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Nalezimo se dobrih navad – 
cepimo se.
Epidemija covida-19 je korenito spremenila naša življenja in učinkovita cepiva so v tem trenutku 
edino realno upanje, da se podobno ne bo ponovilo tudi v naslednji hladni sezoni.
Cepljenje predstavlja najboljšo zaščito pred covidom-19 ter težavami, tveganji in posledicami, ki 
jih bolezen prinaša. S cepljenjem pa bo vsak izmed nas prispeval k zaščiti sebe in drugih ter tudi k 
rešitvi izjemno velikega problema, ki že predolgo hromi naša življenja.
Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak, tako starejši kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, da 
imajo težji potek bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji (kot so kronične bolezni di-
hal, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rak ipd.). Med skupinami, ki jim Svetovna zdravstvena 
organizacija in Centri za nadzor nalezljivih bolezni še posebej priporočajo cepljenje, so zato tudi 
starejši od 60 let.
Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Cepiva proti covidu-19 so bila preizkušena v kli-
ničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več deset tisoč ljudi in čeprav je bila časovnica strnjena, 
se je upoštevalo vse pomembne vmesne korake. Cepiva proti covidu-19 so varna in učinkovita.
Na portalu www.cepimose.si so tudi na enem mestu zbrane vse informacije o cepivih in cepljenju 
proti covidu-19 ter odgovori strokovnjakov na najpogostejša vprašanja. Vsi, ki niste vešči spleta, 
lahko svojo prijavo še vedno oddate v cepilnem centru ali pri osebnem zdravniku.

Tudi v uredništvu Klasja se pridružujemo pozivu k čimprejšnjemu cepljenju, ki 
ga v občini Ivančna Gorica izvaja Zdravstveni dom Ivančna Gorica. 
Ostanimo zdravi in stopimo skupaj pri obvladovanju epidemije!
Nalezimo se dobrih navad – cepimo se.

Matej Šteh, urednik

Cepimo se. Upoštevajmo ukrepe.
Drage občanke in občani,
epidemija bolezni covid-19 tudi v občini Ivančna Gorica znova dosega nove razsežnosti. Gle-
de na aktualne razmere in povečano število okužb sem v začetku tedna sklical sestanek 
posebne delovne  skupine, da bi si izmenjali mnenja in informacije, ter na ta način našli 
rešitve za učinkovitejše preprečevanje širjenja okužb in večjo precepljenost naših občank in 
občanov. Sestanka so se poleg vodstva štaba Civilne zaščite in zdravstvenega doma udeležili 
tudi ravnatelji osnovnih šol, vrtca, srednje šole, predsedniki občinskih zvez društev, Centra 
za socialno delo, mladih in Cerkve.
Ugotavljamo, da v zadnjih dneh število okužb v naši občini strmo narašča. Tudi vreme oz. 
bližajoči zimski čas bo zagotovo prispeval k dodatnemu širjenju okužb. Zdravstveni dom 
Ivančna Gorica se na trenutne razmere uspešno prilagaja in vlaga izjemen trud v organiza-
cijo testiranja in cepljenja. Žal je število ljudi, ki se cepijo na novo, še vedno nizko, več pa je 
takšnih, ki se odločajo že za tretji odmerek. 

Posebna delovna skupina je sprejela naslednje sklepe:
Občanke in občane, ki se še niso odločili za cepljenje, pozivamo, da to čim prej storijo, saj je 
cepljenje najučinkovitejše sredstvo za preprečevanje okužb in obolelosti prebivalstva.
Prav tako pozivamo k omejitvi druženj in prireditev, ki niso nujne. Virus se širi iz človeka na 
človeka zelo hitro in najbolje ga je omejiti tako, da ljudje čim bolj omejijo svoje gibanje in 
druženja. Društvom in drugim organizatorjem prireditev svetujemo, da načrtovane dogodke 
prestavijo na poznejši, bolj ugoden čas. Na Občini Ivančna Gorica bomo to upoštevali pri 
vrednotenju njihovih programov in nadomestili izpad letošnjih sredstev naslednje leto.
Pozivamo tudi k strogemu upoštevanju vseh preventivnih ukrepov in k spoštovanju pogoja 
PCT. Pozivamo vse odgovorne službe za nadzor, da te nadzore okrepijo, saj se še vedno do-
gajajo goljufije in ponarejanja dokumentov, s tem pa se ogroža zdravje prebivalstva.
Aktualni ukrepi Vlade prinašajo tudi nekaj pomembnih ukrepov za preprečevanje širjenja 
okužb v osnovnih in srednjih šolah. Starše pozivamo, da razumejo situacijo in pomagajo 
zaposlenim v šolah pri izvajanju nalog in ukrepov. Le spoštovanje ukrepov bo omogočilo, da 
bo pouk še naprej lahko potekal v šolskih prostorih. 

Spoštovani,
trenutne razmere so precej slabše kot pred enim letom. Takrat smo bolezen še slabo pozna-
li, na voljo tudi ni bilo zaščitne opreme in cepiva. Danes vse to imamo, zaščitne opreme je 
dovolj, testov je dovolj, cepiv je dovolj in je samo od nas odvisno ali bomo vsa ta sredstva 
tudi uporabili. Tudi sam sem v teh dneh prejel tretji odmerek cepiva. Prav tako sem se cepil 
proti sezonski  gripi, saj je vsakršno obremenjevanje naših bolnišnic v tem času odveč. 
Občanke in občane pozivam, da dajo zgled drugim. Skupaj in z odgovornim obnašanjem in 
sodelovanjem vsakega posameznika bomo lahko omejili širjenja okužb v občini in na koncu 
rekli, da smo zmagali.
Ostanite zdravi.

Dušan Strnad, župan
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Aktualni ukrepi Vlade RS v 
povezavi s COVID-19
Vlada Republike Slovenije je na 101. redni seji, 5. novembra 2021, sprejela Odlok 
o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19, zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb ter zmanjšanja 
števila težjih potekov nalezljive bolezni COVID-19.
• Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo bo-

leznijo COVID-19 nadomešča Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 in določa, 
da je pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj PCT) izpolnjen, če se 
osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od dokazil 
o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju.

• Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati:
- osebam, ki so mlajše od 12 let, 
- uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19, gripi ali te-

stiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2, 
- v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, pod 

pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2. 
• Odlok določa tudi, da se morajo, s 15. novembrom 2021, učenci osnovne šole in 

dijaki testirati s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobra-
ževalnega programa. Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
in sicer trikrat tedensko. V ta namen jim pripada 15 testov HAG za samotestiranje 
na mesec. Prav tako je obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za 
študente, pri čemer se samotestiranje prav tako opravi v izobraževalni instituciji. 
Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje se zagotavljajo iz 
proračuna Republike Slovenije.

• Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna 
uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.

• Z odlokom se prav tako določi, da izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali 
pijač ni dovoljeno, razen v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Obratovanje gostin-
skih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni 
klubi), ni dovoljeno.

• Odlok prav tako določa, da je zbiranje ljudi začasno prepovedno. Zbiranje je do-
voljeno le skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospo-
dinjstva. Začasno pa so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, 
praznovanja ter poročne slovesnosti. 

• Javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa 
so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer 
mora biti med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo 
pogoj PCT. Javne športne prireditve pa so dovoljene zgolj v primeru, da se izvedejo 
na prostorih s fiksnimi sedišči, pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče 
prosto ob uporabi zaščitnih mask, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.

• Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci 
izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med njimi zagotovljena 
medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delo na domu z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-
-CoV-2
Z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 je Vlada Republike Slove-
nije naložila predstojnikom organov državne uprave, da na podlagi Zakona o delovnih 
razmerjih v najkrajšem možnem času javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v 
njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do preklica odredijo delo od doma, 
in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omogočajo delovni 
proces, narava in vrsta nalog ter je zagotovljena informacijska tehnologija. 
Hkrati je Vlada Republike Slovenije predlagala drugim državnim organom in lokalnim 
skupnostim, da upoštevaje epidemiološko situacijo v državi ravnajo na način, da do 

preklica odredijo delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omo-
gočajo delovni proces, narava in vrsta nalog ter je zagotovljena informacijska tehnologija.
Vlada Republike Slovenije prav tako poziva vse preostale delodajalce, da z namenom zajezitve in pre-
prečevanja širjenja SARS-CoV-2, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog, organizirajo 
delo na način, da se le-to opravlja na domu.

