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Nov Odlok o izpolnjevanju PCT pogoja z veljavnostjo 15.9.2021 
 

V Ur. l. RS št. 146/2021 je objavljen nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 

cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (»Odlok«), ki začne 

veljati 15. septembra 2021 in nadomešča Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 

cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 

142/21),  prinaša pa naslednje spremembe: 

 

- Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati: 

• vsi delavci (ne glede na dejavnost) in 

• osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri 

delodajalcu (ne glede na dejavnost), ali 

• osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost (ne glede na dejavnost). 

 

Po domače: PCT morajo izpolnjevati VSI, ki delajo (vsi zaposleni, upokojenci/drugi 

delavci po pogodbah, dijaki/študentje po napotnicah, na obvezni praksi, idr) ne glede na 

to, kaj delajo oz. ne glede na to ali prihajajo direktno v stik s strankami ali ne.  

 

- za pogoj P - Obdobje prebolevnosti se znižuje na 180 dni od pozitivnega PCR testa 

Za uporabnike storitev (kupce, goste, stranke, obiskovalce, ipd.) ni sprememb in se kot 

izpolnjen pogoj T štejeta testa HAGT (48 ur) in PCR (76 ur), stroške testa v tem 

primeru nosi vsak testiranec sam. 

Za opravljanje dela se šteje, da oseba izpolnjuje pogoj PCT tudi s samotestiranjem enkrat 

tedensko v enakih presledkih, vendar se po novem  samotestiranje opravi samo na 

delovnem mestu ( ne več doma !). 

V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno 

opravlja dejavnost. 

 

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so: 

• uporabniki storitev ali 

• udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki 

Sloveniji. 

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.     
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Pogoja PCT ni treba izpolnjevati: 

· osebam, ki so mlajše od 12 let, 

· osebam, 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, 

· osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. 

leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in 

· učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom, 

· v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, 

zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske 

pomoči ter zaščite in reševanja. 

 

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo: 

• prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in 

pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj 

trgovskega centra, 

• specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in 

toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega 

centra. 

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

izvajajo ali organizirajo opravljanje dela in sicer z dokazili iz 2. člena (EU COVID 

potrdilo, potrdilo zdravnika, SMS z rezultatom testa) in 6. člena Odloka (evidenčni list). 

 

Še vedno velja obveznost odgovornih oseb, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, 

da morajo na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za 

osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, in na 

vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. 

 

Osebam, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v 

okoljih v Republiki Sloveniji in ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe 

storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki 

Sloveniji. 

 

Obveznosti glede uporabe zaščitne maske ostajajo enake, novost je v primeru gostov v 

določenih dejavnostih, kjer je po novem določeno, da so izjema od obveznosti nošenja mask 

samo gosti, ki sedijo za mizo v gostinski dejavnosti (in ne več vsi gosti v igralnicah, 

igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki 
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nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih v katerih se izvaja gostinska 

dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač). 

 

Prav tako ostaja enaka obveznost glede upoštevanja medosebne razdalje,  razkuževanje rok in 

prezračevanje prostorov.  

 

Za lažje razumevanje navajamo nekaj primerov: 

 
 
Kdaj moramo izpolnjevati pogoj PCT, kaj velja kot T (testiran) 

 

Situacija PCT da / ne Kaj velja kot T (testiran) 

Polovica zaposlenih delavcev nima stika s strankami, 
delajo v proizvodnji 

DA Samotestiranje 
HAGT, PCR 

Frizerji, kozmetiki, avtomehaniki, gradbinci, 

cvetličarji, fotografi, gostinci, trgovci, krovci, 

kleparji, fasaderji, pleskarji, računovodje, bančniki, 
delavci v javni upravi, idr, skratka VSI pri 

opravljanju svojega dela  

DA Samotestiranje, 

HAGT, PCR 

Delo v podjetju opravlja študent, dijak pa je tu na 
obvezni praksi 

DA Samotestiranje, 
HAGT, PCR 

Delamo samo na terenu DA Samotestiranje, 

HAGT, PCR 

Grem k frizerju, k avtomehaniku, v gostilno DA HAGT, PCR 

Grem na pošto, banko, upravno enoto DA HAGT, PCR 

Peljem se s taksijem, vlakom, avtobusom DA HAGT, PCR 

Grem v živilsko trgovino v trgovskem centru DA HAGT, PCR 

Grem v lekarno, v živilsko trgovino, v drogerijo, ki 

ni v trgovskem centru 

NE ------ 

Peljem otroka v vrtec, drugega v 3. razred NE ------ 

Grem k zdravniku, rabim recepte, napotnico DA HAGT, PCR 

Grem k zdravniku po nujno medicinsko pomoč NE ------ 

 
Po določilih novega odlok niti na bencinsko črpalko ne bomo mogli brez PCT pogoja in upamo, da 

bodo tudi bencinske črpalke dodane med izjeme, kjer ni potreben PCT. 

 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje, 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

Zagorje ob Savi, 12.9.2021 

 


