
PCT obvezen za obisk cerkva in sv. maš  

Tajništvo Slovenske škofovske konference (SŠK) je objavilo razlago Odloka o 

načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja 

okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS 146/21), ki ga je sprejela Vlada RS 

dne 11. septembra 2021 o izpolnjevanju PCT pogoja za področje opravljanja verske 

dejavnosti. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno ob izpolnjevanju sledečih pogojev, 

da vsi verniki starejši od 12 let izpolnjujejo pogoj PCT. 

Za obdobje od 15. septembra 2021 dalje za Ljubljansko nadškofijo veljajo naslednja 

navodila: 

Izvajanje verskih obredov je dovoljeno ob izpolnjevanju sledečih pogojev: 

• Vsi verniki starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, 

cepljeni, testirani).  

• Odgovorna oseba župnije (župnik) mora na vidnem mestu obesiti obvestilo o 

obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT. 

• Odgovorna oseba pri vhodnih vratih v cerkev preverja, ali verniki izpolnjujejo 

pogoje PCT. 

• Duhovniki morajo izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer zanje zadošča tudi 

samotestiranje s hitrim HAG testom. O tem morajo voditi evidenco in test 

enkrat tedensko v enakih presledkih izvajati. 

• Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. Pri verskih 

obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1,5 

metra (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).  

• Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje prostorov (npr. odprta okna), v 

katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda. 

• Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če 

ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje. 

• Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v 

katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda. 

Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno. 

Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod 

pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje 

izpolnjujejo pogoj PCT (zadošča samotestiranje). Otroci in ostali udeleženci starejši 

od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (tako kot v šoli – zadošča samotestiranje). 

Individualna duhovna oskrba je dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT.  


