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Navodilo Covid-19 
št. 7 (za izvajalce): velja od 12.11.2021 dalje 
 
 
Da lahko v času trajanja ukrepov za preprečitev širjenja okužbe, ki povzroča bolezen COVID-19 opravljate 
storitve vzdrževanja stanovanj, v nadaljevanju podajamo navodila o tem, kakšni pogoji morajo biti 
izpolnjeni, da lahko te z naše strani naročene storitve opravljate. 
 
Izpolnjevanje pogoja PCT s strani izvajalcev 
 
Osebe, ki bodo opravljale storitve v zasedenih stanovanjih, morajo izpolnjevati pogoj PCT. Ta pogoj je 
izpolnjen, kadar se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in enim od naslednjih dokazil: 
 z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa; 
 z dokazilom o negativnem rezultatu presejalnega testa HAG, ki ob pričetku del v zasedenem 

stanovanju ni starejši od 48 ur od odvzema brisa; 
 s pravilno izpolnjenim evidenčnim listom e evidentiranim negativnim rezultatom testa HAG za 

samotestiranje, ki ob pričetku del v zasedenem stanovanju ni starejši od 48 ur od odvzema brisa; 
 z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR; 
 z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR; 
 z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19; 
 z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od 180 dni; 
 z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR in dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, 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. 

 
Osebje izvajalca, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, storitev v zasedenih stanovanjih ne sme opravljati. 
 
Izpolnjevanje pogoja PCT s strani najemnikov in drugih uporabnikov stanovanj 
 
Osebe, ki so prisotne v času opravljanja Vaših storitev v zasedenih stanovanjih, morajo izpolnjevati 
pogoj PCT. Ta pogoj je izpolnjen, kadar se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in enim od 
naslednjih dokazil: 
 z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa; 
 z dokazilom o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa; 
 z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR; 
 z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR; 
 z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19; 
 z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od 180 dni; 
 z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR in dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, 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. 

 
Osebam (najemnikom in drugim uporabnikom stanovanj), ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli 
prisotnosti pri izvajanju naročenih vzdrževalnih del v zasedenem stanovanju. V kolikor tega ni možno 
zagotoviti, vzdrževalnih del v stanovanju ne smete opraviti, o tem pa brez odlašanja pisno obvestite 
naročnika storitve na e-poštni naslov »nepremicnine@celje.si« 
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Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT 
 
Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT morajo organizirati odgovorne osebe, ki izvajajo dela v zasedenih 
stanovanjih ali organizirajo izvajanja del v zasedenih stanovanjih. 
 
Predlagamo Vam, da stanje glede izpolnjevanja pogoja PCT preverite telefonsko pri najemniku pred 
napotitvijo Vaši zaposlenih ali podizvajalcev v samo stanovanje. 
 
Preventivna določila 
 
 Vzdrževalnih del ne smejo izvajati osebe, ki imajo znake okužbe dihal (vročina, kašelj, nahod, slabo 

počutje), 
 ob najavi oz. najkasneje pred vstopom v stanovanje preverite pri najemnikih oz. uporabnikih stanovanj, 

če je morda kdo od uporabnikov okužen z virusom Covid-19 ali v karanteni – v tem primeru nikakor ne 
vstopajte v stanovanje, 

 ob najavi oz. najkasneje pred vstopom v stanovanje preverite pri najemnikih oz. uporabnikih stanovanj, 
če ima morda kdo od uporabnikov (od teh, ki bodo sočasno z vami v stanovanju) znake okužbe dihal 
(vročina, kašelj, nahod, slabo počutje) – v tem primeru nikakor ne vstopajte v stanovanje, 

 neposredno pred vstopom v stanovanje je obvezno razkuževanje rok, 
 obvezna je uporaba zaščitnih mask in 
 v času izvedbe del v stanovanju se ne dotikajte se oči, nosu in ust. 
 
Preprečevanje stikov z najemniki in drugimi uporabniki stanovanj oz. zmanjševanje le-teh na 
najmanjšo možno mero 
 
 Že pred prihodom (ob najavi po telefonu) se z najemnikom ali drugim uporabnikom stanovanja 

dogovorite čim več stvari, ki so potrebne za nemoteno izvedbo vzdrževalnih del (npr. pridobite vse 
potrebne informacije, najemniku pojasnite, kako naj pripravi prostor in umakne svoje stvari tam, kjer se bodo 
izvajala dela …), 

 že pred prihodom najemnikom ali drugim uporabnikom stanovanja pojasnite pravila glede 
preprečevanja okužbe s Covid-19, 

 ob sprejemu (vhod v stanovanje) vzdržujte razdaljo vsaj 1,5 m od uporabnika stanovanja, ki odpre vrata, 
 v času izvedbe del zagotovite, da se v prostoru, kjer se izvajajo dela,  v tem času ne bo zadrževal 

najemnik ali katerikoli drug uporabnik stanovanja in 
 v času izvedbe del in po dokončanju zagotovite, da bo prostor prezračen. 
 
Zaščita stanovalcev stavb, v katerih se izvajajo dela 
 
 V čim manjši meri se prijemajte za kljuke in držala ter pri tem poskrbite za sprotno razkuževanje rok 

oz. pri tem uporabljajte zaščitne rokavice, 
 v čim manjši meri uporabljajte stikala in tipkala ter pri tem poskrbite za sprotno razkuževanje rok oz. 

pri tem uporabljajte zaščitne rokavice in 
 v stavbah z dvigali se izogibajte uporabi le-teh; kadar dvigala uporabljate, upoštevajte pravila, ki so 

izobešena v teh stavbah (npr. ne vstopate v kabino sočasno s stanovalci). 
 
 


