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Zadeva: Spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT - 
samotestiranje in evidenca prisotnosti od 1. 11. 2021 dalje 
 
Spoštovani, 
 
v skladu s sklepom Senata UL AG z dne 27. 10. 2021 so vsi visokošolski učitelji in visokošolski 
sodelavci ter zunanje zaposleni zaradi epidemije COVID-19 z namenom zajezitve širjenja okužb z 
virusom SARS-CoV-2 in ustreznega obveščanja in razkuževanja prostorov v primeru rizičnih 
stikov z okuženo osebo dolžni od 1. 11. 2021 voditi evidenco prisotnosti, ki jo po zaključenem 
predavanju/individualnem pouku/vajah/seminarju/pedagoški praksi dostavijo v pisemski 
predalček Tajništvo na UL AG. V priponkah vam za lažje vodenje evidence pošiljamo evidenčni list 
in sklep senata. 
Evidenco obiskovalcev bodo dolžni voditi tudi zaposleni v glavni pisarni, referatu za študijske 
zadeve in knjižnici in na recepciji UL AG. 
 
Obenem obveščamo, da je Vlada RS na včerajšnji seji sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o 
načinu izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za zajezitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2, ki med drugim določajo pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za 
samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG na vsakih 48 ur, dvakrat tedensko samotestiranje za 
vse študente in obveznost nošenja mask navkljub izpolnjenemu PC pogoju za dejavnosti 
izobraževanja ter v dejavnostih in pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika. 
  
V skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami Odloka bomo na UL AG izvajali 
samotestiranje od 1. novembra 2021 naprej: 

za študente dvakrat tedensko v ponedeljek in sredo v Šantlovi dvorani, 

za zaposlene pa trikrat tedensko v zbornici UL AG v ponedeljek, sredo in petek. 

 Na spletni strani Vlade RS je navedeno še sledeče: 
 

- za opravljanje dela se poviša pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za 
samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG na vsakih 48 ur, in sicer tako, da mora oseba 
ob začetku opravljanja dela imeti veljaven test HAG za samotestiranje ali test HAG, ki ni 
starejši od 48 ur. V primeru enakomerno razporejenega delovnega časa oziroma 
enoizmenskega delovnika od ponedeljka do petka to pomeni, da se mora oseba praviloma 
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testirati vsak ponedeljek, sredo in petek pred začetkom dela, torej na vsakih 48 ur 
med delovniki, ne pa tudi v nedeljo. 

- pogostnost samotestiranja za učence, dijake in študente pa se poviša na dvakrat tedensko 
s pravico do uporabe deset testov za samotestiranje. V primeru neenakomerno 
razporejenega delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa, izmenskega dela, 
odrejenega dela preko polnega delovnega časa, dodatnega dela ali zaradi morebitne 
odsotnosti pa se šteje, da oseba ob nastopu dela izpolnjuje pogoj PCT, če začne opravljati 
delo v mejah 48 ur, ki so izkazane z dokazilom o opravljenem presejalnem testiranju s 
testom HAG za samotestiranje ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur.  

- določi se, da je navkljub izpolnjenemu PC pogoju, uporaba zaščitne maske obvezna: 
o v dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter 
o v dejavnostih in pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika. 

  
Spremembe in dopolnitve Odloka so bile v Uradnem listu objavljene včeraj (Ur. l. RS, št. 170/2021) 
in začnejo veljati 1. novembra 2021. 
  
S spoštovanjem, 
 

Prof. Marko Vatovec, l.r. 
Dekan UL AG 

 
Priloge: 
  
- evidenčni list obiskovalcev 
- evidenčni list prisotnosti 
- sklep Senata z dne 27. 10. 2021  
- dopis UL 