Vir: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo

Število okužb v občini Ivančna Gorica (zadnjih 14 dni)
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OBVESTILA Zdravstvenega doma Ivančna Gorica
USTAVIMO EPIDEMIJO – CEPIMO SE!

Zaradi vse večjega števila obolelih za covidom-19 spodbujamo cepljenje proti covidu-19, ki je 
edino učinkovito sredstvo za zajezitev epidemije. 
Cepljenje proti covidu-19 je priporočljivo za vse, razen za tiste, ki imajo kontraindikacijo za
cepljenje, kar pa je izjemno redko. S cepljenjem proti covidu-19 ne zmanjšamo le tveganja
lastnega zbolevanja za koronavirusno boleznijo, ampak tudi tveganje prenosa virusa v krogu 
svoje družine, na delovnem mestu in v širši skupnosti.

Cepljenje proti covid-19 s poživitvenim odmerkom se priporoča za:
- oskrbovance DSO in drugih socialno varstvenih zavodov (SVZ),
- osebe stare 50 let in več in posebej ranljive kronične bolnike  ne glede na starost,
- družinske člane imunsko oslabljenih oseb,
- osebe z večjo poklicno izpostavljenostjo,
- osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi.
Za osebe, ki so se cepile z mRNA cepivom (Moderna, Pfizer) se s tretjim poživitvenim odmer-
kom lahko cepijo, v kolikor je od osnovnega cepljenja minilo 6 mesecev. Osebe, ki so se cepile 
z vektorskimi cepivi (Janssen, AstraZeneca) se lahko s poživitvenim odmerkom cepijo po 2 
mesecih od osnovnega cepljenja.
Za poživitveni odmerek se uporablja cepivo mRNA in sicer Comirnaty (Pfizer).
Otroci od 12-18 let, ki so bile polno cepljenje, poživitvenega odmerka ne potrebujejo, razen 
mladostniki, ki imajo oslabljen imunski sistem. 
Osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene,  tretjega/poživitvenega 
odmerka ne potrebujejo.
Cepljenje proti Covid-19 in cepljenje proti gripi, se lahko opravi istočasno. 

(Vir: Ministrstvo za zdravje)

TERMINI ZA CEPLJENJE PROTI COVID-19 V MESECU NOVEMBRU:
PONEDELJEK 15.11.2021 12.00-15.00             NAROČENI
TOREK 16.11.2021 10.00-13.15             NAROČENI
SREDA 17.11.2021 7.00-11.00               NAROČENI
ČETRTEK 18.11.2021  14.00-16.00             NENAROČENI

TER V ČASU OD
17.00-19.00             NAROČENI

TOREK 23.11.2021 10.30-13.00             NENAROČENI
SREDA 24.11.2021  7.00-8.00                 NAROČENI 

TER V ČASU OD 
8.00-10.00              NENAROČENI

ČETRTEK 25.11.2021 16.30-19.00            NAROČENI
TOREK 30.11.2021 10.30-13.00            NENAROČENI

Za naročanje lahko pokličete na informacije zdravstvenega doma vsak dan od ponedeljka do 
petka  med 6.30 -19.30 uro na telefon 01/7819-000 .
V  kolikor  potrebujete dodatna pojasnila glede cepljenja lahko pokličete na telefonsko številko  
01 /  620  47 28  in sicer  v času, ko v cepilnem centru izvajamo cepljenje.

BREZPLAČNO TESTIRANJE S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI
V Zdravstvenemu domu Ivančna Gorica opravljamo brezplačne hitre antigenske teste po na-
slednjem razporedu:
vsak PONEDELJEK      7.00 - 11.00
vsak PETEK :               7.00 - 11.00
Testiranje se izvaja v steklenem delu med lekarno in zdravstvenim domom. 
Prosimo, da pri čakanju na testiranje UPOŠTEVATE VARNOSTNO RAZDALJO in OBVEZNO NO-
SITE ZAŠČITNO MASKO. 
TESTIRANJE JE NAMENJENO SAMO OSEBAM, KI NE KAŽEJO ZNAKOV BOLEZNI!

V primeru, da kažete znake bolezni okužbe z Covid-19 POKLIČITE SVOJEGA OSEBNEGA 
ZDRAVNIKA in se naročite za bris. 

Na testiranje se ni potrebno posebej naročiti.
S seboj morate imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja; 

V primeru, da v roku dveh ur od odvzema brisa še vedno niste prejeli SMS sporočila o rezultatu 
testiranja, ali imate kakšno drugo vprašanje v zvezi z testiranjem, lahko pokličete na telefonsko 
številko 069 711 271. 
Klice bomo sprejemali samo v času delovanja vstopne točke. 
Za obveščanje o rezultatih testiranja poskrbi avtomatiziran sistem obveščanja v upravljanju 
NIJZ. Pacient je o prejemu rezultata obveščen preko SMS sporočila. Ko pacient odgovori, sis-

tem preveri ujemanje podatkov, nato pa mu posreduje rezultat. 
V primeru pozitivnega rezultata VAS BOMO POKLICALI ŠE IZ VSTOPNE TOČKE ter vam dali do-
datna navodila. Potrdilo o opravljenem hitrem testu dobite po zaključku testiranja. 
Če vam termini ne ustrezajo, se lahko obrnete tudi na Kliniko Križaj na Muljavi, kjer hitre 
teste izvajajo vsak dan med 7.30 in 19.00. 

COVID TELEFON OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH

Ker število pozitivnih strmo narašča tudi v občini Ivančna Gorica, imamo spet vzpostavljen tudi 
KORONA telefon, ki deluje od nedeljah in praznikih in sicer med 8.00-14.00. 
Vsi, ki imate znake okužbe ali vprašanje, povezano z Covid-19, lahko pokličete na omenjen 
telefon, kjer boste dobili osnovna navodila. V primeru znakov vas bomo tako tudi ob nedeljah 
in praznikih naročali na PCR brise in s tem omogočili hitrejšo zajezitev Covid-19. 
COVID telefon: 031/741-619
V upanju na čim hitrejšo zajezitev Covida-19 in v želji, da ostanemo zdravi, vas pozivamo k 
ukrepanju vseh preventivnih ukrepov ter vas lepo pozdravljamo.

BREZPLAČNO CEPLJENJE PROTI SEZONSKI GRIPI 

TERMINI ZA CEPLJENJE PROTI GRIPI V MESECU  NOVEMBRU:
TOREK, 16. 11. 2021 7.00 - 9.00
SREDA, 17. 11. 2021 12.00 - 13.00

ČETRTEK, 18. 11. 2021 13.00 - 14.00
TOREK, 23. 11. 2021 7.00 - 10.00
SREDA, 24. 11. 2021 10.30 - 13.00

ČETRTEK, 25. 11. 2021 13.00 - 15.30
TOREK, 30. 11. 2021 7.00  -10.00

Na cepljenje proti gripi predhodno naročanje ni potrebno.
Če potrebujete dodatna pojasnila glede cepljenja, lahko pokličete na telefonsko številko   
01 / 620  47 28,  in sicer v času, ko v cepilnem centru izvajamo cepljenje.
Pripravila: 
Mateja Kocjan, dipl. m. s., pomočnica direktorja za ZN

Zdravstveni dom Ivančna Gorica

ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA OBVEŠČA 

Direktne telefonske številke v otroškem in 
šolskem dispanzerju
Zaradi boljše dostopnosti  do zdravnikov v otroškem in šolskem dispanzerju so zdaj na 
voljo direktne telefonske številke, in sicer: 

KSENIJA PERŠIN ZUPET, dr. med., specialist pediater   01 / 620 47 89
asist. dr. SIMONA RAJTAR OSREDKAR , dr. med., specialist pediater   01/  620 47 88 
MARUŠA KUNAVER TAŠIČ, dr. med., specialist pediater  01 / 620 47 87
DAŠA POVŠE, dr. med., specialist pediater     01 / 620 47 86

Zdravnika lahko pokličete v času ordinacijskega časa (od ponedeljka do petka ter soboto po 
razporedu).
Izven ordinacijskega časa zdravnika bo vaš klic preusmerjen na informatorja zdravstvenega 
doma.
 

