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PROTOKOL TESTIRANJA OSEB, KI DELAJO V SREDNJIH ŠOLAH, DOMOVIH ZA 

UČENCE, DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH DOMOVIH, ORGANIZACIJAH ZA IZOBRAŽEVANJE 

ODRASLIH, VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH TER V VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH 

 

I. 

 
(1) S protokolom se določajo izvajalci, pristojne osebe, ciljne skupine, obseg, postopek in 

lokacije izvedbe preventivnega testiranja oseb, ki delajo v srednjih šolah, domovih za 

učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, višjih 

strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: VIZ), za zgodnje 

odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 pred začetkom vračanja na delovna mesta.  

 

(2) Protokol obsega navodila za testiranje s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2. 

 

II.  

 

(1) Testiranje na SARS-CoV-2 bo potekalo za osebe, ki delajo v srednjih šolah, domovih za 

učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, višjih 

strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali  druge 

vrste pogodbenega razmerja in za katere obstaja verjetnost, da bodo prišle v 

neposreden stik z dijakom, kandidatom za opravljanje zaključnega izpita in poklicne 

mature ter študentom. 

 

(2) Testirati se ni potrebno osebam iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, ki so 

prebolele nalezljivo bolezen COVID-19 in pri katerih je od ugotovljene okužbe z virusom 

SARS-CoV-2 preteklo najmanj 21 dni in največ tri mesece.  

 

III. 

 

(1) Testiranje oseb na SARS-CoV-2, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, se prvič 

izvede dan pred vrnitvijo dijakov, kandidatov za opravljanje zaključnega izpita in 

poklicne mature ter študentov, na podlagi spremembe predpisa Vlade Republike 

Slovenije, ki začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, in sklepa ministrice, 

pristojne za izobraževanje, znanost in šport.  

 

(2) Testiranje oseb na SARS-CoV-2, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, bo 

potekalo na lokacijah množičnega testiranja, z izjemo prvega testiranja oseb, ki delajo v 

srednjih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za 

izobraževanje odraslih, višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih. 

 

 



 

(3) Prvo testiranje oseb na SARS-CoV-2, ki delajo v srednjih šolah, domovih za učence, 

dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, višjih 

strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, bodo izvedle, s strani ministra, pristojnega 

za zdravje, pooblaščene mobilne enote za izvajanje hitrih antigenskih testov.  

 

(4) Testiranje oseb na SARS-CoV-2, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, se izvaja 

vsakih 7 dni. Potrebnost izvajanja testiranj na SARS-CoV-2 minister za zdravje 

ugotavlja vsakih 14 dni na podlagi strokovnih mnenj. 

 

(5) Testiranje oseb na SARS-CoV-2, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, je 

brezplačno. Stroške zdravstvenih storitev testiranja povrne proračun. 

 

(6) Testiranje bo potekalo s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.  

 

(7) Testiranje na SARS-CoV-2 se izvaja samo s strani usposobljenega zdravstvenega 

osebja.  

 

IV. 

 

(1) Izvajalci testiranja vsem testiranim izročijo navodilo za ravnanje v primeru pozitivnega 

testa. 

 

(2) Izvajalci testiranja vnesejo podatke o testiranju na SARS-CoV-2 v CRPP. 

 

V. 

 

(1) Predstojnik VIZ odredi uro in lokacijo testiranja na SARS-CoV-2 osebam, iz prvega 

odstavka 2. člena tega protokola. Na testiranje prinesejo osebni dokument in kartico 

zdravstvenega zavarovanja. 

 

(2) Oseba iz 2. člena tega protokola sporoči negativen izvid testiranja predstojniku vzgojno-

izobraževalnega zavoda oziroma osebi, ki jo on pooblasti.  

 

(3) Predstojniki VIZ obvestijo osebe, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, da si 

predhodno organizirajo lasten prevoz na testiranje. V primeru pozitivnega testa se 

oseba, ki dela v srednjih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, 

organizacijah za izobraževanje odraslih, višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih 

zavodih, sama in brez spremstva odpravi domov, pri tem pa ne uporablja javnega 

prevoza.  

 

(4) Pogoj za udeležbo na testiranju na SARS-CoV-2 je, da oseba, iz prvega odstavka 2. 

