IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT OD 15. SEPTEMBRA DALJE
Skladno z veljavnim Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in
testiranja za zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146/2021) morajo
PCT pogoj za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi
pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Za
opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za
samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. PCT pogoj morajo
izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali pa so prisotni pri izvajanju
dejavnosti, torej vsi potrošniki. Ob tem na ministrstvu za gospodarstvo opozarjajo, da
HAGT test za samotestiranje ne omogoča dostopa do drugih storitev.
Pogoja PCT pa ni treba izpolnjevati:
- mlajšim od 12 let,
- osebam, ki pripeljejo otroka v vrtec, prvo triado (1. – 3. razred) OŠ, glasbeno šolo do
vključno 2. razreda, v OŠ s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
- osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oz.
odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
- učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.
Glede na navedeno je do nadaljnjega vstop v prostore občinske uprave in krajevnega
urada možen le ob izpolnjevanju pogoja PCT – prebolevnik ali cepljen ali testiran.
Za zagotavljanje odrejenega preverjanja pogoja PCT pri vstopanju v prostore občinske uprave
in krajevnega urada, je vstop vanje do nadaljnjega zaklenjen. Prosimo vas, da za uporabo
storitev občinske uprave, kolikor je ustrezno, pošljete elektronsko sporočilo na e-naslov:
obcina@poljcane.si, za osebno storitev pa pokličete na telefonsko številko: 02 80 29 220
(tajništvo) oz. ustreznega strokovnega sodelavca, ki bo pred vstopom v prostore občinske
uprave vpogledal v vaše dokazilo za izpolnjevanje pogoja PCT, vi pa boste izpolnili »Izjavo o
izpolnjevanju pogoja PCT« (na pripravljenem obrazcu).
Za storitve krajevnega urada pokličite na telefonsko številko 02 80 33 600 (posluje ob torkih
in petkih). V primeru, da nimate telefona, potrkajte na označeno okno krajevnega urada v
pritličju.
Hvala za razumevanje!

V nadaljevanju je zbranih nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja o morebitnih
dilemah glede izpolnjevanja pogoja PCT.
ALI LAHKO IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT DOKAZUJEM S CEPILNIM
KARTONČKOM ALI SMS SPOROČILOM O TESTIRANJU ALI POTREBUJEM
QR-KODO?
V odloku je zapisano, da se izpolnjevanje pogoja PCT dokazuje z verodostojno listino. Ob
tem morate dokazati istovetnost, zato bodo morda kje poleg potrdila pogledali tudi vaš osebni

dokument. SMS potrdilo o negativnem testu ni dovolj, pravijo na ministrstvu za zdravje.
Velja pa natisnjeno potrdilo o testiranju, dokazilo o prebolelosti, cepilni kartonček ali
digitalno EU covid potrdilo s QR-kodo (natisnjeno ali elektronsko). Podrobneje o tem lahko
preberete
v
članku
Preverjanje
pogoja
PCT:
SMS
ni
dovolj
(https://n1info.si/novice/slovenija/preverjanje-pogoja-pct-sms-ni-dovolj/).
KOLIKO ČASA VELJA TEST?
Za potrošnike oziroma za dostop do storitev velja hitri antigenski test (HAG) 48 ur, PCR test
pa 72 ur. Za opravljanje dela test velja en teden.
V SLUŽBI IMAMO ORGANIZIRANO SAMOTESTIRANJE. ALI LAHKO GREM S
TEM POTRDILOM V GOSTILNO?
Ne. Negativni rezultat samotestiranja velja le za opravljanje dela. Kot potrošnik morate imeti
potrdilo o HAG ali PCR testu.
PREBOLEL SEM COVID. KATERO POTRDILO POTREBUJEM IN KOLIKO
ČASA VELJA?
Potrdilo o prebolelosti se dokazuje s pozitivnim PCR testom, ki je starejši od deset dni (razen
če zdravnik presodi drugače) in velja 180 dni. Najprej je bila določena veljavnost slednjega
240 dni, a je bila nato znova skrajšana na 180 dni, kot velja trenutno. Sprememba je bila
utemeljena s tem, da je v veliki večini držav EU veljavnost potrdila o prebolelosti 180 dni.
ALI LAHKO
PROTITELES?
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Ne. Ugotavljanje prebolelosti na tej podlagi sicer predvideva evropska uredba in ga nekatere
države omogočajo, a pri nas (še) ne velja. Testi protiteles še naj ne bi bili standardizirani, ko
bodo, bodo verjetno pravila spremenjena.
IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV SE NE MOREM CEPITI. ALI BO TESTIRANJE
ZAME BREZPLAČNO?
Da. Tistim, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti, zdravniki izdajo potrdilo. Strošek
testiranja zanje krije država.
ALI GREM LAHKO BREZ PCT K ZDRAVNIKU?
Brez PCT greste lahko samo na urgenco, k zdravniku pa le, če spremljate otroka do 15. leta,
ali osebo, ki ni sposobna skrbeti zase.
ALI GREM LAHKO BREZ PCT V ŽIVILSKO TRGOVINO ALI LEKARNO V
TRGOVSKEM CENTRU?
Ne. Pogoj PCT bodo morali pristojni preverjati pri vhodu v trgovski center. Tako brez PCT ne
boste mogli niti v živilske trgovine, lekarne in drogerije, če so te znotraj trgovskega centra.
ALI GREM LAHKO BREZ PCT NA BENCINSKI SERVIS?

Ne. Pogoj PCT bodo morali pristojni preverjati pri vhodu v bencinski servis. Na nekaterih
Petrolovih bencinskih črpalkah je mogoče gorivo plačati prek aplikacije ali spletne denarnice
mBills, za kar ni potreben vstop v prodajalno.
ALI GREM LAHKO BREZ PCT NA TRŽNICO?
Odvisno. Brez PCT lahko na tržnici kupite živilske izdelke, ne pa tudi vseh ostalih, na primer
oblačil. To velja tako za pokrite tržnice kot za tržnice na prostem.
ALI GREM LAHKO BREZ PCT NA BANKO ALI POŠTO?
Ne.
KAKŠNA JE KAZEN ZA KRŠENJE POGOJA PCT IN KDO JO PLAČA?
Storitev se brez PCT ne sme zagotoviti. Če ne izpolnjujete pogoja PCT, vas torej varnostnik
ne sme spustiti v trgovski center ali na prireditev, natakar pa vas ne sme postreči oz. ne
morete priti do druge storitve, ki jo želite ali potrebujete.
Globa za posameznika znaša od 400 evrov do 4.000 evrov. Če vas gostinec ali drug ponudnik,
ki bi to moral storiti, ne opozori na nujnost izpolnjevanja pogoja PCT, bo inšpektor
obravnaval le njega. Če vas ponudnik opozori, a ga ne upoštevate, globo tvegate vi. Če
predložite lažno potrdilo o izpolnjevanju pogoja, vas lahko inšpektor tudi kazensko ovadi.
ALI ZA OBISK MAŠE V CERKVI ALI DRUGEGA VERSKEGA OBREDA
POTREBUJEM PCT?
Da, PCT je obvezen za vse, razen za otroke, mlajše od 12 let.