Zdravstveni dom Ivančna Gorica



44 november 2021 POSEBNA IZDAJACovid-19

Obvezen pogoj PCT
Vladni odlok določa, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vsi za-
posleni in uporabniki storitev ali dejavnosti, razen v primerih 
nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščina-
mi, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, 
nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in 
družinske problematike ter nujne osebne asistence ter zašči-
te in reševanja.
•  Zaposleni

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati 
vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni pod-
lagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opra-
vljajo dejavnost. Pogoja ni potrebno izpolnjevati v času 
opravljanja dela na domu.
Preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki 
izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Na vidnem me-
stu morajo objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja 
pogoja PCT in na vstopnih točkah preverjati njegovo iz-
polnjevanje.
Samotestiranje
Za opravljanje dela šteje tudi testiranje s testom HAG za 
samotestiranje. Oseba mora imeti ob začetku opravljanja 
dela veljaven test HAG za samotestiranje ali test HAG, ki 
ni starejši od 48 ur. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali orga-
nizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestira-
nja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Odgovorna oseba 
posreduje testirani osebi evidenčni list, ki vsebuje datum 
samotestiranja, rezultat testa in podpis testirane osebe.

• Uporabniki
Pogoj PCT morajo izpolnjevati:
• vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali 

prisotni pri izvajanju dejavnosti,
• uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, pre-

vzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in 
integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po po-
novni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več 
kot 48 ur.

• uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdra-
vstvenih dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene 
službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki storitev 
izvajalcev socialno varstvenih storitev (domovi za 
starejše, posebni socialno-varstveni zavodi, centri 
za usposabljanje, delo in varnost, varstveno-delovni 
centri, izvajalci pomoči na domu, centri za socialno 
delo) in programov, ki izvajajo nastanitev. Testiranje s 
testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev.

Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati v primeru:
• nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in po-

trebščinami,
• zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obram-

be,
• nujnih zdravstvenih storitev,
• nujnih postopkov socialne ali družinske problemati-

ke,
• nujne osebne asistence,
• poslovanja sodišč. Ukrepe, ki določajo način poslova-

nja sodišč določi predsednik Vrhovnega sodišča,
• zaščite in reševanja ter
• oseb, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega 

prevoza, in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po 
prehodu meje za oskrbo na bencinskih servisih.

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in po-
trebščinami se štejejo:
• prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pi-

jačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, 
pri čemer mora biti na osebo zagotovljenih najmanj 
10 kvadratnih metrov. Kot izjema se ne štejejo proda-
jalne znotraj trgovskega centra,

• specializirane prodajalne s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri 
čemer mora biti na osebo zagotovljenih najmanj 10 
kvadratnih metrov. Kot izjema ne štejejo prodajalne 
znotraj trgovskega centra,

• humanitarna skladišča, centri za razdeljevanje hra-
ne in drugi kraji, ki omogočajo brezplačen dostop do 
osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim sku-
pinam.

Prodajalne morajo imeti na vidnem mestu ob vhodu ob-
vestilo o največjem dopustnem številu prisotnih obisko-
valcev.
Pri oskrbi na bencinskih servisih morajo pogoj PCT izpol-
njevati uporabniki le v primeru oskrbe v zaprtih prostorih 
bencinskega servisa.
Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli upo-
raba storitve ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju de-
javnosti.

Samotestiranje učencev in dijakov
Za vse učence osnovne šole in dijake (izjema so tisti, ki 
izpolnjujejo pogoj PCT) se s 15. novembrom uvede trikrat 
tedensko testiranje s testi HAG za samotestiranje. Samo-
testiranje se bo izvajalo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
Za potrebe samotestiranja so učenci in dijaki v lekarnah 
upravičeni do 15 testov na mesec.

• PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati
1. osebam, ki so mlajše od 12 let in osebam, ki so vklju-

čene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod po-
sebnimi pogoji,

2. osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma 
učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glas-
beno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s 
prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izo-
braževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potre-
bami, varstveno delovne centre, centre za usposa-
bljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za 
starejše občane,

3. osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spre-
mljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oziroma od-
raslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,

4. učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim 
prometom,

5. uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za ceplje-
nje proti covid-19 ali testiranje na prisotnost virusa 
SARS-CoV-2,

6. uporabniki poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, 
ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevze-
ma nastale pravne posledice.

Kdaj izpolnjujem pogoj PCT
Pogoj PCT posameznik izpolnjuje, če se izkaže z veljavnim 
osebnim dokumentom in enim izmed naslednjih dokazil:
Prebolevnost 

• z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je 
starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni,

• z EU Digitalnim COVID potrdilom o prebolevnosti.
Cepljenost

• z dokazilom o cepljenju zoper covid-19, s katerim 
oseba izkazuje, da je prejela:

• drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Bi-
ontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizva-
jalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epi-
demiology and Microbiology, cepiva CoronaVac 
proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria 
(COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in ce-
piva Covishield proizvajalca Serum Institute of In-
dia/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno 
naštetih cepiv,

odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca 
Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Za tiste, ki izkažejo prebolevnost z dokazilom in so se v ob-
dobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma 
od začetka simptomov cepili z enim od cepiv iz seznama*, 
zadostuje že en odmerek. Status cepljenega pridobi od dneva 
prejema cepiva.
Dokazilo o cepljenju je lahko v različnih oblikah:  

• izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali cepil-
nega mesta,

• vpis v Knjižico o cepljenju,
• izdano potrdilo o opravljenem cepljenju,
• EU Digitalno COVID potrdilo o cepljenju.

* EU DCP velja tudi vsem tistim posameznikom, ki so se do 14. 
9. 2021 cepili z enim odmerkom znotraj časovnega okvira od 
6 do 8 mesecev po preboleli bolezni.

Testiranje
• z negativnim rezultatom testa HAG, ki ni starejši od 48 ur,
• z negativnim rezultatom testa PCR, ki ni starejši od 72 ur,
• z EU Digitalnim COVID potrdilom o HAG/PCR testiranju.
Imetniki digitalne identitete lahko pridobijo EU Digitalna 
COVID potrdila o prebolevnosti, cepljenju in testiranju 
(EU DCP) tudi na spletnem mestu zVem ali pa si aplikacijo 
zVem namestijo na pametni telefon. EU DCP lahko natisnete 
tudi v lekarnah (cena tiska je 2 evra) na osnovi zdravstvene 
izkaznice.

Preventivni ukrepi so odločilnega pomena
K uspešnemu obvladovanju širjenja bolezni odločilno pripo-
more odgovorno vedenje do sebe in drugih. To pomeni, da 
dosledno izvajamo preventivne ukrepe:
• v zaprtih javnih prostorih in v javnem prevozu roke razku-

žimo in nosimo masko,

• upoštevamo varno razdaljo 2 metra,
• redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. V 

primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razku-
žimo,

• upoštevamo pravilno higieno kašlja.
Širjenje okužbe lahko dodatno zamejimo z uporabo mobilne 
aplikacije za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav, 
ki nas obvesti, da smo bili v stiku z okuženo osebo.

