
OBVESTILO O SAMOTESTIRANJU UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA 

ODRASLIH V JAVNO VELJAVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH 

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odlok o začasnih ukrepih za 

preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 

177/21), se morajo udeleženci IO v javno veljavnih programih od 17. 11. 2021 

samotestirati trikrat tedensko v šoli oziroma ob vstopu v šolo, v kolikor ne izpolnjujejo 

PCT pogoja. 

Udeležencem IO v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, pripada 

15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni po predložitvi 

kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. 

Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma 

udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti na šoli. 

Udeležencem IO, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni potrebno izvajati testiranja s testi 

HAG za samotestiranje, morajo pa to obvezno dokazati z dokazilom in podpisati 

izjavo o izpolnjevanju pogojev PCT. 

 

PROTOKOL OB VSTOPU V ŠOLO: 

1. Udeleženec IO mora svoj prihod na šolo obvezno uskladiti z organizatorjem IO ali 

učiteljem, s katerim je dogovorjen za konzultacije oz. izpit. 

2. Udeleženec IO na dogovorjen termin počaka pred šolo osebo, s katero se je 

udeleženec IO dogovoril, in sicer učitelja, organizatorja IO oz. tajnica. 

3. Udeleženec IO se mora izkazati z ustreznim dokazilom o izpolnjevanju pogoja PCT. 

O izpolnjevanju pogojev udeleženec IO napiše izjavo.  

4. Če se udeleženec IO ne izkaže s ustreznim dokazilom o izpolnjevanju pogoja PCT, 

se mora samotestirati v šoli. Udeleženca IO se v tem primeru usmeri v prostor, kjer 

se izvede samotestiranje in  v primeru negativnega rezultata udeleženec izpolni 

izjavo o izpolnjevanju pogojev.  

5. V primeru pozitivnega rezultata se udeleženca usmeri, da opravi PCR test in ostane 

do rezultata le-tega doma. 

6. Prostor je potrebno po izvedbe samotestiranja prezračiti. 

7. V primeru neizpolnjevanja pogojev PCT, je udeležencem IO začasno prepovedano 

zadrževanje v šolskih prostorih. 

 

Za izvedbo samotestiranja in postopanja v primeru pozitivnega rezultata se smiselno 

uporabljajo tudi protokoli posamezne šole. 


