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Zadeva: Spremenjeno izvajanje začasnih ukrepov, povezanih z izpolnjevanjem 
pogoja PCT – dodatna pojasnila št. 3

Zveza: naš dopis št. 0241-3/2021/282 z dne 21. 2. 2022, št. 007-319/2022/63 z 
                               dne 25. 2. 2022 in št. 0070-319/2022/66 z dne 9. 3. 2022

V zvezi z izvajanjem Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22 in 29/22; v nadaljnjem besedilu ) zaradi 
sprememb, ki veljajo od  5. 3. 2022 naprej (obiskovalci), in glede na vprašanja o območju 
testiranja pooblaščenih izvajalcev testiranja, v nadaljevanju posredujemo dodatna pojasnila in 
usmeritve. Z dodatnimi pojasnili se dopolnjujejo pojasnila Ministrstva za zdravje, št. 0241-
3/2021/282 z dne 21. 2. 2022, št. 0070-319/2022/63 z dne 25. 2. 2022 in št. 0070-319/2022/66 
z dne 9. 3. 2022.

1. V pojasnilih, št. 007-319/2022/63 z dne 25. 2. 2022, se prvi odstavek 4. točke spremni tako, 
da se glasi:

»Izvajalci  testiranja,  ki  so  pooblaščeni  s  sklepom  ministra,  pristojnega  za  zdravje,  št.  
181-173/2020/838z dne  25.  10.  20215,  za  izvajanje  testiranja  s  testi  HAG,  lahko  
prostovoljno zagotavljajo  odvzem  brisov  za  potrebe  prebivalstva  (pri  pozitivnem  rezultatu  
testa  HAG  za samotestiranje  in  pri  prekinitvi  izolacije,  vključno  z  možnostjo  izvajanja  
testa  HAG  za samoplačnike).  Gre  za  pooblaščene  druge  izvajalce,  ki  opravljajo  
zdravstveno  dejavnost  na primarni ravni (vendar niso zdravstveni domovi) in za druge 
pooblaščene izvajalce zdravstvene dejavnosti, vključno s koncesionarji.«.

2. V pojasnilih, št. 007-319/2022/63 z dne 25. 2. 2022, se v 5. točki doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi:

Zdravstveni domovi
Koncesionarji zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni 
ravni
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo HAGT
Bolnišnice
Izvajalci socialnega varstva z nastanitvijo
Zapori in prevzgojni domovi
Zdravilišča
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Ministrstvo za pravosodje 



»Izvajalec nastanitve praviloma sam izvede testiranje pacienta ali oskrbovanca, ki bo nastanjen 
pri izvajalcu nastanitve. Izvajalec nastanitve pa se lahko dogovori za točko, kamor se gre 
pacient lahko testirati pred nastopom nastanitve in o tem pacienta obvesti (z obvestilom na 
svojih spletnih straneh ali z osebnim obvestilom), da lahko opravi testiranje tudi na vstopnih 
točkah pri zdravstvenih domovih na primarni ravni ali pri drugih pooblaščenih izvajalcih 
testiranja, ki so določeni s sklepom ministra za zdravje, dostopnim na naslovu:
(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/izvajalci-zdravstvenih-
storitev/Sklep-za-izvajalce-zdrav.-dej.pdf).«.

3. V pojasnilih, št. 007-319/2022/63 z dne 25. 2. 2022, se 6. točka spremeni tako, da se glasi: 

»Obiskovalci uporabnikov storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru 
mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter obiskovalci uporabnikov storitev 
izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, morajo izpolnjevati 
pogoj PCT. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega 
stavka, pri čemer stroški testiranja s testi HAG bremenijo proračun, vendar pa osebe, ki nimajo 
stalnega ali začasnega prebivališča na območju Republike Slovenije, stroške testiranja s testom 
HAG krijejo same, razen oseb, ki prebivališča v Republiki Sloveniji nimajo, so pa zaposlene pri 
delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ali so diplomatski predstavniki drugih držav. 
Izvajalec dejavnosti in storitev lahko določi, da se za izpolnjevanje pogoja PCT šteje presejalno 
testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki ga zagotovi izvajalec dejavnosti oziroma storitev, 
pri čemer stroški presejalnega testiranja s testom HAG  za samotestiranje bremenijo izvajalca 
dejavnosti oziroma storitev.