Kaj povečuje tveganje okužbe?
Bistveni dejavniki tveganja širjenje okužbe so (1) zaprt pro-
stor, (2) čas, ki ga preživimo z drugimi, (3) gostota ljudi in neu-
poštevanje varnostne razdalje, (4) kašljanje, kihanje, kričanje, 
petje in hitro dihanje pri raznih dejavnostih.

Vas skrbi, da ste okuženi?
Če ste zboleli (kašljate, imate vročino ali težko dihate):
• Ostanite doma in se izogibajte vsem stikom.
• Pokličite osebnega zdravnika ali urgentno službo, če 

osebni zdravnik ni dosegljiv. Ta bo po pogovoru z vami 
ocenil, ali je sum upravičen ali ne. Če bo ocenil, da je sum 
na okužbo z novim koronavirusom upravičen, vam bo po 
telefonu dal nadaljnja navodila.

Pomembno je tudi, da k zdravniku, po nujno medicinsko po-
moč ali v bolnišnico ne hodimo osebno. Če moramo poiskati 
nujno medicinsko pomoč, jo najprej pokličemo po telefonu.

Najpogostejši znaki za sum okuženosti
Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroči bolezen covid-19, ki 
se najpogosteje kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, naho-
dom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom po-
manjkanja zraka. Za težji potek je značilna pljučnica.
Okužbe z novim koronavirusom samo na podlagi poteka bole-
zni in bolnikovih težav ne moremo razlikovati od drugih pov-
zročiteljev akutnih okužb dihal. Za potrditev ali izključitev je 
potrebno mikrobiološko testiranje.
Novi koronavirus se med ljudmi širi predvsem kapljično, s ka-
pljicami ob kihanju in kašljanju. Najpogosteje se okužba širi 
med osebami, ki so med seboj v tesnem stiku (razdalja do 
okužene osebe manj kot 2 metra). Virus se pogosteje prenaša 
tudi v prostorih z neustreznim prezračevanjem ali v zaprtih 
prostorih, v katerih se nahaja večje število ljudi in kjer okuže-
ne osebe preživijo dlje časa z drugimi ljudmi.

Oboleli v osamitev oziroma izolacijo
Osebi, pri kateri je potrjena okužba z novim koronavirusom, 
osebni zdravnik odredi ukrep osamitve oziroma izolacije. To 
pomeni, da ne sme zapuščati svojega bivališča, omejiti mora 
stike z drugimi osebami ter dosledno upoštevati priporočila 
za preprečevanje širjenja bolezni. Bolnik je v času izolacije v 
bolniškem staležu.

Pravice do nadomestila oseb v izolaciji
V primeru izolacije je zavarovanec (velja tudi za samozaposle-
ne) upravičen do nadomestila v višini 90 odstotkov plače od 
osnove, pri čemer se nadomestilo že od prvega dne zadržano-
sti od dela izplača v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS).

Če pride do okužbe na delovnem mestu in nato delavec zboli 
za covidom-19, je razlog začasne nezmožnosti za delo Poškod-
ba pri delu. Zavarovanec je upravičen do nadomestila v višini 
100 odstotkov od osnove. Nadomestilo prvih 30 delovnih dni 
zavarovancu izplača delodajalec, od vključno 31. delovnega 
dne pa nadomestilo delodajalec obračuna v breme obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja in vloži zahtevek za refundacijo 
na ZZZS.

Če je pri otroku prisotna okužba s covidom-19, je starš upra-
vičen do nege za otroka za čas, ko mora biti otrok zaradi te 
bolezni doma. Tudi če otrok nima več znakov bolezni, mora pa 
biti doma, ker je lahko še kužen, je nega tudi v tem primeru 
lahko upravičena.

Socialno distanciranje
Osebi, ki je bila v stiku z okuženo osebo v času njegove ku-
žnosti, se priporoča socialno distanciranje. Visoko tvegani so 
predvsem stiki med družinskimi člani, med katerimi je mo-
žnosti za prenos novega koronavirusa največ.

Socialno distanciranje je priporočilo in ne obveza, saj osebi 
ni odrejen bolniški stalež. Priporoča se, da v dogovoru z de-
lodajalcem nekaj časa delo opravlja od doma. V primeru, da 
dela ne more opravljati od doma, naj se čim bolj pozorno sa-
moopazuje in preneha z delom ob prvem pojavu bolezenskih 
znakov. Priporoča se, da se ne druži z osebami izven skupnega 
gospodinjstva, na javnih krajih pa dosledno ohranja medo-
sebno razdaljo dveh metrov.
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Javne kulturne 
prireditve odslej le v 
zaprtih javnih prostorih 
s fiksnimi sedišči
Zaradi naglega slabšanja zdravstvenih razmer in s ciljem, da se zajezi 
širjenje nalezljive bolezni covid-19, Odlok o začasnih ukrepih za pre-
prečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 do-
loča, da se javne kulturne prireditve lahko izvajajo le v zaprtih javnih 
prostorih s fiksnimi sedišči, pod pogojem, da je med obiskovalci zago-
tovljeno eno prosto sedišče. Strežba ter uživanje hrane in pijače na 
javnih kulturnih prireditvah nista dovoljena.
Obiskovalci javnih kulturnih prireditev in uporabniki drugih kulturnih 
storitev (knjižnice, muzeji, galerije itd.) ter osebe, ki delajo na podro-
čju kulturnih dejavnosti (delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni 
podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo de-
javnost) morajo obvezno izpolnjevati pogoj PCT. Pri preverjanju iz-
polnjevanja pogoja PCT morajo poleg dokazila o izpolnjevanju pogoja 
PCT predložiti tudi osebni dokument. Osebam, ki ne izpolnjujejo po-
goja PCT, se ne dovoli uporaba storitev oziroma udeležba ali prisotnost 
pri izvajanju dejavnosti. Osebam, ki so mlajše od 12 let, pogoja PCT ni 
treba izpolnjevati. 
Uporaba zaščitnih mask je obvezna v vseh zaprtih javnih prostorih. Na 
odprtih javnih površinah pa je uporaba zaščitne maske obvezna takrat, 
ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, razen 
za člane istega gospodinjstva, če je zagotovljena medosebna razdalja 
najmanj 1,5 metra do drugih oseb. Dovoljena je uporaba le kirurških 
mask ali mask tipa FFP2. Uporaba zaščitne maske med drugim ni obve-
zna za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in otroke do dopol-
njenega 6. leta.
Prav tako sta še vedno obvezna razkuževanje rok z razkužilom ob vstopu 
v zaprt javni prostor in redno prezračevanje zaprtih javnih prostorov, v 
katerih se izvajajo kulturne dejavnosti.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Tudi v prihodnjem tednu izobraževanje 
v šolah in na fakultetah, 
samotestiranje za vse učence, dijake 
in študente
Pri gibanju in zadrževanju v vseh za-
prtih javnih krajih oziroma prostorih 
je od ponedeljka, 8. novembra, ob-
vezna uporaba zaščitne kirurške ali 
maske tipa FFP2. Zaščitna maska v 
zaprtih prostorih bo obvezna za 
vse, torej za vse učence, dijake in 
študente ter zaposlene.
Maska ni obvezna za otroke do 
dopolnjenega 6. leta starosti, za 
vzgojitelje predšolskih otrok in po-
močnike vzgojitelja ter za višje in 
visokošolske učitelje, kadar preda-
vajo za zaščitno pregrado iz stekla 
ali podobnega materiala.
Maska tudi ni potrebna za osebe 
s posebnimi potrebami, ki jim je 
uporaba zaščitne maske iz objek-
tivnih razlogov onemogočena. Prav 
tako maska ni potrebna za učence, 
dijake in študente pri pouku špor-
tne vzgoje in pouku športa, učence 
glasbene šole pri pouku pihal, tro-
bil, petja, plesne pripravnice, so-
dobnega plesa in baleta, ter dijake 
pri pouku plesa, petja in inštrumen-
ta ter za osebe, ki izvajajo športno 
vadbo.
Pri neposredni komunikaciji z glu-
himi, gluhoslepimi in naglušnimi 
osebami se ob upoštevanju zaščite 
vseh udeleženih uporaba zaščitnih 
mask lahko začasno opusti, če je 
mogoče zagotoviti medosebno raz-
daljo najmanj 1,5 metra, uporabo 
vizirja ali če komunikacija s temi 
osebami poteka za stekleno pregra-
do. Prav tako ni potrebna za tolma-
če za znakovni jezik.

