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Zadeva: Informacije za javne zavode, javni agenciji in javni sklad s področja kulture glede
               omejitev izvajanja kulturnih dejavnosti in druge splošne informacije – št. 52

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil sprejet nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 
146/21; v nadaljnjem besedilu: odlok). Odlok razveljavlja prej veljavnega, ki ima enako ime in je 
veljal od 6. septembra do 14. septembra 2021.

Glede na prej veljaven predpis, večjih sprememb pri ukrepih, ki veljajo zaradi preprečitve 
ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in bi bistveno 
vplivale na izvajanje kulturnih dejavnosti, ni.

Sprememba je, da morajo delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo 
pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: osebe, ki opravljajo 
delo), in se morajo presejalno testirati s testom HAG za samotestiranje (v nadaljnjem besedilu: 
samotestiranje), to izvesti na delovnem mestu. Po prej veljavnem predpisu se je samotestiranje 
lahko izvedlo v domačem okolju ali na delovnem mestu, kar je določila odgovorna oseba, ki 
izvaja ali organizira opravljanje dela. 

Poleg samotestiranja je v drugem odstavku 6. člena odloka dodano, kaj se še šteje, da je za 
opravljanje dela izpolnjen pogoj PCT, in sicer, če se osebe, ki opravljajo delo, presejalno 
testirajo s testom HAG, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Testiranje s 
presejalnim testom HAG se šteje za dokazovanje pogoja PCT testiranja za opravljanje dela, pri 
čemer je veljavnost testa HAG omejena s pogostostjo tega presejalnega testa, kot določa odlok.

Drugi pogoji in omejitve (npr. pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo, pogoj PCT za uporabnike 
storitev in izjeme, pri katerih pogoja PCT ni treba izpolnjevati, pristojnosti odgovornih oseb, ki 
izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, financiranje presejalnih testov in financiranje stroškov 
testiranja, ki so pogoj za izpolnjevanje pogoja PCT, uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok 
in prezračevanje zaprtih prostorov) ostajajo enaki, kot so bili. 
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Odlok je začel veljati 15. 9. 2021 in nima določeno, do kdaj predpisani ukrepi veljajo. Določeno 
je le, da Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi 
strokovnih mnenj.

Odlok je v resorni pristojnosti Ministrstva za zdravje. Če bomo prejeli informacije in pojasnila 
glede izvajanja z odlokom predpisanih določb, vas bomo o tem obvestili. Prav tako  bodo 
pojasnila in informacije še naprej objavljeni tudi na naši spletni strani.

Lep pozdrav.

                                                                            Igor Prodnik
                                                               v. d. generalnega sekretarja

                                                         

                                                              
Poslati:  
- naslovnikom elektronsko

V vednost:
- skrbnikom
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