člena tega protokola, na dan testiranja nima povišane telesne temperature, nima 

prisotnih akutnih znakov okužbe dihal ali prebavil in ni bila v stiku z okuženo osebo z 

virusom SARS-CoV-2 v zadnjih desetih dneh. V primeru bolezenskih znakov mora 



 

oseba, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, poklicati v ambulanto svojega 

izbranega ali dežurnega zdravnika, ki ji bo napotil v izolacijo in poda vsa nadaljnja 

navodila. 

 

VI. 

 

(1) Pri čakanju na odvzem brisa oseba, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, ves čas 

vzdržuje medsebojno razdaljo, vsaj  2 metra, in nosi zaščitno masko. 

 

(2) Negativni rezultat testa na SARS-CoV-2 pomeni, da oseba, iz prvega odstavka 2. člena 

tega protokola, v času testiranja ni bila kužna in se lahko vrne na delo v VIZ, kjer še 

naprej upošteva vsa priporočila za preprečevanje širjenja okužbe.  

 

(3) Če je oseba, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, na testu na SARS-CoV-2 

pozitivna, se nemudoma odpravi domov in se izolira, o pozitivnem testu obvesti 

delodajalca ter po telefonu ali elektronski pošti kontaktira svojega izbranega ali 

dežurnega zdravnika.  

 

(4) Pri delu v srednjih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, 

organizacijah za izobraževanje odraslih, višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih 

zavodih se upoštevajo vsi priporočeni samozaščitni ukrepi, kot so organiziranje procesa 

vzgoje in izobraževanja v tako imenovanih mehurčkih, uporaba zaščitnih mask, 

spoštovanje razdalje, zračenje, umivanje, razkuževanje rok in drugi ukrepi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 1: Algoritem poteka testiranja na SARS-CoV-2 za osebe, ki delajo v srednjih šolah, 

domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, 

višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih  



 

Algoritem poteka testiranja na SARS-CoV-2 za osebe, ki delajo v srednjih šolah, domovih za 

učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, višjih 

strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih  

 

 

 

 

  

 

Dan pred začetkom pouka ali varstva v VIZ delodajalec 

napoti osebo, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, na 

brezplačno testiranje s hitrim antigenskim testom (HAGT) na 

zato določeno lokacijo. 

Testiranja se udeleži  samo oseba, iz prvega odstavka 2. člena tega 

protokola, ki na dan testiranja nima povišane telesne temperature, nima 

prisotnih akutnih znakov okužbe dihal ali prebavil in ni bila v stiku z okuženo 

osebo z virusom SARS-CoV-2 v zadnjih desetih dneh. Testirati se ni potrebno 

osebam, pri katerih je od ugotovljene okužbe z virusom SARS-CoV-2 preteklo 

najmanj 21 dni in največ tri mesece. 

 

Oseba, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, si v 

naprej uredi lasten prevoz od/do doma za primer, če bi bila 

na testiranju pozitivna na SARS-CoV-2. 

Oseba, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, pri 

čakanju na odvzem testa upošteva vsa navodila glede 

razdalje, nošenja maske in razkuževanja rok. 

Oseba, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, prejme 

SMS sporočilo, iz katerega je razviden rezultat testa na 

SARS-CoV-2. 

Test negativen 

Oseba, iz prvega odstavka 2. 

člena protokola, se lahko vrne na 

delovno mesto z upoštevanjem 

VSEH samozaščitnih ukrepov. 

Test pozitiven 

Aktivna okužba s SARS-CoV-2 

 

Oseba, iz prvega odstavka 2. 

člena protokola, se 

nemudoma odpravi domov z 

lastnim prevozom, se 

samoizolira in pokliče 

osebnega izbranega 

zdravnika, ki jo napoti v 

izolacijo in poda vsa nadaljnja 

Na lokaciji testiranja oseba, iz prvega odstavka 2. člena tega 

protokola, dobi navodilo za ravnanje v primeru pozitivnega 

testa, ki ga shrani za vsa nadaljnja testiranja. 

Oseba, iz prvega odstavka 2. člena tega protokola, na 

testiranje prinese osebni dokument in kartico zdravstvenega 

zavarovanja. 