Samotestiranje v osnovnih in sre-
dnjih šolah ter na fakultetah bo v 
prihodnjem tednu potekalo tako 
kot v preteklem tednu. Od po-
nedeljka, 15. novembra, dalje pa 
se bo s ciljem ohranjanja varnega 
šolskega in študijskega prostora po-
večala pogostnost samotestira-
nja. Samotestiranje za vse učence 
osnovne šole in dijake za potrebe 
vzgojno-izobraževalnega procesa 
bo od 15. novembra dalje obve-
zno, opravljalo se bo v šoli, in sicer 
trikrat tedensko.

Samotestiranje bodo izvajali tudi 
otroci in mladostniki, ki so vključeni 
v zavode za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov, ustanovlje-
nih za delo z otroki s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami, ter učenci, 
ki so vključeni v tretjo do šesto sto-
pnjo posebnega programa, razen če 
iz objektivnih razlogov to ni mogo-
če.
Testiranje s testi HAG za samotesti-
ranje bodo izvajali učenci in dijaki 
tudi za udeležbo v športnih pro-
gramih, športno rekreativnih de-
javnostih in obšolskih dejavnostih.
Študenti in udeleženci izobraževa-
nja odraslih v programih, v katerih 
se pridobi javno veljavna izobrazba, 
bodo samotestiranje tudi v priho-
dnje izvajali v izobraževalni institu-
ciji in je obvezno. Od 15. novembra 
dalje se bo tudi zanje samotestira-
nje izvajalo trikrat tedensko.
Učencem, dijakom in študentom 
bo od 15. novembra dalje pripada-
lo mesečno 15 testov HAG za sa-
motestiranje. Pridobijo jih v lekarni 
po predložitvi kartice zdravstvene-
ga zavarovanja ali po predložitvi 
potrdila o šolanju in osebnega do-
kumenta, če je oseba tujec in nima 
kartice zdravstvenega zavarovanja. 
Če je oseba študent, udeleženec 
izobraževanja odraslih, udeleženec 
športnih programov ali športno re-
kreativne dejavnosti, poleg kartice 
zdravstvenega zavarovanja predloži 

tudi potrdilo o šolanju in osebni do-
kument oziroma potrdilo o udelež-
bi v športnih programih ali športno 
rekreativni dejavnosti.
Testiranje s testi HAG za samotesti-
ranje izvedejo učenci in dijaki tudi 
za udeležbo v športnih programih, 
športno rekreativnih dejavnostih in 
obšolskih dejavnostih.
Samotestiranja ne bo potrebno iz-
vajati tistim, ki izpolnjujejo pogo-
je PCT.
Pogoj PCT morajo izpolnjevati vsi 
zaposleni v vzgoji in izobraževanju.
Odlok določa tudi, da se zača-
sno omeji tudi izvajanje javnih 
športnih prireditev. Javne športne 
prireditve so dovoljene zgolj v pri-
meru, da se izvedejo na prostorih s 
fiksnimi sedišči, pri čemer mora biti 
med končnimi uporabniki eno sedi-
šče prosto, udeleženci pa izpolnju-
jejo pogoj PCT in je med udeleženci 
mogoče zagotoviti medosebno raz-
daljo vsaj 1,5 metra.
Strežba in uživanje hrane in pijače 
udeležencev na javnih športnih pri-
reditvah nista dovoljena

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport

Karantena na domu
V osamitev oziroma izolacijo je napotena obolela oseba. V karanteno na 
domu pa je napotena zdrava oseba, za katero se sumi, da je bila v visoko 
tveganem stiku z obolelo osebo.
Oseba, ki je bila v tesnem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba 
s koronavirusom, ali po prihodu iz tujine (iz države na rdečem seznamu), 
omeji svoje stike z drugimi ljudmi. To pomeni, da zdrava oseba preživlja 
karanteno na domu - se samoosami na stalnem, začasnem ali drugem na-
slovu. Karantena traja 10 dni od zadnjega visoko rizičnega stika oziroma od 
prihoda v Slovenijo. Namen karantene na domu je preprečevanje širjenja 
okužbe. 
Zaposleni za čas karantene na domu prejmejo nadomestilo dohodka (po-
drobnejše informacije o pridobitvi potrdila za delodajalca in višini nado-
mestila).

Želite več informacij?
• Za pogoje prehajanja slovenske meje in omejitev zbiranja na telefon-

sko številko Ministrstva za notranje zadeve 01 428 40 00.
• Za konzularne zadeve na telefonsko številko Ministrstva za zunanje 

zadeve 01 478 23 05 ali pišite na konzularne-zadeve.mzz@gov.si.
• Za informacije v zvezi z organizacijo cepljenja in množičnega testira-

nja na telefonsko številko Ministrstva za zdravje 01 478 68 48 ali pišite 
na karantena.mz@gov.si.

• Za informacije o higienskih in epidemioloških priporočilih za zajezitev 
širjenja novega koronavirus na telefonsko številko Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje 01 2441 729 ali pišite na korona@nijz.si.

• Za pojasnila glede ukrepov na področju storitev, trgovine, gostinstva 
in turizma na telefonsko številko Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 01 400 33 11 ali pišite na korona.mgrt@gov.si.

• Za pojasnila glede unovčevanja turističnih bonov na telefonsko števil-
ko Finančne uprave 08 200 1005.

• Za pojasnila o omejitvah izvajanja kulturnih dejavnosti in kolektivnega 
uresničevanja verske svobode pokličite na telefonsko številko Ministr-
stva za kulturo 01 369 58 42 ali pišite na epidemija.mk@gov.si.

Vir: UKOM

Usklajevanje o 
izvajanju  
ukrepov še  
poteka
Ker med šolami in pri-
stojnimi institucijami še 
vedno potekajo uskla-
jevanja glede izvajanja 
sprejetih ukrepov, vod-
stva osnovnih šol, sre-
dnje šole in vrtca v občini 
Ivančna Gorica sporočajo, 
da bodo staršem posre-
dovali natančna navodi-
la o izvajanju sprejetih 
ukrepov preko okrožnice 
in drugih običajnih komu-
nikacijskih kanalov med 
šolami in starši.
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Hitri antigenski testi so brezplačni v 
vseh javnih zdravstvenih zavodih in pri 
koncesionarjih
Proračun Republike Slovenije zagotavlja financiranje hitrih testov pri vseh izvajalcih zdra-
vstvene dejavnosti, ki zdravstveno dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe. 
To pomeni, da so vsi hitri testi, ki jih prebivalci opravijo v javnih zdravstvenih zavodih in 
pri koncesionarjih, BREZPLAČNI.
Hitri testi, opravljeni pri zasebnem 
izvajalcu zdravstvene dejavnosti 
brez koncesije, so izključno samo-
plačniški. V tem primeru ne izva-
jalec ne naročnik testa ne moreta 
zahtevati povračila iz proračuna 
Republike Slovenije. Za hitri anti-
genski test je najvišja dovoljena 
cena 7 eur. Če gre za izvajalca v 
javni zdravstveni mreži, ta znesek 
pokrije Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije. Če se test opravi 
pri zasebnem izvajalcu zdravstve-
ne dejavnosti brez koncesije, to 
storitev plača naročnik.
Najvišja cena hitrih antigenskih 
testov za samotestiranje, ki so na 
seznamu testov za samotestiranje, za katere proračun Republike Slovenije zagotavlja povračilo stroškov, znaša 
2,5 eura na test, brez davka na dodano vrednost. Ob tem dodajamo, da so ti testi na podlagi 12. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) in 
Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno 
uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, oproščeni uvoznih dajatev in plačila davka na 
dodano vrednost pri uvozu, kar velja do konca letošnjega leta.

