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Zadeva: Spremenjeno izvajanje začasnih ukrepov, povezanih z izpolnjevanjem 
pogoja PCT – dodatna pojasnil

Zveza: naš dopis št. 0241-3/2021/282 z dne 21. 2. 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; v nadaljnjem besedilu: Odlok) in na 
podlagi izpostavljenih vprašanj izvajalcev zdravstvene dejavnosti 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, ki so bila naslovljena na zdravstvene domove, 
bolnišnice in izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo HAGT.

Izhodišča za testiranje

1. Protokol pri pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje

V primeru pozitivnega rezultata testa HAG za samotestiranje se oseba z dokazilom o 
pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje (fotografija s priloženim osebnim 
dokumentom ali testirna ploščica v zaščitni vrečki) naroči na test HAG pri izvajalcu testiranja in 
dokazilo pred izvedbo testiranja predloži na vpogled. Evidentiranje vpogleda1 iz prejšnjega 
stavka se izvede s pisno izjavo, ki jo podpišeta izvajalec testiranja in testirana oseba, v kateri je 
navedeno: ime izvajalca testiranja in testirane osebe, datum testiranja, izjava, da potrjujeta 
dejstvo, da je bil izveden vpogled v fotografijo pozitivnega testa HAG za samotestiranje s 
priloženim osebnim dokumentom ali testirno ploščico v zaščitni vrečki ob predložitvi osebnega 
dokumenta na vpogled. Pisno izjavi hrani izvajalec testiranja. Izvajalec testiranja ne sme 
odkloniti testiranja, če testirana oseba noče podpisati izjave, vendar pa o dogodku odklonitve 
podpisa izjave takoj obvesti Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, in hrani izjavo izpolnjeno z zahtevanimi  podatki. V tem primeru gre za izvajanje

                                                  
1 Opomba: Z obvezo za evidentiranje vpogleda v dokazila in osebni dokument se dopolnjuje poglavje Izhodišča 
testiranja, 1. točka dopisa št. 0241-3/2021/282 z dne 21. 2. 2022 tako, da se določi pisna izjava z zahtevanimi podatki. 
Navedeni dopis iz prejšnjega stavka se dopolnjuje tudi tako, da se opomni na višino predpisane cene testiranja.
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zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in sredstva zagotavlja proračun 
Republike Slovenije (v skladu z 41. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 –
ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP).

Izvajalci, ki opravijo hitri antigenski test, upoštevajo dosedanja pravila o ceni testiranja v skladu 
s sklepom ministra pristojnega za zdravje, št. 181-154/2021/82 z dne 2. 12. 20212, in Uredbe o 
določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih 
antigenskih testov za samotestiranje (Uradni list RS, št. 174/21).

2. Protokol pri prekinitvi izolacije med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR)3

Če oseba želi prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR), se lahko 
naroči na test HAG pri izvajalcu testiranja in dokazilo predloži na vpogled. Za dokazilo se šteje 
na primer izpis iz aplikacije zVem, SMS s pozitivnim izvidom testiranja. Evidentiranje vpogleda  
iz prejšnjega stavka se izvede s pisno izjavo, ki jo podpišeta izvajalec testiranja in testirana
oseba, v kateri je navedeno: ime izvajalca testiranja in testirane osebe, datum testiranja, izjava, 
da potrjujeta dejstvo, da je bil izveden vpogled v dokazilo ob predložitvi osebnega dokumenta . 
Pisno izjavi hrani izvajalec testiranja. Izvajalec testiranja ne sme odkloniti testiranja, če testirana 
oseba noče podpisati izjave, vendar pa o dogodku odklonitve podpisa izjave takoj obvesti 
Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in hrani izjavo izpolnjeno 
z zahtevanimi  podatki. V tem primeru gre za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne 
zdravstvene službe in sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije (v skladu z 41. členom 
ZZUOOP).

Z namenom obvladovanja širjenja okužb priporočamo, da se oseba naroči na test HAG po 
predhodno opravljenem (negativnem) testu HAG za samotestiranje.

Če je HAG test 7. dan ponovno pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje 
HAG do konca 10. dneva.

Izvajalci, ki opravijo hitri antigenski test, upoštevajo dosedanja pravila o ceni testiranja v skladu 
s sklepom ministra pristojnega za zdravje, št. 181-154/2021/82 z dne 2. 12. 2021, in Uredbe o 
določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih 
antigenskih testov za samotestiranje (Uradni list RS, št. 174/21).

