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PREGLED OBVEZNEGA TESTIRANJA PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 

 

V Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije smo zaradi preglednosti in jasnosti 

pripravili pregled dejavnosti, v katerih je potrebno obvezno testiranje zaposlenih na 

SARS-CoV-2, po posameznih odlokih. V pregledu smo zajeli tudi izjeme, za katere bo v 

skladu z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z 

virusom testiranje na SARS-CoV-2 testiranje od 23. avgusta 2021 dalje brezplačno ter 

navedba dejavnosti, pri katerih je obvezno testiranje potrošnikov. 

 

I. DEJAVNOSTI, ZA KATERE JE TESTIRANJE OBVEZNO 

 

1. Odlok o začasnih omejitvah ponujanja blaga in storitev potrošnikom v RS (UL 

RS, 122/2021) - velja od 26.7.2021 do 1.8.2021. 

 

Dejavnosti, ki se lahko opravljajo pod pogojem PCT – torej tako, da je 1x tedensko 

izvedeno testiranje zaposlenih na virus SARS s hitrimi testi HAG ali testi PCR, skladno 

z zgoraj navedenim odlokom, so: 

 

• storitve higienske nege ( frizerski saloni, kozmetične dejavnosti, nega telesa; 

• pedikura, manikura); 

• ne zdravstvene svetovalne in terapevtske storitve; 

• storitve strokovnega in poslovnega izobraževanja in usposabljanja; 

• obratovanje igralnic, igralnih salonov, prirejanje posebnih iger na srečo; 

• sejemska dejavnost; 

• kongresna dejavnost; 

• gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač; 

• nastanitvene storitve; 

• gostinski obrati, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5h do 

24h. 

 

 

2. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (UL 

RS, št. 120/2021), ki velja od 23.7.2021 do 1.8.2021. 

 

Odlok določa, da je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom dovoljeno le 

za osebe, ki enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s PCR testom ali s 

HAG testom (hitrimi antigenskimi testi) in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa. 

Gre za naslednje izvajalce: 

 

• gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe 

zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju; 

- dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil; 
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• pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju; 

- programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov; 

- programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo; 

- programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov 

dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo; 

• pooblaščene organizacije pri izvajanju in  

- začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega 

blaga; 

- usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za 

voznike motornih vozil v cestnem prometu; 

- rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij; 

- preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti 

upravljavca prevozov; 

- osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti 

spremljevalcev izrednih prevozov; 

- osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za 

cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih 

nadzornikov; 

• Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju; 

- izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev 

predpisov in strokovnih vodij šol vožnje; 

- usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj 

ocenjevalcev na vozniškem izpitu; 

- osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja 

usposobljenosti presojevalcev varnosti cest; 

- edukacijskih in psihosocialnih delavnic; 

- preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na 

javnih krajih ter 

- vozniških izpitov. 

 

Testiranje ni potrebno, v kolikor izpolnjujejo PCT pogoj. 

 

 

3. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju 

Republike Slovenije  (UL RS, št. 120/2021), ki velja od 23.7.2021 do 1.8.2021. 

 

V drugem odstavku 2. člena Odloka je določeno, da je za taksiste obvezno tedensko 

testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s test PCR ali s HAG testom 

(hitrimi antigenskimi testi).  

 

Tedensko testiranje ni potrebno, v kolikor izpolnjujejo PCT pogoj.  

 

 

4. Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v 

Republiki Sloveniji (UL RS, št. 120/2021), ki velja od 23.7.2021 do 1.8.2021. 

 

V četrtem odstavku 3. člena Odloka je določeno, da izvajanje javnih kulturnih prireditev 

za končne uporabnike  dovoljeno le pod pogojem, da nastopajoči enkrat tedensko oziroma 

pred samo izvedbo javne kulturne prireditve (če to izvajajo občasno), opravijo testiranje 
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na virus SARS-CoV-2 s PCR testom ali s HAG testom (hitrimi antigenskimi testi), pri 

čemer lahko nastopajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa. Testiranje ni 

potrebno, v kolikor izpolnjujejo PCT pogoj. 