Izvedba zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja obsega:
• test HAG,
• odvzem brisa za dokazovanje antigenov  virusa  SARS-CoV 2,
• mikrobiološko  preiskavo,
• osebno varovalno opremo,
• vnos v Centralni register podatkov o pacientih,
• izpis EU digitalnega COVID potrdila in 
• vse morebitne ostale stroške.

Kakršnokoli zaračunavanje dodatnih stroškov ob izvedeni storitvi HAG (npr. dodatnih administrativnih stro-
škov, stroškov izdaje QR kode, stroškov izpisa potrdila …) je nezakonito in se tovrstno ravnanje prijavi zdra-
vstvenemu ali tržnemu inšpektoratu.
Posameznik za testiranje potrebuje osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Pri čakanju na 
odvzem brisa ves čas vzdržujte medosebno razdaljo vsaj dva metra in nosite masko.
S testiranjem na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi želimo v čim večji meri odkriti vse tiste okuže-
ne osebe, ki nimajo značilnih znakov okužbe in bi zato nevede širili okužbo na druge zdrave osebe v bližini. 
Osnovni pogoj za udeležbo na testiranju je, da ste zdravi, brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal in 
prebavil. Na lokaciji vam usposobljeno osebje odvzame bris. V kolikor je vaš rezultat testa pozitiven, pojdite 
domov in se nemudoma izolirajte. Doma kontaktirajte svojega izbranega osebnega zdravnika. Vsi, ki imajo 
pozitiven rezultat hitrega antigenskega testa, morajo opraviti tudi PCR test. Negativni rezultat hitrega testa naj 
vam ne da občutka lažne varnosti, saj je rezultat ponovnega testiranja čez dve uri že lahko pozitiven. Še naprej 
upoštevajte vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Podjetniški kotiček 
z Območno obrtno 
– podjetniško 
zbornico Grosuplje
VLOGA OBMOČNE OBRTNO – PODJETNIŠKE ZBOR-
NICE GROSUPLJE (OOZ GROSUPLJE) V ČASU KORO-
NAVIRUSA 
OOZ Grosuplje je ena izmed 62-ih območnih zbor-
nic, ki so združene v Obrtno – podjetniško zbornico 
Slovenije, ki je največja reprezentativna zbornica go-
spodarstva v Sloveniji. Prav epidemija koronavirusa 
je pokazala, kako malo gospodarstvo v svoji komu-
nikaciji z državo nujno potrebuje močno zbornico, ki 
zastopa njihove interese. OZS se ves čas epidemije 
aktivno zavzema, da ne bi prihajalo do zapiranja 
gospodarstva, saj so s tem ogrožena številna delovna mesta , poleg tega 
pa nas izkušnje učijo, da se storitve nato preselijo na črni trg, kjer se ne 
upošteva nobenih zaščitnih ukrepov, zato se virus širi še hitreje. Na OZS 
vsakodnevno apeliramo na vlado in na stroko, da sprejema ukrepe, ki so 
premišljeni in življenjski. Pri tem smo včasih bolj, drugič manj uspešni. V 
kolikor bo vseeno prišlo do omejevanja dejavnosti, pa mora vlada nemu-
doma ponovno aktivirati protikoronske ukrepe, ki smo jih imeli že v prete-
klosti kot so npr. čakanje na delo, subvencioniranje skrajšanega delovnega 
časa, temeljni dohodek za samozaposlene ipd. Na OZS dolgoročno rešitev 
vidimo v cepljenju, s katerim bi zmanjšali pritisk na bolnišnice. 
Na OOZ Grosuplje po vsakem sprejetju vladnih ukrepov in odlokov be-
ležimo izredno povečano število klicev, v katerih nas lokalni podjetniki 
in podjetnice sprašujejo po dodatni razlagi sprejetih ukrepov. Pri iskanju 
odgovorov si pomagamo z Svetovalnim centrom na OZS, ki v imenu celo-
tnega zborničnega sistema odgovore aktivno išče po raznih ministrstvih in 
organih, ki se jih sprejeti ukrepi tičejo. In prav to informiranje in še bolj in-
dividualno svetovanje podjetnikom je aktivnost, ki nam na OOZ Grosuplje 
v času epidemije vzame daleč največ časa. Ne smemo pa pozabiti, da je 
tako OOZ Grosuplje kot OZS članska organizacija, financiramo se iz prosto-
voljne članarine in ne iz državnega proračuna, kot zmotno menijo nekateri. 
Posledično imajo naši člani in članice prednost pri obravnavi in dostop do 
kompleksnejših storitev in informacij kot nečlani. Smo pa na OOZ Grosu-
plje z nekaterimi lokalnimi občinami vzpostavili pogodbeno sodelovanje, s 
čimer zagotavljamo podjetniško svetovanje za vse podjetnike in podjetnice 
iz njihove občine, ne glede na članstvo. 
Za sprejetje zadnjega vladnega odloka, ki zapoveduje, da se za opravljanje 
testiranja s HAG testi (pri izvajalcih, kot so npr. zdravstveni domovi) in HAG 
testi za samotestiranje tako za (samo)zaposlene, kot uporabnike (npr. po-
trošnike) zagotavljajo iz proračuna RS, nosi velik del zaslug prav OZS, saj se 
za to aktivno zavzema  že ves čas epidemije.
Na OOZ Grosuplje smo v času epidemije tudi aktivno delili brezplačno za-
ščitno opremo. V obdobju november 2020 – maj 2021 smo med lokalna 
podjetja z do štirimi zaposlenimi v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo razdelili preko 200.000 zaščitnih mask, celotna OZS skupaj 
pa cca 10 milijonov kosov zaščitnih mask! 
ANALIZA LOKALNEGA GOSPODARSTVA V »PANDEMIČNEM« LETU 2020
Na OOZ Grosuplje vsako leto pripravimo  Analizo gospodarstva v  občinah 
Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje, torej v občinah, ki jih pokriva OOZ 
Grosuplje. Analiza se osredotoča zgolj na t. i. privatni sektor gospodarstva, 
to so samostojni podjetniki in pa gospodarske družbe vseh pravno formal-
nih oblik. 
Marca 2020 je bila v Sloveniji prvič razglašena epidemija nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je med drugimi ukrepi pomenila tudi zaprtje 
številnih gospodarskih dejavnosti. Da bi zmanjšali negativne posledice 
pandemije v gospodarstvu, je vlada podjetjem in zaposlenim ves čas pan-
demije namenjala izdatna finančna sredstva v obliki  t.i. protikoronskih 
ukrepov (temeljni dohodek za samozaposlene, subvencioniranje skraj-
šanega delovnega časa, sofinanciranje plač delavcev na čakanju ipd.). Z 
nestrpnostjo smo pričakovali podatke o delovanju lokalnega gospodarstva 
v pandemičnem letu 2020. V Analizi za leto 2019 smo napovedali, da bo 
»imela pandemija v letu 2020 kljub izdatni pomoči države pogubne po-
sledice za gospodarstvo«. Na podlagi pridobljenih podatkov objektivno 
ugotavljamo, da temu ni tako, naše črnoglede napovedi se niso uresni-
čile. Številne spodbude, ki jih je gospodarstvo prejelo s strani države za 
omilitev posledic krize, so torej delovale. Celotno analizo, podkrepljeno 
z grafi in dodatnimi analizami ter z navedbo največjih lokalnih podjetij po 
posameznih kazalcih, si lahko podrobno preberete na naši spletni strani 
www.ooz-grosuplje.si.
DELOVANJE OOZ GROSUPLJE
Vse naše člane in stranke obveščamo, da je obisk pisarne OOZ Grosuplje 
zaradi preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID- 19 
možen ob izpolnjevanju PCT pogoja in po predhodnim dogovorom. Vsa 
komunikacija poteka preko elektronske pošte ooz.grosuplje@ozs.si in pre-
ko telefona 01 786 51 30.  Na OOZ Grosuplje, skupaj z OZS, ves čas epide-
mije spremljamo aktualne razmere v gospodarstvu. Vse pomembne infor-
macije ažurno objavljamo na spletni strani OZS, www.ozs.si, pod zavihkom 
KORONAVIRUS. 

