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Zadeva: Prebolevnost, cepljenje in testiranje kot pogoj za sodelovanje v 

upravnih postopkih

Z uveljavitvijo Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za 

zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21; v nadaljevanju Odlok) 

so se pojavila vprašanja o dostopnosti strank, stranskih udeležencev in drugih udeležencev do 

državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil (v 

nadaljevanju: organi), ki odločajo v upravnih zadevah, zaradi (ne) izpolnjevanja pogoja 

prebolevnosti, cepljenja in testiranja (v nadaljevanju: PCT).

Odločanje o upravnih zadevah je upravna naloga, ki se izvaja zaradi varovanja javnega interesa 

na določenem področju, ne glede na to, ali je predmet odločanja konkretna pravica oziroma

pravna korist ali obveznost. Kot tako je nujno za urejanje družbenega življenja, zato je na temelju 

Ustave Republike Slovenije in zakonov treba zagotavljati nemoteno in neprekinjeno izvajanje. 

V času epidemije nalezljive bolezni COVID-19 so se z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s 

sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 

SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) in nato z odloki izdanimi na podlagi 

306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku ((Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v 

nadaljevanju ZUP) začasno omejile nekatere procesne pravice, ki jih sicer ureja ZUP, na primer 

možnost vlaganja vlog pri organu, vzpostavilo se je obvezno naročanje, omejila se je možnost 

sodelovanja na ustnih obravnavah, pregledovanje dokumentov v prostorih organa ipd. Omenjeni 

začasni ukrepi so prenehali veljati s prenehanjem veljavnosti odloka, s katerim je bila razglašena 

epidemija COVID-19. Ukrepi na podlagi 306.a člena ZUP trenutno niso aktivirani, zato poslovanje 

v upravnih zadevah poteka kot običajno, ob spoštovanju higienskih in drugih ukrepov kot je 

uporaba zaščitne maske, medsebojna razdalja, razkuževaje, prezračevanje prostorov ipd.

Navedeno se ni spremenilo z uveljavitvijo Odloka, ne glede na pravila prvega odstavka 5. člena 

in prve alineje drugega odstavka istega člena, ki se glasita:

(1) Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na 

kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo 

dejavnost.
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(2) Pogoj PCT morajo izpolnjevati:

-        vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti 

ali v okoljih v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka.

Ob zadržkih in pomislekih do stališč, da Odlok za sodelovanje udeležencev v upravnih postopkih

določa izpolnjevanje pogoja PCT, smo se zaradi nujnosti enotnega izvajanja predpisa obrnili na 

Ministrstvo za zdravje. To je kot njegov pripravljalec pritrdilo, da odločanje v konkretnih in 

posamičnih upravnih zadevah ni urejeno z Odlokom oziroma da odločanja v konkretnih in 

posamičnih upravnih zadevah, kolikor se nanaša na udeležence postopkov, ne moremo 

subsumirati pod prvo alinejo drugega odstavka, v zvezi s prvim odstavkom 5. člena Odloka. 

Udeležence v upravnih postopkih ni mogoče obravnavati kot »uporabnike storitev ali udeležene 

ali prisotne pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka«, kot 

to določa prva alineja drugega odstavka 5. člena. Izvajanje oblastne dejavnosti ni del zakonskega 

dejanskega stanu, ki opredeljuje dejavnosti in storitve iz prvega odstavka 5. člena. V njem je 

opredeljeno opravljanje dela pri delodajalcu in samostojno opravljanje dejavnosti. Tudi zaradi 

sklica prve alineje drugega odstavka na prvi odstavek 5. člena, logična razlaga obeh pravil 

odkazuje, da ne omejujeta izvajanja oblastnih nalog, niti to ni njun namen, kolikor je govora o 

izpolnjevanju pogoja PCT na strani udeležencev postopka (na primer strank, stranskih 

udeležencev, prič, izvedencev, tolmačev ipd.). Ti namreč v položaju ali vlogi zaradi katere 

sodelujejo ali celo morajo sodelovati v postopku niso niti uporabniki storitve, niti niso udeleženi 

pri izvajanju dejavnosti oziroma pri opravljanju dela kot ga opredeljuje prvi odstavek 5. člena 

Odloka. Drugače seveda velja za zaposlene javne uslužbence, ki kot uradne osebe izvajajo 

procesna dejanja in v skladu s prvim odstavkom 5. člena Odloka morajo izpolnjevati pogoj PCT. 

Zato stranke in drugi udeleženci  upravnih postopkov lahko dostopajo do organov, ne glede na 

izpolnjevanje pogoja PCT. Posledično organi izvajanja procesnih dejanj ne morejo pogojevati z 

izpolnjevanjem pogoja PCT, niti tega ne ugotavljajo. Seveda pa od udeležencev zahtevajo 

spoštovanje higienskih ukrepov, s katerimi se preprečuje možnost širjenja COVID-19. 

S spoštovanjem,

Boštjan Koritnik

MINISTER
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