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Zadeva: Prošnja za pojasnila v zvezi z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19

Zveza: vaš dopis št. 271/2021 z dne 24. 12. 2021

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ste poslali vprašanja v povezavi s 
spremembami predpisov, ki urejajo začasne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb s 
covid-19, na katera podajamo odgovor.

Določba 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Urani list RS, št. 
201/21), ki spreminja Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21 in 
200/21; v nadaljnjem besedilu: Odlok)1 na način, da se v 3. členu v drugem odstavku v prvi 
alineji za vejico doda besedilo: »pri čemer se kot izpolnjen pogoj testiranja šteje dokazilo o 
negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni 
starejši od 24 ur od odvzema brisa,«, se nanaša na uporabnike storitev ali udeležene ali 
prisotne pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji. Za zaposlene na področju 
zdravstva ali socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) se še naprej uporablja 
določba 4. člena Odloka, ki določa, da se šteje, da zaposleni za opravljanje dela izpolnjujejo 
pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje oziroma s testom HAG. 
Pogoj PCT iz prejšnjega stavka je izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem 
testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje oziroma s testom HAG, ki ni starejši od 
48 ur od odvzema brisa. Pripominjamo, da je v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 4. 
člena odloka še naprej dovoljeno, da zaposleni navedeni test HAG uporablja tudi zasebno, to je 
za uporabo storitev ali udeležbo ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki 
Sloveniji, vendar pod novim pogojem, da se je navedena zasebna uporaba začela v 24 urah od 
odvzema brisa.  

Glede vprašanja o spremembi trajanja veljavnosti dokazila o cepljenju proti covid-19, ki je v 
skladu z drugim odstavkom 2. člena Odloka, veljavno, če ni starejše od 270 dni, pojasnjujemo, 
                                                  
1 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2622
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da se sprememba v skladu z 2. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
(197/21)2 začne uporabljati 1. februarja 2022. To pomeni, da od 1. februarja 2022 naprej, 
dokazilo o cepljenju proti covid-19 iz osnovne sheme cepljenja ne bo veljavno, če bo dokazilo 
starejše od 270 dni. Veljavnost dokazila se podaljša neomejeno, če se oseba v obdobju 270 dni
od osnovne sheme cepljenja z enim oziroma dvema odmerkoma cepiva cepi s poživitvenim 
odmerkom cepiva.

Glede na vašo navedbo, da bo zaradi veljavnosti testa HAG 24 ur in, ker ponekod testiranje na 
SARS-CoV-2 preko vikenda ni možno,  težava pri izpolnjevanju pogoja testiranja za obiskovalce 
stanovalcev socialnovarstvenih zavodov, ki prihajajo na obisk v nedeljo, poudarjamo pomen 
cepljenja proti covid-19 za vse, pri katerih cepljenje ni kontraindicirano, kakor tudi prejem 
poživitvenega odmerka cepiva proti covid-19 v skladu z aktualnimi Navodili in priporočili za 
cepljenje proti COVID-19 Nacionalnega inštituta za javno zdravje3. Ni pa primerno 
preusmerjanje dela zdravstvenih delavcev v socialnovarstvenih zavodih od zagotavljanja 
storitev za uporabnike v zagotavljanje testiranja za obiskovalce. 

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Klavdija Kobal Straus
vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo

Vročiti: 
 Socialnovarstveni zavodi – po e-pošti 
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, janja.romih@gov.si, Andrej.Grdisa@gov.si, klemen.jerinc@gov.si, 
Mateja.Jenko-Pas@gov.si, gp.mddsz@gov.si – po e pošti 

 Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, 
gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si - po e-pošti 

 Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si – po e-
pošti 

 Skupnost socialnih zavodov Slovenije, info@ssz-slo.si –
po e-pošti 

 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 
predsednica@zbornica-zveza.si, tajnistvo@zbornicazveza.si – po e pošti 

 Skupnost varstveno delovnih centrov, 
skupnostvdcs@gmail.com – po e-pošti 

 Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi 
potrebami v Republiki Sloveniji, sous@siol.net – po e-pošti 

 Člani Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje 
in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi 
boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo 
zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mrež – po e-pošti

                                                  
2 https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021197.pdf
3 https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_psc_apr_2021.pdf
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