Za obiskovalce se štejejo vse osebe, ki jim je dovoljeno v skladu s predpisi, ki urejajo 
sprejemanje obiskov uporabnikom storitev pri izvajalcu nastanitve, obiskati nastanjene 
uporabnike (npr. zakon, ki ureja versko svobodo, zakon, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij), 
in tudi osebe, ki jim je na podlagi specialnih predpisov dovoljeno vstopiti v prostore izvajalca 
nastanitve, če vstop vključuje obisk nastanjenega uporabnika (npr. pogovor z bolnikom na 
podlagi zakona, ki ureja nadzor v zdravstveni dejavnosti, zaslišanje priče, ki je uporabnik 
nastanitve, v drugih primerih nadzora itd.). Predpisi, ki urejajo sprejemanje obiskov, ali urejajo 
dovoljenje za vstop v prostore izvajalca nastanitve, so lahko zakoni ali pa interni predpisi 
izvajalca dejavnosti ali storitve (npr. navodilo za obiskovalce in hišni red). Primeroma navajamo, 
da ima poleg družinskih članov položaj obiskovalca tudi pooblaščenec, ki ga zastopa v njegovih 
zadevah, prostovoljec, izvajalec kulturno-izobraževalne dejavnosti, ki ga povabi izvajalec 
dejavnosti ali storitev, zunanji strokovni delavci za psihosocialno pomoč, osebe, ki opravljajo 
nadzor pri izvajalcih dejavnosti, če nadzor vključuje obisk nastanjenega uporabnika itd. 
Izpolnjevanje pogoja PCT ni potrebno pri zagotavljanju javnega reda in miru, varnosti in 
obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike, 
zaščite in reševanja, individualne verske duhovne oskrbe ter za osebe, ki so mlajše od 15 let.

Izvajalec nastanitve lahko glede na epidemiološke razmere določi samotestiranje obiskovalcev 
med šestim in 15. letom starosti oziroma omeji obiske oseb, ki so mlajše od 15 let.«.

4. V pojasnilih, št. 007-319/2022/63 z dne 25. 2. 2022, se v 8. točki zahteva po izpolnjevanju 
pogoja PCT spremeni na način, da pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki v  bolnišnici,  
socialno varstvenem zavodu z nastanitvijo, zavodu za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem 
domu na podlagi  pogodbe  o  zaposlitvi  ali  na  drugi  pravni  podlagi,  opravljajo  versko  
duhovno  oskrbo  v  skladu  s  predpisom,  ki  ureja  versko  svobodo.



5. V pojasnilih, št. 007-319/2022/63 z dne 25. 2. 2022, se v 9. točki doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi:

»Zunanji sodelavci in obiskovalci iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati pogoj PCT, če 
delajo (npr. dejavnost čistilnih servisov) ali se nahajajo v prostorih istočasno z uporabnikom 
nastanitve, sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije.«.

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Franc Vindišar
državni sekretar

Vročiti: 
– Zdravstveni domovi – po e-pošti
– Koncesionarji zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni ravni – po e-pošti
– Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo HAGT – po e-pošti
– Bolnišnice – po e-pošti
– Izvajalci socialnega varstva z nastanitvijo – po e-pošti
– Zapori in prevzgojni domovi – po e-pošti
– Zdravilišča – po e-pošti
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: gp.mddsz@gov.si – po

e-pošti (za izvajalce socialnega varstva z nastanitvijo)
– Ministrstvo za pravosodje: gp.mp@gov.si – po e-pošti (za zapore in prevzgojne 

domove)
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vednost: gp.mgrt@gov.si – po e-pošti
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