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Številka: 60303-2/2021/3 

Datum:  15. 09. 2021 

 

IZJAVA o izpolnjevanju pogoja PCT 
Namenjeno staršem in zunanjim obiskovalcem Osnovne šole Šempeter pri Gorici, Podružnice 

Vogrsko in Podružnice Vrtojba. 

 

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem 

šolstvu (Uradni list RS, št. 146/2021, z dne 11. 09. 2021) določa, da morajo za izvajanje 

dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali 

testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo 

in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za 

učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in 

višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v 

prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.  

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vsi zaposleni in tisti, ki opravljajo delo na kakšni drugi podlagi, v 

vseh dejavnostih (razen v odloku določenih izjem) in tudi uporabniki teh storitev (razen izjem 

določenih v odloku). 

PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati: 

 

- osebam, ki so mlajše od 12 let, 

- osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred 

osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo 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 oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in 

- učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom. 

 

Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: 

razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje. 
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Spodaj podpisani/-a _________________________________________ zato ob vstopu v 

prostore Osnovne šole Šempeter pri Gorici, Podružnice Vogrsko in Podružnice Vrtojba 

izjavljam, da izpolnjujem pogoj PCT. 

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: PCT pogoj) je izpolnjen, če 

osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:  

1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali 

testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;  

2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v 

nadaljnjem besedilu: EU DCP);  

3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo 

QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države 

izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);  

4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejela:  

- drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 

Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National 

Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, 

cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 

proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca 

ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem 

odmerku,  

- prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-

Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;  

5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik 

presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;  

6. z dokazilom o prebolelosti  iz prejšnje točke tega člena in dokazilom o cepljenju, s katerim 

dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR 

oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke. 

Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.  

 

Šempeter, ___________________________ 

________________________________________ 

(lastnoročni podpis očeta/matere/zakonitega zastopnika 

oz. zunanjega obiskovalca šole) 


