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Bistvene novosti, ki jih prinaša Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje 

in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, z veljavnostjo od  

8.11.2021 dalje. 
 

Vlada RS je sprejela nov  Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb 

z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki prične veljati s ponedeljkom, 8.11.2021. 

 

Bistvene novosti so :  

• Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna 

uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (uporaba necertificiranih 

mask kot npr. mask iz blaga ni več dovoljena). 

 

• Pogoj PCT (kjer je to zahtevano, npr. v frizerskem salonu, gostilni, neživilski trgovini, 

ipd.) je po novem izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom 

in razpolagajo z enim od dokazil o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju (pogoj 

PCT). Kot do sedaj, s samotestiranjem ni izpolnjen pogoj PCT!  

 

• Meja pri dokazovanju pogoja PCT (kje se to zahteva) se zniža, tako da po novem (od 

ponedeljka) morajo pogoj PCT izkazovati vse osebe, starejše od 12 let (prej 15 let) 

 

• Zbiranje ljudi je začasno prepovedno, z izjemo skupine oseb, če gre za ožje družinske 

člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno pa so prepovedane vse javne 

prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti. 

 

• Sprememba je v primerih nujne oskrbe z osnovnimi živilskimi izdelki (živilske 

trgovine, specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in 

toaletnimi izdelki) je potrebno zagotoviti najmanj 10 m2/osebo,  med tem ko pogoja 

PCT ni treba izkazovati. Ob vhodu v trgovino mora biti obvestilo, koliko ljudi je lahko 

naenkrat v trgovini. 

 

• Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač je dovoljeno le v sedečem 

režimu med 5. in 22. uro. Kot do sedaj obvezen PCT pogoj in se od ponedeljka dalje 

dokazuje tudi z veljavnim osebnim dokumentom (ponovno, s samotestiranje ni 

izpolnjen pogoj PCT!) . 

 

• Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program 

(diskoteke, nočni klubi), ni dovoljeno. 

 

• Javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v 

zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora 

biti med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj 

PCT. 
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• Javne športne prireditve pa so dovoljene zgolj v primeru, da se izvedejo na prostorih s 

fiksnimi sedišči, pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto ob uporabi 

zaščitnih mask, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT. 

 

 

Pomembna novost se nanaša na stroške za testiranje, ki so jih do sedaj morali zagotoviti 

delodajalci.  

 

• Sredstva za testiranje s testi HAG (t.i. hitri testi) in testi HAG za samotestiranje se 

zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije – z novim Odlokom za vse delavce in 

osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali 

samostojno opravljajo dejavnost. Velja tudi za potrošnike, uporabnike storitev, da 

stroške testiranja krije država. 

• Glede povračila stroškov testiranja je v 10. členu Odloka definirano: Minister, pristojen 

za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, 

stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov 

za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, 

pristojnega za zdravje. Višina povračila stroškov iz prejšnjega stavka ne sme biti višja 

od cene, ki jo določa predpis, ki ureja najvišjo dovoljeno ceno zdravstvenih storitev 

testiranja s testi HAG in ceno testov HAG za samotestiranje. 

 

V Ur.l.RS 174/2021 je objavljen tudi že predpis, ki določa najvišjo dovoljeno ceno testov 

Uredba o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in 

najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje in sicer najvišja cena zdravstvene 

storitve hitrega antigenskega testiranja znaša 7 € na storitev.  

Najvišja cena hitrih antigenskih testov za samotestiranje, ki so na seznamu testov za 

samotestiranje, za katere proračun Republike Slovenije zagotavlja povračilo stroškov, znaša 

2,5 eura na test brez DDV. 

 

Še naprej ostajajo obvezni vsi higienski ukrepi – umivanje in razkuževanje rok, zračenje 

prostorov, medsebojna razdalja vsaj 1,5 m, idr. 

 

Prav tako glede dela na terenu ostaja obveznost opravljenega hitrega HAG testa (ne 

samotestiranje) z veljavnostjo 48 ur.   

 

 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje, 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

Zagorje ob Savi, 8.11.2021 
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