 

 

4. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki 

Sloveniji  (UL RS, št. 120/2021), ki velja od 23.7.2021 do 1.8.2021. 

 

V šestem odstavku 2. člena Odloka je določeno, da je izvajanje verske oziroma duhovne 

vzgoje in izobraževanja dovoljeno le pod pogojem, da se osebe, ki izvajajo versko 

oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, pred samo izvedbo verske oziroma duhovne 

vzgoje in izobraževanja enkrat tedensko testirajo, če to izvajajo občasno. Testiranje na 

virus SARS-CoV-2 opravijo s PCR testom ali s HAG testom (hitrimi antigenskimi testi), 

pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste 

osebe, ki imajo negativni rezultat testa. Testiranje ni potrebno, v kolikor izpolnjujejo PCT 

pogoj. 

 

 

5. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (UL RS, št. 

120/2021), ki velja od 23.7.2021 do 1.8.2021. 

 

V tretjem in četrtem odstavku 4. člena Odloka je določeno, da se športniki in člani 

njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri 

izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj, če opravijo tedensko testiranje na virus 

SARS-CoV-2 s PCR testom ali s HAG testom (hitrimi antigenskimi testi). Testiranje ni 

potrebno, v kolikor izpolnjujejo PCT pogoj. 

 

 

IZJEME, ZA KATERE BO TESTIRANJE BREZPLAČNO 

 

Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom, ki je 

bila objavljena v Uradnem listu RS št. 11/2021, v 2. členu določa, da bo testiranje od 23. 

avgusta 2021 dalje brezplačno za tiste osebe, ki niso prebolele COVID-19 oziroma niso 

polno cepljene proti COVID-19 in bi lahko povzročile širjenje COVID-19 s svojim delom 

ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje.  

 

Gre za:  

• uporabnike zdravstvenih storitev, 

• oskrbovance socialno varstvenih zavodov, 

• osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, 

• osebe v prevzgojnih domovih, 

• centrih za tujce, 

• varnih hišah, 

• azilnih domih, 

• integracijskih hišah, 

• kriznih centrih za otroke in 

• osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z 

zdravniškim potrdilom. 
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______________________________________________________________________ 

 

II. OBVEZNO TESTIRANJE POTROŠNIKOV 

 

Pogoj obveznega testiranja potrošnikov po Odloku o začasnih omejitvah ponujanja 

blaga in storitev potrošnikom v RS (UL RS, 122/2021). 

 

Pogoj PCT velja za potrošnike v primeru obiska: 

• igralnice, 

• igralnih salonov, 

• posebnih iger na srečo, 

• nastanitvenih obratov, 

• notranjih prostorov (sejemska dejavnost ali kongresna dejavnost) in 

• gostinskih obratov. 

 

Pogoj PCT ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in ki  se nahajanjo v naštetih 

prostorih  z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki. 

 

Navedeni pogoj pa ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska 

dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, v kolikor je zagotovljena razdalja 

najmanj 3 metre med robovi miz. 

 

 

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju 

Republike Slovenije (UL RS, št. 120/2021), ki velja od 23.7.2021 do 1.8.2021. 

 

Za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za 

izvedbo tekem in treningov, ki uporabljajo žičniške naprave testiranje  oziroma 

predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG (hitri antigenski test)  

ni obvezno.  

 

Pregled veljavnih odlokov na dan 28.7.2021 lahko najdete na zavihku: 

https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Za%C4%8Dasne-prepovedi-in-drugi-odloki.  

 

 

Pripravila: 

 

Barbara Gnilšak 

Samostojna svetovalka  

 

in  

 

Frane Krpina 

Svetovalec 

 

Datum: 28.7.2021 

https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Za%C4%8Dasne-prepovedi-in-drugi-odloki