Janez Bajt, univ. dipl. oec., sekretar OOZ Grosuplje

Brezplačno hitro antigensko testiranje v občini Ivančna Gorica izvajajo: 
• ZD Ivančna Gorica
• Klinika KRIŽAJ, Muljava 22a
• VALJAN, Denis Malnar s. p., Ljubljanska cesta 67, Ivančna Gorica
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Zakaj, ko pa bi lahko bilo drugače? 
Dobro leto dni sem zaposlen v Splošni bolnišnici Novo 
mesto, kjer delam kot zdravnik, in ves ta čas sem vklju-
čen v zdravljenje bolnikov s Covid-19. 
Ko smo pred letom dni v nemogočih razmerah z nestr-
pnostjo pričakovali cepivo, sem bil prepričan, da bomo 
v nekaj mesecih s to boleznijo opravili. Žal smo prilo-
žnost v veliki meri zamudili in nov val bolezni je tu. Spet 
se ponavlja scenarij iz prejšnje zime in razmere v bolni-
šnici so se v zadnjih tednih bistveno poslabšale. Že tako 
huda kadrovska stiska se s premeščanjem zaposlenih 
na covid oddelke in z odhajanjem kadra še poglablja. 
Na navadnih oddelkih trenutno zdravimo 60 covidnih 
bolnikov in 13 ljudi na oddelku za intenzivno zdravlje-
nje. Večina pacientov ni cepljenih, tistih nekaj ceplje-
nih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, pa ima po 
pravilu precej blažji potek bolezni. Srečujemo se z ob-
sežnimi covid pljučnicami, pacienti potrebujejo visoke 
dodatke kisika in vedno se zdravljenje žal ne konča 
uspešno. Vsaka nepotrebna smrt pusti brazgotino, kre-
pi pa se tudi jeza in vprašanje: »Zakaj?! Zakaj, ko pa bi 
lahko bilo drugače.
Zato apel vsem cepljenim in necepljenim: upoštevajte 
vse preventivne ukrepe in cepite se! 

Aljaž Zaletel, Fužina pri Zagradcu

Jurčič brez karantene –  
sreča ali pravi ukrepi!
Lansko jesen smo zaprtje šol dočakali s karantenami večine razredov. Morda sta nas ta negativna izkušnja in izra-
zita nenaklonjenost dijakov do brezosebnega šolanja od doma navedla na dosledno izpolnjevanje vseh varnostnih 
ukrepov za zajezitev širjenja okužb. Od ponovnega odprtja šol marca 2021 na Jurčiču še nismo imeli v karanteni 
nobenega celega razreda. 
Resnično smo hvaležni staršem za izjemno doslednost in vzorno sodelovanje s šolo. Necepljeni dijaki se odgo-
vorno samotestirajo. Posamezniki sicer še zbolijo, a je odgovornost dijakov in staršev tako velika, da se vsi ob 
najmanjšem bolezenskem znaku izločijo iz skupnosti, ostanejo doma in se le zdravi vrnejo v šolski kolektiv. Niti ena 
okužba se nam doslej ni razširila po šoli, zato z optimizmom gledamo v prihodnost.
Upam, da je k odgovornemu odnosu do zdravstveno-varnostnih ukrepov pripomogel tudi zgled naših učiteljev, ki 
smo več kot 90 % precepljeni, večina se sedaj že odloča tudi za prejem tretjega odmerka cepiva. Zgledu učiteljev 
je pri cepljenju sledilo kar 40 % dijakinj in dijakov.
Prepričani smo, da nam pozitiven odnos do cepljenja, testiranja in uporabe zaščitnih obraznih mask omogoča sko-
raj popolnoma normalno življenje in delo v šoli. Iskreno si želimo tako stanje ohraniti tudi naprej. Še naprej bomo 
z upoštevanjem vseh ukrepov varovali svoje zdravje in zdravje vseh ljudi, s katerimi živimo in delamo.

Milan Jevnikar, ravnatelj SŠJJ

Na covid oddelkih tudi 
mladi ljudje
V začetku jeseni sem bil kot zaposleni v UKC Ljubljana pre-
meščen na covid oddelek, kjer se zdravijo bolniki z najhujšim 
potekom bolezni. Vsak dan, ko pridem v službo, je zasedeno 
kakšno mesto več, pri vsem tem pa je grozovito, da se med 
vsemi hospitaliziranimi znajde velik delež mladih, ki so sicer 
zdravi. Nedvomno je v prvi vrsti težko za posameznika, sti-
ske njihovih najbližjih, konec koncev pa tudi za zdravstvene 
delavce, ki zaradi podhranjenosti kadra oddelamo ogromno 
število ur. Sam osebno menim, da je cepljenje pomembno iz 
dveh vidikov:
1. da zaščitimo sebe oz. stremimo k temu, da če se že okuži-
mo, imamo bolj blag potek bolezni;
2. da smo prizanesljivi in odgovorni do drugih ljudi, ki so bolj 
ogroženi kot mi.

Timotej Tomažin, diplomirani zdravstvenik iz Muljave
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Dve poučni zgodbi

Kako doživljamo COVID-19 reševalci, ki delamo v nujni 
medicinski pomoči 
Danes sem vprašal svoje mlajše kolegice in kolege: »Kako ste? Kako deluje na vas vse to, kar zadnje čase doživljamo?« Vidim namreč, da so že utrujeni. 
Občudujem jih, da kljub vsemu ohranjajo profesionalen odnos do dela in visoko stopnjo empatije do bolnikov, vseh tistih, ki nas potrebujejo. In tako 
je nastal ta zapis. To sta njihovi zgodbi. Zgolj dve od mnogih, ki bi jih lahko zapisal, dve, ki sta se me najbolj dotaknili. Jaz sem ta zapis samo uredil ter 
dopolnil s svojim komentarjem.
Zdravstveni delavci imamo vsako-
krat, ko prispemo v službo, isti cilj: 
pomagati ljudem, skušati rešiti čim 
več življenj. Precej znoja, solza, 
naše mlado srce in dušo smo vloži-
li v spoznavanje človeškega telesa, 
kako deluje in kaj narediti, če gre 
kaj narobe. In še naprej se izobra-
žujemo, spoznavamo vedno nove 
stvari z vsakim novim medicinskim 
odkritjem. Hvaležni smo za vsak 
nov preboj in korak naprej v zdra-
vstvu, ki prepreči trpljenje posame-
znikom in jim da možnost za boljše 
okrevanje, za boljši jutri. Hvaležni 
smo tudi za cepivo proti COVID-19.
Večina opravljenih intervencij reše-
valcev v nujni medicinski pomoči je 
v zadnjih mesecih namenjena bol-
nikom s poslabšanjem zdravstve-
nega stanja zaradi okužbe s CO-
VID-19. V naslednji zgodbi je bil to 
necepljen mlad moški, v poznih 
štiridesetih, oče samohranilec mla-
doletnemu otroku, ki je 8. dan pre-
boleval okužbo. Ob prvem stiku z 
njim smo čutili njegovo zmedenost, 
opazili njegov zbegan pogled, skrb 
v očeh in ni bil zmožen izgovoriti 
niti celega stavka skupaj. V obraz 
je bil bled in bil je vidno oslabel. Pri 
njem je prišlo do zelo hudega pad-
ca nasičenosti krvi s kisikom in fre-
kvenca njegovega dihanja je bila 50 
(za primerjavo: v povprečju jo ima 
mirujoč, odrasel in zdrav posame-
znik med 16 - 18 vdihov v minuti, 
med zelo hitrim tekom pa približno 
40). S posebnim kardiološkim sto-
lom smo ga po stopnicah odnesli v 
reševalno vozilo. Med samo obrav-
navo bolnika in dogovarjanjem, kje 
je še kaka prosta postelja, kamor ga 
lahko odpeljemo, je nek mimoido-
či mlajši pešec vpil na nas: „… Kaj 
se delate norca, dajte maske dol, 
vse nas zavajate! Ali se igrate ma-
škare? Delate paniko kjer je ni …!“ 
Zelo brezobzirno kričanje na vse 
nas. Popolnoma nobenega sočutja 
do bolnika, kaj šele spoštovanja do 
nas, ki smo se bolniku trudili poma-
gati. Prosili smo ga, naj neha in ne 
moti postopka obravnave in da gre 
za kritično bolno ter hudo prizadeto 
osebo. Zadnja stvar, ki smo jo takrat 
potrebovali, so bile žalitve in kriča-
nje. Bolnika smo nato pripeljali v 
enoto intenzivne terapije namenje-
no COVID-19 bolnikom.
Kako to doživljamo? V kriznih tre-
nutkih, ne glede na to za kaj gre, 
ne glede na to, kako hudo je, ne 
delamo panike in skušamo ostati 
zbrani, da čim bolje opravimo svo-
je delo. Če izgubimo nadzor nad to 
našo zbranostjo, se lahko hitro po-
javi kakšna napaka. Seveda tudi mi 
potrebujemo pavzo, pa čeprav je 
ta velikokrat med čiščenjem in raz-
kuževanjem avtomobila ali pa med 
slačenjem osebne varovalne obleke 
in obrazne zaščitne maske. Ko si jo 
že šestič nadeneš na obraz v delov-
nem dnevu, čutiš že hud glavobol. 
Pa vendar, običajno nekajkrat glo-
boko vdihnemo hladen zrak, saj ni 
več časa za kaj drugega in že hitro 

