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Zadeva: Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in 
testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 z dne 11. 9. 
2021

Z dnem 15. 9. 2021 bo začel veljati Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 
143, 11. 9. 2021; v nadaljevanju: Odlok), ki začasno določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali 
testiranja (PCT), pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo
zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno 
razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov. Določa tudi, da preneha veljati predpis, ki je do 
sedaj urejal navedene vsebine.

V odloku Vlada določa, da pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) osebe 
dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, z dokazilom o prebolelosti 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 (na primer pogodba o zaposlitvi; 
civilnopravna pogodba (na primer avtorska pogodba, pogodba o delu, pogodba o opravljanju 
prostovoljnega dela); delo študentov 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 iz prejšnjega odstavka. Stroške testiranja v tem primeru 
posamezniki krijejo sami.

V zvezi z izvajanjem institucionalnega varstva in namestitvenih programov na področju 
socialnega varstva (domovi za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi, varstveno delovni 
centri, zavodi za usposabljanje, krizni centri in socialnovarstveni programi, ki izvajajo 

Vsem izvajalcem na področju socialnega
varstva



namestitev) veljajo enaki pogoji kot so določeni v drugi alinei drugega odstavka 5. člena Odloka, 
in sicer da morajo uporabniki pogoj PCT izpolnjevati ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni 
vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. Testiranje zagotovi izvajalec 
dejavnosti. 

Upoštevajoč četrti odstavek 5. člena Odloka so izjema  glede izpolnjevanja PCT pogoja tudi 
nujni postopki na področju socialne in družinske problematike, katerih opustitev bi vodila v 
nastanek ali bistveno poslabšanje te problematike.

S spoštovanjem,

JANEZ CIGLER KRALJ
        MINISTER 

Poslati:
- naslovnikom, po e-pošti

V vednost:
- Ministrstvo za zdravje, po e-pošti: gp.mz@gov.si
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