3. Vstopna točka za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2

Zdravstveni dom na svojem območju zagotavlja vstopno točko4, kjer se zagotavlja odvzem 
brisov za prebivalce (vključno z možnostjo izvajanja testa HAG za samoplačnike). Navedeno 
ima pravno podlago v 2. členu Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in 
opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 116/21, 138/21, 155/21, 172/21, 177/21, 179/21 in 205/21; v nadaljnjem besedilu: 
Odredba) in 9. členu Odloka. Zdravstveni dom mora zagotoviti objavo urnika vstopne točke in 
dostopnost v skladu z navedeno določbo Odredbe, in sicer se odvzem brisa izvede najpozneje 
v 12 urah od naročila, po potrebi tudi v okviru dežurne službe izvajalca.
                                                  
2 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/testiranje-na-covid-19/Sklep-o-dolocitvi-najvisje-
visine-povracila-stroskov-za-zdravstvene-storitve-testiranja-stroskov-testov-HAG-in-testov-HAG-za-samotestiranje-
v2.pdf
3 Opomba: Spreminja se poglavje Izhodišča testiranja, 2. točka dopisa št. 0241-3/2021/282 z dne 21. 2. 2022
4 Opomba: Z omejitvijo vstopne točke zgolj na zdravstvene domove se spreminja poglavje Izhodišča za testiranje, 3. 
točka  dopisa št. 0241-3/2021/282 z dne 21. 2. 2022 tako, da obvezne vstopne točke ne zagotavljajo drugi izvajalci, ki 
opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni.



4. Izvajalci testiranja, ki so pooblaščeni s sklepom ministra, pristojnega za zdravje

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 za območje za katero imajo dovoljenje. 

Pooblaščeni izvajalci izvajajo testiranje na način, ki je določen v 1. in 2. točki (protokol) ter v 3. 
točki (vstopna točka) tega dopisa, pri čemer zgolj za testiranje v skladu s 1. in 2. točko tega 
dopisa (protokol) sredstva zagotavlja proračun Republike Slovenije v skladu z 41. členom 
ZZUOOP.

5. Izvajanje testiranja pri izvajalcih nastanitve in izvajanje testiranja v bolnišnicah za 
dnevne nastanitve in specialistično ambulantno dejavnost ter izvajanje testiranja pri 
drugih izvajalcih specialistične ambulantne dejavnosti v javni mreži

Izvajalci nastanitve obvezno zagotavljajo testiranje s testi HAG za uporabnike storitev 
nastanitve, pri čemer sredstva za izvajanje takšnega testiranja s testi HAG krije proračun. 
Izvajalci nastanitve so bolnišnice (v okviru mreže javne zdravstvene službe). Izvajalci nastanitve 
so tudi izvajalci socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ter zavodi za 
prestajanje kazni zapora in prevzgojni domovi. . 

Izvajanje testiranja v skladu s prejšnjim odstavkom ni treba zagotavljati izvajalcu zdraviliške 
zdravstvene dejavnosti.

Za izvajanje dnevne bolnišnične obravnave in specialistične ambulantne dejavnosti v bolnišnici, 
in za izvajanje specialistične ambulantne dejavnosti pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti 
v javni mreži (vključeni so tudi koncesionarji), bolnišnica in drugi izvajalec po preučitvi 
strokovnih razlogov določita in objavita na svoji spletni strani:

- vrste storitev, ki zahtevajo dnevno bolnišnično obravnavo, pri katerih zahteva: ali 
izpolnjevanje pogoja PCT ali izpolnjevanje pogoja PC in negativni rezultat testa PCR ali 
izpolnjevanje pogoja PC in negativni rezultat testa HAG, pri čemer izrecno navede, ali 
test PCR oziroma test HAG zahteva na dan obravnave,

- vrste storitev v specialistični ambulantni dejavnosti, pri katerih zahteva negativni rezultat  
testa HAG, pri čemer izrecno navede, ali ga zahteva na dan obravnave.

Če bolnišnica in drugi izvajalec zaradi strokovnih razlogov določita prej navedeno testiranje s 
testi HAG ali PCR, sama izvedeta testiranje s testom HAG oziroma odvzem brisa za testiranje s 
testom PCR. 

Izhodišča za uporabnike storitev nastanitve

6. Obiskovalci ali spremljevalci uporabnika storitve nastanitve

                                                  
5 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/izvajalci-zdravstvenih-storitev/Sklep-za-izvajalce-
zdrav.-dej.pdf



O omejitvi obiskovanja ali spremljanja osebe, ki je uporabnik storitev nastanitve, vključno z 
zahtevo za izpolnjevanje pogoja PCT za obiskovalca ali spremljevalca, odloči izvajalec 
nastanitve glede na epidemiološko situacijo oziroma ocenjeno tveganje okužbe pri izvajalcu 
nastanitve. Za izpolnitev pogoja T se šteje tudi presejalno testiranje s testom HAG za 
samotestiranje, ki ga zagotovi izvajalec nastanitve pred vstopom v notranje prostore, pri čemer 
izvajalec nastanitve nosi stroške tega presejalnega testiranja.

