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OKROŽNICA: Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID -19

Spoštovane direktorice in direktorji, 
spoštovane ravnateljice in ravnatelji, 

obveščamo vas, da je Vlada RS na seji dne 5. 11. 2021 sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja 
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-cov-2.

V nadaljevanju vam pošiljamo informacije, ki jih prinaša sprejeti odlok. Ključne spremembe so pri 
izpolnjevanju pogojev prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT)  ter pri samotestiranju za učence, dijake, 
študente in izobraževanja odraslih. 

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) je izpolnjen, če se osebe 
izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in 
sicer:

1) z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali testa 
HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

2) z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem 
besedilu: EU DCP);

3) z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki 
vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v 
angleškem jeziku

4) z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:
- drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 

Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre 
of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva 
COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma 
kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;



- odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. 
Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;

5) z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi 
drugače, vendar ni starejši od 180 dni;

6) z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega odstavka, s 
katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR 
oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega 
odstavka. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni 
podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoj iz prejšnjega stavka za 
delavca ne velja v času opravljanja dela na domu. Za delavca se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo 
pogoj PCT, če se presejalno testira s testom HAG za samotestiranje. Pogoj PCT iz prejšnjega stavka je 
izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, 
ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, 
določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja 
samotestiranja odgovorna oseba posreduje delavcu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat 
testa in podpis osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena.

Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri 
izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
1) osebam, ki so mlajše od 12 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev 

pod posebnimi pogoji,
2) 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, varstveno delovne centre, centre za 
usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,

3) osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oziroma 
odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,

4) učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
5) uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19, gripi ali testiranje na

prisotnost virusa SARS-CoV-2,
7) uporabnikom poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi 

neprevzema nastale pravne posledice.

Osebe, ki so odgovorne za preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja, 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 ne izpolnjujejo 
pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v 
okoljih v Republiki Sloveniji.

Spremembe pri samotestiranju:
Od 15. 11. 2021 izvajanje samotestiranja trikrat tedensko  v prostorih VIZ za učence in dijake. Učenci 
osnovne šole in dijaki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-
izobraževalnega programa trikrat tedensko, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-
izobraževalnem zavodu.

Študenti in udeleženci izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, 
obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali 
študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v izobraževalni instituciji. Izobraževalna institucija 
lahko odloči, da se obvezno testiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega 
programa izvaja kot presejalno testiranje s testi HAG. Testiranje s testi HAG za samotestiranje iz tega člena 
se izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program in se izvaja trikrat tedensko.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo učenci in dijaki tudi za udeležbo v športnih programih, 
športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.



Učencem, dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno 
veljavna izobrazba, pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sami ali njihovi starši ali 
zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi 
potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. Če 
je oseba študent, udeleženec izobraževanja odraslih, udeleženec športnih programov ali športno rekreativne 
dejavnosti, poleg kartice zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument 
oziroma potrdilo o udeležbi v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti.

Učencem, dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno 
veljavna izobrazba, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni potrebno izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Uporaba zaščitne maske

Še naprej ostaja obvezna uporaba zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih 
oziroma prostorih. V skladu z novim odlokom pa ne zadostuje več zaščitna maska iz blaga, temveč je 
ustrezna zgolj kirurška maska ali maska tipa FFP2. Poleg tega je uporaba zaščitne maske 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 pa 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.

Tudi po novem odloku zaščitna maska ni obvezna za:
1) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju 

neposrednega dela z otroki,
3) višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega 

materiala,
4) govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3

metre,
5) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
6) za verske uslužbence pri opravljanju individualne duhovne oskrbe,
7) osebe, ki izvajajo športno vadbo,
8) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov 

onemogočena,
9) učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku 

pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in 
inštrumenta,

10) ob upoštevanju pogoja PCT za goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi 
in pijač.

Ta odlok začne veljati s ponedeljkom, 8. 11. 2021, razen določbe glede samotestiranja učencev, dijakov,
študentov in udeležencev izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna 
izobrazba, ki začne veljati 15. 11. 2021. 

S prijaznimi pozdravi,

  
   mag. Nataša Kranjc

                                           generalna direktorica
                                                      Direktorata za srednje in višje šolstvo
                                                                 ter izobraževanje odraslih
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