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Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) vas vabi na spletni seminar  
 

FINANCIRANJE HAG TESTOV ZA SAMOTESTIRANJE PO PKP 10 
in IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT TER  

NOŠENJA MASK PO VELJAVNIH ODLOKIH 
 

v  sredo, 26.1.2022 ob 10.00 uri 
preko konferenčnega orodja ZOOM 

 
O izpolnjevanju PCT pogoja ter nošenju mask v javnih in zasebnih prostorih je bilo že veliko 
povedanega, pa vendar so, v luči nenehnih sprememb, vprašanja in dileme postale naša stalnica. 
Zato je cilj e-seminarja razjasnitev dilem o zadnjemu odloku in njegovih spremembah ter 
dopolnitvah, ki določajo uporabo ukrepa PCT in nošenja mask, pri čemer bomo natančno 
pogledali, kaj vse je v trenutnih razmerah pomembno za pravilno delovanje delodajalcev in 
samostojnih podjetnikov. Posvetili pa se bomo tudi subvencioniranju HAG testov za 
samotestiranje po PKP10. 
 
Vsebina: 

1. Splošno o izpolnjevanju pogoja PCT 
2. Izpolnjevanje pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo 
3. Izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike 
4. Izjeme od izpolnjevanja pogoja PCT 
5. Način preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT 
6. Krivdno ravnanje delavca ob preverjanju pogoja PCT 
7. Financiranje HAG testov in HAG testov za samotestiranje po PKP10 
8. Kje je uporaba zaščitne maske obvezna po Odloku 
9. Izjeme od uporabe zaščitne maske 
10. Uporaba zaščitne maske pri opravljanju dela/dejavnosti 
11. Odgovori na vprašanja udeležencev 

 
Trajanje: 2 šolski uri 
Seminar bo potekal v živo preko aplikacije ZOOM. Udeleženci prejmejo tudi uporabno gradivo.  
 
Predavateljica:  
Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, je samostojna strokovna sodelavka pravnica pri Združenju 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) in je tudi predstavnica delodajalcev v 
delovnih in pogajalskih skupinah za aktualno delovnopravno zakonodajo ter ima dolgoletne 
izkušnje pri sodnem zastopanju delodajalcev na področju delovnega prava, socialne varnosti in 
civilnega prava. Je tudi avtorica brezplačnega priročnika delovnopravnih vsebin »Delodajalci v 
obrti in podjetništvu sprašujejo.« 
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Cena seminarja: 
 za nečlane ZDOPS/osebo znaša: 80,00 eur + 22% DDV = 97,60 eur  
 cena za člane ZDOPS/osebo s članarino: 

 OSNOVNA (30 % popust) znaša 56,00 eur + 22% DDV = 68,32 eur  
 MEDIUM (50 % popust) znaša 40,00 eur + 22% DDV = 48,80 eur 
 PREMIUM = brezplačno 

 
 
Prijava na seminar preko e-prijavnice: https://forms.gle/wvC5fiCMpCzJJRGK6  
 
 
Plačilo:  
Kotizacija se poravna najkasneje 2 dni pred pričetkom seminarja na transakcijski račun 
Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana: 
TRR odprt pri SKB banki d.d., št.: 03160-1001022028 oz. 
TRR odprt pri Delavski hranilnici d.d., št.: 61000-0025598356 
Sklic: 00 _ 230005-davčna številka.  
Namen plačila: OTHR 
Račun boste prejeli po pošti. 
 
Na podlagi prejete e-prijave ter predhodno poravnane kotizacije boste na dan dogodka ob 9.00 
uri po elektronski pošti prejeli  gradivo ter navodila s povezavo na dogodek. 
 
 
Odpovedi:  
 V primeru prenizkega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja o čemer vas bomo 

pravočasno obvestili.   
 Upoštevamo le pisne odjave prejete na info@zdops.si najkasneje 2 dni pred seminarjem. 
 Ob nepravočasni odjavi, si pridružujemo pravico do uveljavitve 20% kotizacije, za nastale 

administrativne stroške. V primeru, da odjave ne sporočite in se seminarja ne udeležite, kotizacije ne 
vračamo. 
 

 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite. 
 
 
 

  


