
 
 
V Uradnem listu št. 174/2021 je bil dne 6.11.2021 objavljen nov Odlok o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati 8. 
11. 2021. Z navedenim odlokom se uvajajo naslednji ukrepi: 
  

1. Za vse zaposlene in druge osebe, ki opravljajo delo na kakršnikoli drugi pravni podlagi pri 
delodajalcih in za študente velja, da morajo izpolnjevati pogoj PCT. Veljavnost pogoja 
PCT dokazujejo z enim od pogojev, ki so navedeni v 2. členu tega odloka, istovetnost pa 
oseba dokazuje osebnim dokumentom (predlagamo, da študentje lahko dokazujejo 
istovetnost tudi s študentsko izkaznico, če ima le ta fotografijo). V vseh zaprtih javnih 
prostorih je obvezna kirurška maska ali FFP2 maska in razkuževanje rok. Maske iz blaga 
niso več dovoljene. 

  
2. Za zaposlene in druge osebe, ki opravljajo na kakršnikoli drugi pravni podlagi delo pri 

delodajalcih velja: 
a. Pogoj PCT s testom HAG in testom HAG za samotestiranje je izpolnjen, če delo 

začne opravljati največ 48 ur po odvzemu brisa. 
b. Samotestiranje se izvaja na delovnem mestu, lokacijo in čas določi odgovorna 

oseba, skladno z našimi navodili dekan oziroma rektor. 
c. Zoper osebo, ki ne izpolnjuje pogojev PCT delodajalec ukrepa skladno s predpisi, 

ki urejajo varnost in zdravje pri delu in predpisi, ki urejajo delovna razmerja ter 
skladno s kolektivno pogodbo. 

d. Pedagogom ni potrebno imeti maske pri izvajanju študijskega procesa, če to 
izvajajo za pregradnim zaščitnim pleksi steklom ali podobnim materialom. 

  
3. Za študente velja: 

a. Obvezno je trikrat tedensko testiranje s testi HAG za samotestiranje v prostorih 
visokošolskega zavoda. Lokacijo in čas določi odgovorna oseba, skladno z našimi 
navodili dekan oziroma rektor. 

b. Študentom pripada 15 testov na mesec za opravljanje samotestiranja. 
c. Članice naj smiselno upoštevajo 9. točko 12. člena odloka, in sicer da maska ni 

obvezna za študente pri izvedbi študijskih programov, kjer študijskega procesa ni 
mogoče izvajati z masko (primeri: športna vzgoja, pouk trobil, pihal, petja, plesa, 
baleta,…). 
  

4. Drugo: 
a. Sredstva za samotestiranje zaposlenih in študentov se zagotavljajo iz Proračuna 

RS. 
b. Na vidnem mestu na vstopu v stavbe morajo biti objavljena obvestila o obveznem 

izpolnjevanju PCT pogoja, o obvezni uporabi ustreznih mask in o načinu 
preverjanja PCT pogojev. 
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