odhitimo na naslednjo intervenci-
jo. Število obolelih je čedalje večje, 
našo utrujenost pa zaenkrat še pre-
magujemo. In tako se znajdeš že na 
naslednji intervenciji, spet ohranjaš 
tisto zbranost ...
V naslednji intervenciji oz. naslednji 
zgodbi gre spet za dihalno stisko ob 
okužbi ter obolenju s COVID-19 in 
sicer pri gospodu, približno v osem-
desetih letih starosti. Gospod je svo-
je dihanje opisal z besedami: »Kot bi 
dihal skozi slamico!«. Tudi pri njem je 
bila frekvenca dihanja močno pove-
čana, vsebnost kisika v krvi pa izre-
dno nizka. Kar se nas je še dodatno 
dotaknilo, ni bilo samo gospodovo 
vprašanje, ko je s solznimi očmi vpra-
šal: »Ali bom umrl?«, ampak tudi 
njegova žena. Med jokom nam je po-
vedala, da mu je svetovala cepljenje, 
on pa ga je odklanjal. Sedaj je rekel, 
da bi se tudi sam odločil za ceplje-
nje, če bi vedel, da bo tako hudo. Z 
ženo sta poročena že 61 let. Ker se 
borimo na prvi bojni črti na terenu, 
največkrat ne izvemo, kaj se je zgo-
dilo z našim pacientom, potem ko 
smo ga oddali v bolnišnici. Sploh va-
rovanje osebnih podatkov, ki je za-
dnje čase izredno intenzivno, nam 
to celo preprečuje, pa če si še tako 
želimo izvedeti, kako je naš pacient 
danes, ali se mu je stanje izboljšalo 
… Ni nam vseeno za ljudi, ki jih sre-
čamo in so največkrat v resnih zdra-
vstvenih težavah. Za nas niso zgolj 
številke ampak veliko, veliko več. 
Za konec pa še ena, čisto kratka 
zgodbica.
Zgodilo se je ravno prejšnji teden. 
Prejeli smo zahvalo pacienta, ki smo 
ga peljali v bolnišnico z reševalnim 
vozilom. Poleg zavojčka kave in čaja 
je bila vizitka, kjer je pisalo: »Da bo 
tudi vam toplo pri srcu, kot je nam, 
v teh težkih in hladnih časih. Da ne 
bi bili predolgi.« Šlo je za obvestilo, 
da je mlajša gospa, ki smo jo pripe-
ljali v COVID-19 enoto intenzivne 
terapije, ozdravela. Drobna pozor-
nost in nekaj zlatih besed, ki so nam 
polepšale težke dneve in verjetno 
mesece, ki so še pred nami. Stvar, ki 
ti da novih moči in ogromno moti-
vacijo, da nam ni težko vedno znova 
povezniti zaščitno masko na obraz 
in obleči skafander.

Kričanje, jeza, nasilje, zmedenost, 
tolažba, umiranje, spopadanje z 
izgubo, spraševanje, miritev nape-
tosti ... To so samo nekateri utrinki 
doživljanja našega dela, dela reše-
valcev, ki vam z modro lučjo hitimo 
pomagat, kadar je to potrebno. S 
tem se spopadamo vsak dan. Ne 
odločamo sami, v kakšne okolišči-
ne se bomo podali ali kaj nam pri-
naša naslednja intervencija. Lahko 
pa skušamo nadzorovati lastne re-
akcije in izberemo, kako se bomo 
odzvali na te »udarce in sunke«. 
In verjemite, da vedno skušamo 
biti kar najbolj v korist bolnim in 
poškodovanim, ki jih obravnavamo 
ter jim uspešno pomagati. Zelo po-
membno je tudi, da vztrajamo in se 
skupaj borimo ter podpiramo drug 
drugega. Torej gre za timsko delo. 
Skupaj nam je lažje. Želimo, da bi 
vsi najbolj bolni ali poškodovani 
lahko še naprej lepo živeli in skupaj 
s svojimi ljubljenimi preživeli čim 
več lepih trenutkov.
Obenem pa se tudi sprašujemo, kaj 
se še mora zgoditi, da nam bodo 
ljudje zaupali. Da bodo zaupali še 
množici ostalih v našem zdravstvu 
ter nam verjeli in se cepili? Ali je res 
veliko lažje verjeti plehkim zgod-
bam z interneta, ki jih vse uspejo 
sproti ovreči in se prej ali slej izka-
žejo neresnične. Prežimo na neke 
izjeme in takoj, ko pridemo do česa 
takega, naredijo iz tega »novice«. 
Potrebno je gledati celotno sliko! 

Misliti moramo s svojo glavo in ver-
jeti realnim rezultatom, ki so znani 
in vidni.
Na koncu bi dodal še tole. Ponosen 
sem na te svoje sodelavke in sode-
lavce, ki se vsak dan trudijo. Vsak 
dan znova najdejo dovolj empatije 
in moči, da vztrajajo in delajo do-
bro. Nekateri med njimi so še izre-
dno mladi, pa kljub temu spošto-
vanja vredni profesionalci. Vendar 
se moramo zavedati, da moramo 
tudi mi kaj »primakniti« k temu. Ni 
dovolj, da se samo drugi trudijo za 
nas. Naš prispevek je ta trenutek 
največji tak, da se cepimo. Res je, 
tudi cepljeni zbolijo. Vendar jih je 
veliko manj in v veliko blažji obliki, 

kar ni nepomembno. Pomislite, da 
so med tistimi »cepljenimi«, ki so 
zboleli, tudi številni s ponarejenimi 
potrdili o cepljenju, kar se je že več-
krat izkazalo. Žalostno. Kakorkoli, 
splača se cepit. Naj bo to tudi naša 
lepa gesta do ostalih sodržavljank in 
državljanov, saj z večjo precepljeno-
stjo pomagamo eden drugemu in 
se med seboj varujemo. Ne smemo 
dovoliti egoizmu, da nas premaga. 
In navsezadnje s tem, da sami pri-
spevamo, nekaj naredimo tudi za 
našo domovino, ki jo imamo radi in 
želimo, da bi bila tudi v prihodnje 
tisti delček sveta, kjer živimo srečni.

Anton Posavec


