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Zadeva: Ukrepi zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z 

nalezljivo boleznijo COVID-19

Spoštovana županja, spoštovani župan,

v zadnjih tednih se soočamo s ponovnim porastom števila okužb z nalezljivo boleznijo COVID-

19. Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo 

preventivno in odgovorno za omejitev širjenja bolezni in da preprečimo morebitno ponovno 

omejitev javnega življenja. Z namenom, da se v državi čim bolj učinkovito pripravimo na novi val, 

je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja 

in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št.146/21 z dne 

11.9.2021, v nadaljevanju: Odlok), ki vam ga želim v nadaljevanju podrobneje predstaviti. 

Odlok začasno določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti ali okoljih 

v Republiki Sloveniji in za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju 

dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi za 

samotestiranje, uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in 

prezračevanje prostorov. Določa tudi, da preneha veljati predpis, ki je do sedaj urejal navedene 

vsebine. 

Z Odlokom Vlada določa, da pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) osebe 

dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, z dokazilom o prebolevnosti ali z dokazilom o 

cepljenju. Prebolevnik PCT pogoj izpolnjuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je 

starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni.

PCT pogoj morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi 

pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Za opravljanje 

dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki 

se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja 

delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost. PCT pogoj morajo izpolnjevati tudi 

vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih. 

Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami.

V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja 

varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter 

kolektivnimi pogodbami dejavnosti. Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati uporabniki zavodov 

za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih 

hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 

ur.



Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo 

ali organizirajo opravljanje dela.

Vlada v Odloku določa tudi, da je uporaba zaščitnih mask obvezna pri gibanju in zadrževanju v 

vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Prav tako je uporaba zaščitnih mask obvezna na 

odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 

metra, in v osebnih vozilih. Maska pa ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je 

zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v 

vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, 

kjer se upošteva pogoj PCT.

Pomembno vlogo pri izvajanju ukrepov na lokalni ravni imajo poleg voljenih predstavnikov v 

organih občinske uprave tudi občinski redarji. Tudi za njih velja, da morajo izpolnjevati pogoj PCT 

na podlagi 11. točke 5. člena Odloka. Pri opravljanju svojih nalog morajo občinski redarji obvezno 

uporabljati zaščitne maske v vseh postopkih s posamezniki ter v komunikaciji z osebami, ki so 

navzoče na kraju postopkov. Predlagam vam, da občinsko redarstvo seznanite z vsebinami 

Odloka tudi zato, ker v skladu z zakonodajo izvajajo nadzor nad izvrševanjem odloka. Prav tako 

predlagam, da na sprejeti Odlok opozorite tudi zaposlene v občinski upravi, javnih zavodih in 

drugih organih iz vaše pristojnosti ter v skladu z njim organizirate delo in določite način preverjanja 

pogoja PCT v občini. Neobvezno in dobronamerno dopisu pripenjamo predlog protokola 

preprečevanja širjenja okužb in izjavo, ki jo podpiše zaposleni. Gradivo so pripravili na Ministrstvu 

za zdravje in prijazno dovolili, da se lahko uporabi kot pomoč. 

Obvestilo zaključujem z mislijo pristojnega zdravstvenega ministra, kolega Poklukarja, ki pravi: 

»Imamo cepivo in izkušnje. O virusu smo se že marsikaj naučili. Vemo, kaj lahko pričakujemo -

na nas vseh je, da storimo, kar moramo. Ni razloga za pomisleke in ni časa za oklevanje. Čas je 

za razum«. V svojem imenu vas pozivam, da občane spodbujate k cepljenju proti nevarni bolezni.

Ostanite zdravi!

Boštjan Koritnik

      Minister
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