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Spoštovani. 
 
Vlada je dne 5. 2. 2021 izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 6. februarja 2021 do vključno 12. februarja 2021. 
 
Ponujanje in prodajanje blaga in storitev v okviru izjem, ki zahtevajo izvedbo testa, je dovoljeno le pod 
pogojem, da zaposleni, ki izvajajo tovrstno ponudbo in prodajo blaga in storitve, enkrat tedensko opravijo 
testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi. Ponujanje in prodajanje 
tovrstnega blaga in storitev torej lahko opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni izvid testa, opravljen v 
Republiki Sloveniji.  
 
Z ozirom na smernice, ki smo jih zasledili v spletnih objavah Medicinske fakultete v Ljubljani in Ministrstva za 
zdravje: https://www.mf.uni-lj.si/novice/trajanje-izolacije-bolnikov-s-covid-19?q=%2Fnovice%2Ftrajanje-
izolacije-bolnikov-s-covid-19 
 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Epidemioloska-priporocila-glede-oseb-
ki-so-prebolele-COVID-19.pdf 
 
Iz v zgornjih povezavah objavljenega izhaja, da: 
 
»Brez simptomne osebe:  v obdobju 3 mesecev po začetku bolezni covid-19 ni potrebno ponovno testiranje tudi ob 
pozitivni epidemiološki anamnezi.« 
  
»Podaljšana pozitivnost PCR testa: Pri nekaterih bolnikih lahko še nekaj tednov po preboleli bolezni zaznavamo virusno 
ribonukleinsko kislino (RNK) v respiratornih kužninah, kar ni presenetljivo glede na veliko občutljivost testa. Pozitiven PCR 
test na SARS-CoV-2 v respiratornih kužninah lahko, glede na nam dostopne podatke iz literature, vztraja tudi do 63 dni po 
začetku simptomov in znakov bolezni, z mediano 12-20 dni.(1, 2, 14) Zhou in sod. poročajo, da je bila pri 41 kritično bolnih 
s covid-19, mediana pozitivnih PCR testov daljša, 31 dni.(15) Dokaj gotovo je, da kužnost ni sorazmerna s trajanjem 
pozitivnega brisa na SARS-CoV-2« 
 
Zato bi želeli pojasnilo in jasna navodila, glede testiranj zaposlenih, ki so COVID-19 že preboleli. 
 
V izogib zmedi, ki jo lahko povzročijo »pozitivni testi zaposlenih«, ki so COVID-19 že preboleli, 
menimo, da bi bilo smiselno v nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v RS zapisati tudi natančna navodila za osebe, ki so COVID-19 že prebolele. 
 
V praksi namreč prihaja do situacij, ko imajo trgovke in trgovci, ki so COVID-19 že preboleli v zadnjih 
3 mesecih, pozitiven test, posledično, čeprav so popolnoma zdravi, ne morejo na delo. 
  
S sindikalnimi pozdravi, 

                                     Aleksandra Horvat 
                                          predsednica 
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