerih, kadar se zastavi vprašanje, ali določeno ravnanje (in ne predpis) 
pomeni neenako obravnavo, pa Zagovornik lahko izvaja upravni postopek ugotavljanja 
diskriminacije, kot prej opisano.  

Iz vašega dopisa izhaja, da kot sporno označujete ravnanje vodstva Slovenske vojske in ne 
vsebino katerega od predpisov, ki urejajo delovanje Slovenske vojske. Glede na navedeno v 
takšnem primeru Zagovornik ne izvaja ocen diskriminatornosti, temveč lahko vodi upravni 
postopek ugotavljanja diskriminacije. V postopkih ugotavljanja diskriminacije Zagovornik 
postopa le v mejah svojih pristojnosti, ki so določene z ZVarD. Ugotavlja lahko torej le kršitev 
prepovedi diskriminacije.

*

Vsebina vašega sporočila pa sproža tudi vprašanja na drugih področjih, ki ne sodijo v 
pristojnost Zagovornika. Gre za širše področje varovanja pred nalezljivimi boleznimi, ki ga 
ureja Zakon o nalezljivih boleznih, širše področje delovnih razmerij, ki jih ureja ZDR-1, ter 
področje, ki ga ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Ni nepomembno, da je 
po 4. členu ZDR-1 delovno razmerje razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se 
delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, 
osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V delovnem 
razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane 
pravice in obveznosti. 

Pomembno je tudi upoštevati, da je po petem odstavku 1. člena ZVZD-1 delodajalec dolžan 
zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z ZVZD-1, drugimi predpisi in smernicami. To 
pomeni, da mora delodajalec pred postavitvijo takega pogoja preveriti z delovnopravnega 
vidika, ali je pogoj cepljenosti potreben za varno in zdravo opravljanje dela samega delavca 
kot tudi drugih zaposlenih pri delodajalcu. Delodajalec mora med drugim v sodelovanju s 
strokovnimi delavci za varnost pri delu in izvajalci medicine dela določiti ukrepe za 
zmanjševanje ali obvladovanje tveganj za varnost in zdravje pri delu. Po stališču 
Inšpektorata RS za delo nevarnost za okužbo z virusom SARS-CoV-1 je eno od takšnih 
tveganj.6 Pri tem pa je po drugi strani upoštevno tudi pomembno dejstvo, da cepljenje proti 
covid-19 v Republiki Sloveniji ni obvezno. Dokončnega odgovora na to vprašanje z vidika 
delovnopravnih razmerij še ni, odgovora na to vprašanje pa Zagovornik ne more podati, saj 
gre za zadevo, ki ne sodi v njegovo pristojnost. 

                                               
6 https://n1info.si/koronavirus/delodajalci-testiranje-lahko-zahtevajo-kaj-pa-cepljenje/. 
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O morebitnih sporih med delavci in delodajalci v smislu, ali je cepljenje pri določenem 
delodajalcu glede na identificirana tveganja glede na pogoje dela nujno potrebno za 
varovanje zdravja ter ali delodajalec lahko zahteva, da se zaposleni cepijo oziroma
dodeljevanje delovnih nalog pogojuje s cepljenjem, ob upoštevanju, da cepljenje ni obvezno, 
pa bo moralo odločiti delovno sodišče oziroma v primerih javnih uslužbencev upravno 
sodišče. 

*

Upamo, da so navedene informacije za vas koristne. Za vsa dodatna pojasnila na morebitna 
vaša vprašanja in za svetovanje smo vam na voljo na elektronskem naslovu gp@zagovornik-
rs.si ali na brezplačni telefonski številki 080 81 80, vsak dan med 10.00 in 12.00, ob sredah 
tudi v popoldanskem času med 15.00 in 18.00 uro. 

Lepo pozdravljeni, 

                         Dr. Neža Kogovšek Šalamon
Vodja oddelka za ugotavljanje 
diskriminacije in zagovorništvo

Poslano:
- naslovniku (predsedniksvs@sindikatvojakov.si),
- zbirka dok. gradiva.
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