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PROTOKOL ZA UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA PCT POGOJA ZA ZAPOSLENE V VIZ

I.
Pogoj za opravljanje dela, ki ga morajo izpolnjevati zaposleni v VIZ, je v skladu z Odlokom o
določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu
tudi izpolnjevanje pogojev PCT.
Vzgojno izobraževalni zavod na vidnem mestu objavi obvestilo zaposlenim o izpolnjevanju
pogoja PCT za opravljanje dela oziroma pred začetkom opravljanja dela (za zaposlene, ki se
vračajo z letnega dopusta in bolniške ter za novo zaposlene). Obvestilo zaposlenim se
posreduje osebam na običajen način in vključuje tudi prilogo – Protokol za ugotavljanje
izpolnjevanja PCT pogoja za zaposlene v VIZ.
II.
Zaposleni je dolžan ravnatelju oziroma osebi, ki jo je ravnatelj pooblastil, izkazati izpolnjevanje
PCT pogoja z vpogledom v dokazilo. Zaposleni izkaže izpolnjevanje PCT pogoja pred začetkom
opravljanja dela.
Ravnatelj oziroma od njega pooblaščena oseba vodi za zaposlene poimenski seznam, iz
katerega je razvidno, ali je pogoj PCT izkazan (kateri pogoj je izkazan, seznam ne vsebuje)
oziroma pogoj ni izkazan ter veljavnost pogoja (datum izteka pogoja).
III.
Če zaposleni delodajalcu ne izkaže pogojev, gre za kršitev obveznosti iz delovnega razmerja.
Zaposleni, ki ne izpolni pogoja PCT, ne more opravljati dela na delovnem mestu v vzgojno
izobraževalnem zavodu, niti se ne more nahajati v prostorih zavoda.
IV.
Ravnatelj z zaposlenim, ki ni izkazal PCT opravi razgovor oziroma mu posreduje pisno pojasnilo
o pomenu zahteve izpolnjevanja PCT pogojev za varnost in zdravje pri delu.
Zaposleni in ravnatelj se lahko tudi dogovorita, da za čas, ko zaposleni do izpolnitve pogoja
PCT, lahko koristi letni dopust ali druge oblike upravičene odsotnosti z dela. Če predhodni
dogovori niso mogoči, ravnatelj lahko ukrepa zoper zaposlenega v skladu z določbami Zakona
o delovnih razmerjih (uvedba disciplinskega postopka, pisno opozorilo zaposlenemu pred redno
odpovedjo…).
V.
Ta protokol velja hkrati z veljavnostjo zahteve po izpolnjevanju pogoja PCT za zaposlene v
vzgojno izobraževalnih zavodov v skladu z odlokom Vlade RS.

