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Bistvene novosti po Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev 

širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 z veljavnostjo od 6.9.2021 dalje 
 

Vlada RS je sprejela nov  Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in 

testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki stopi v veljavo v 

ponedeljek, 6.9.2021.  

Bistvena novost je, da odlok zahteva izpolnjevanja pogoja PCT za zaposlene v praktično vseh 

dejavnostih in da se kot izpolnjevanje pogoja T pri zaposlenih od 6.9.2021 šteje tudi 

samotestiranje, ki ga morajo zaposleni izvajati enkrat tedensko v enakih časovnih intervalih 

(npr. vsak ponedeljek, ali vsak petek, ipd.). Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo 

opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju 

ali na delovnem mestu. Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu 

evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega - vzorec 

se nahaja na koncu članka. V primeru pozitivnega rezultata testirana oseba obvesti osebnega 

zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo PCR. 

 

Še vedno kot izpolnjevanje pogoja T veljajo tudi HAG (48 ur) in PCR (76 u) testi, vendar 

odlok ne določa, da se stroški testiranj krijejo iz proračuna, kar pomeni, da jih mora za 

zaposlene kriti delodajalec. 

 

Novost je tudi ta, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi uporabniki večine storitev  (npr. 

gostje v gostinskih obratih, stranke v kozmetičnih/frizerskih salonih, idr.), razen  

1. osebe, ki so mlajše od 12 let, 

2. osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. 

razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s 

prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami, 

3. uporabniki storitev: 

o trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost, 

o lekarn, 

o bencinskih servisov, 

o bank in zavarovalniških storitev, 

o pošte, 

o dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane, 

o servisnih delavnic, tahografskih delavnic, nalog tehničnih služb, strokovnih 

organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih 

vozil ter rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo 

certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, kjer ni 

neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti. 

 

POZOR: samotesiranje velja le za izvajalce dejavnosti, ne pa za uporabnike storitev.  

Za uporabnike storitev - vaše stranke, goste - samotestiranje ne velja kot izpolnjen T pogoj, 

uporabniki morajo imeti kot T pogoj opravljen HAGT (48 ur) ali PCR (76 ur). 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2833/odlok-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2833/odlok-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
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Bistvena novost pri opravljanju gostinske dejavnosti je, da morajo pogoj PCT 

izpolnjevati tudi gostje na vrtovih/terasah gostinskega obrata in ne le v notranjosti 

obrata.  

 

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

ali organizirajo opravljanje dela, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja pogoja opravlja z 

dokazili iz prvega odstavka Odloka. Nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja izvajajo 

pristojne inštitucije – inšpekcije. 

 

Povedano po domače: 

Vsi zaposleni, vključno s podjetniki, nosilci dejavnosti, ki prihajate v stik s  strankami/gosti, 

morate za opravljanje dejavnosti izpolnjevati pogoj PCT. Kot pogoj T (testiran) velja od 

6.9.2021 dalje tudi tedensko samotestiranje.  

Če pa si boste želeli privoščiti pijačo na terasi bližnjega lokala ali obiskati gledališko 

predstavo, še prej pa frizerja, pa samotestiranje ne zadošča in v kolikor niste cepljeni ali 

prebolevnik, se boste morali testirati s HAGT ali PCR testom, ki imata veljavnost 48 oz. 76 ur 

in testiranje tudi sami plačati. 

 

Izvajalci dejavnosti morate 

• na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev in 

dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja, in  

• na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. Osebam, ki PCT pogoja ne 

izpolnjujejo, se ne dovoli uporaba storitve ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju 

dejavnosti. 

 

Vzorca obvestila se nahajata na koncu članka. 

 

Uporaba zaščitne maske 

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih 

krajih oziroma prostorih.  

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih 

oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v 

osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih 

oziroma prostorih ni potrebno, 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.  

 

Razkuževanje: 

Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z 

razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga 

vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila 
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mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma 

prostoru pri vhodu v tak prostor.  

Izvajalci dejavnosti oziroma upravljalci poslovnih stavb in stavb, v katerih se izvaja dejavnost 

na območju Republike Slovenije so dolžni poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, 

v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.  

Primer evidenčnega lista za samotestiranje: 

 

Podjetje …………………………………… 

Sedež …………………………………….. 

 

 

Zaposleni (delavec/delavka) …………………………….. 

 

EVIDENČNI LIST SAMOTESTIRANJ 

 

Datum samotestiranja Rezultat testa Podpis delavca/delavke 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Primer obvestila PCT za gostinske terase/vrtove: 

 

OBVESTILO  
 

Na terasi/vrtu so lahko samo osebe, ki izpolnjujejo enega izmed pogojev  

PCT 

• Potrdilo o prebolelosti 

• Potrdilo o cepljenju 

• Potrdilo o testiranju (veljavnost HAG 48ur oz PCR 72ur od odvzema brisa) 

 

 

*Pogoj PCT ne velja za osebe, ki so mlajše od 12 let 
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Primer obvestila PCT za notranjost obrata, kjer se opravlja dejavnost: 

OBVESTILO  

 

V notranjih prostorih so lahko samo osebe, ki izpolnjujejo enega izmed 

pogojev  

PCT 

• Potrdilo o prebolelosti 

• Potrdilo o cepljenju 

• Potrdilo o testiranju (veljavnost HAG 48ur oz PCR 72ur od odvzema brisa) 

 

 

*Pogoj PCT ne velja za osebe, ki so mlajše od 12 let  

 

 

 

 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje, 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

Zagorje ob Savi, 5.9.2021 

 