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 (zakon, ki ureja nadzor v zdravstveni dejavnosti, zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor 
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 psiho-socialno pomoč, osebe, ki opravljajo nadzor pri izvajalcih dejavnosti 
(pripominjamo, da smo duhovnika, ki nudi versko oskrbo, uvrstili v pogoj zaposlitve pri izvajalcu 
dejavnosti), 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.

7. Zunanji izvajalci, ki so ponudniki drugih storitev za uporabnika storitve nastanitve

O omejitvi nudenja drugih storitev uporabniku storitev nastanitev, ali o pogoju nudenja  druge 
storitev, vključno z zahtevo za izpolnjevanje pogoja PCT izvajalca drugih storitev, odloči 
izvajalec nastanitve glede na epidemiološko situacijo oziroma ocenjeno tveganje okužbe. Druge 
storitve nudijo zunanji izvajalci (ki niso v delovno pravnem pogodbenem razmerju z izvajalcem 
nastanitve in nimajo položaja obiskovalca), ki imajo dovoljenje izvajalca nastanitve, da 
opravljajo dejavnost v prostorih izvajalca nastanitve, pri čemer je dejavnost različna od 
dejavnosti, ki jo izvaja izvajalec nastanitve. 

Zunanji izvajalci, ki ponujajo druge storitve za uporabnika storitve v notranjih prostorih izvajalca 
nastanitve in gre za bližnji medosebni stik z uporabniki  (npr. frizerske storitve in nega telesa), 
morajo izpolnjevati pogoj PCT, če tako odloči izvajalec nastanitve glede na epidemiološko 
situacijo oziroma ocenjeno tveganje okužbe. Za izpolnitev pogoja T se šteje testiranje s testom 
HAG in tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje v skladu s prvim in drugim odstavkom 4. 
člena odloka, ki ureja pogoje testiranja za osebe, ki opravljajo delo (to je, da se delo začne 
opravljati po opravljenem testiranju, ki ni starejše od 48 ur od odvzema brisa). Zunanji izvajalec 
sam nosi stroške testiranja. 

Izhodišča za izvajalca in za opravljanje dela pri izvajalcu

8. Pogoj PCT glede na vrste dela pri delodajalcu

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki delajo pri delodajalcu 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, ne glede na to ali npr. v bolnišnici 
opravljajo zdravstveno nego pacienta ali delo v kuhinji za prehrano pacienta ali delo receptorja 
ali versko duhovno oskrbo v skladu s predpisom, ki ureja versko svobodo ali opravljajo 
izobraževanje za uporabnika nastanitve oziroma so vključeni v izobraževalni proces pri 



izvajalcu nastanitve (npr. klinična praksa, vaje ipd) ali pa opravljajo naloge skupnih služb v 
stavbah ali prostorih, ki so na lokacij z drugim naslovom, kot je lokacija stavbe ali prostora, v 
kateri se opravlja storitev nastanitve. 

9. Zunanji sodelavci, ki so pogodbeni izvajalci drugih dejavnosti ali obiskovalci izvajalca 
nastanitve 

Zunanji sodelavci izvajalca nastanitve so izvajalci drugih dejavnosti, ki v notranjih prostorih 
izvajalca nastanitve izvajajo drugo, lastno, dejavnost. Praviloma gre za izvajanje pogodb B2B 
oziroma naročilnic za npr. izvedbo servisiranja opreme ali za dejavnost čistilnih servisov. Lahko 
pa gre tudi za obiskovalce izvajalca nastanitve, kar se pri izvajalcu nastanitve kaže s 
prisotnostjo gostov v otvoritvah novih prostorov, pri intervjujih, v vodenju ogledov itd.

O omejitvi izvajanja dejavnosti drugih izvajalcev ali obiskovalcev odloči izvajalec nastanitve, 
vključno z zahtevo za izpolnjevanje pogoja PCT za izvajalca drugih dejavnosti ali obiskovalce
izvajalca nastanitve, glede na epidemiološko situacijo oziroma ocenjeno tveganje okužbe pri 
izvajalcu nastanitve. Za izpolnitev pogoja T se šteje tudi presejalno testiranje s testom HAG za 
samotestiranje, ki ga zagotovi izvajalec nastanitve pred vstopom v notranje prostore. Testiranje 
iz te točke se ne krije iz proračuna. 

10. Priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

Posodobljena priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za posamezne dejavnosti z 
namenom preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 so dostopna na povezavi: Priporočila 
za izvajanje dejavnosti (COVID-19) | www.nijz.si. 
Priporočila za cepljenje z dne 23. 2. 2022 so objavljena na povezavi:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_cepljenje_proti_covid_uskl_ps
c_apr_2021.pdf

11. Obvestilo

Ministrstvo, pristojno za zdravje, namerava v naslednji spremembi odloka predlagati ureditev 
obveznega izpolnjevanja pogoja PCT za obiskovalce izvajalca nastanitve.

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 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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