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Potrdila o testiranju

Spoštovani,
V skladu z dogovorom na sestanku, dne 5. januarja 2022 vam podajamo naslednje stališče
glede veljavnosti potrdil izvajalcev zdravstvene dejavnosti o opravljenem testiranju na SARSCOV-2:
Učenci v osnovnih šolah in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za
potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa. Pri čemer se testiranje s
HAG testi za samotestiranje izvaja trikrat tedensko. Učenci in dijaki s testiranjem s HAG testi za
samotestiranje izpolnjujejo pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih (in glasbeni šoli ter
pri kolektivnem uresničevanju verske svobode).
Učencem, ki se niso testirali s HAG testi za samotestiranje (in niso prebolevniki ali cepljeni), in
so se testirali pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, izvajalec testiranja HAG v skladu z Odlokom
o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
(Uradni list, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21 in 4/22) zagotoviti izpis
EU DCP potrdila o rezultatu testiranja v pisni obliki najkasneje v eni uri po izvedbi testa.
Kar pomeni, da oseba (učenec, dijak, študent in udeleženec izobraževanja odraslih) dokazuje
pogoj T z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,
ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, pri čemer se kot dokazilo šteje:
digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR (v
nadaljnjem besedilu: EU DCP);
digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR,
ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države
izdal v angleškem jeziku.«
Dodajamo, da je s predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, EVA 2021-27110241 z dne 14. 1. 2021 in s predlogom Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o izjemah od
karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19,

EVA 2022-2711-0005 z dne 14. 1. 2022, oba že sprejeta na 321. dopisni seji Vlade RS dne 17.
1. 2022, določeno obvezno dnevno testiranje s testi HAG za samotestiranje kot izjema od
karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in
sicer v času udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske dejavnosti v vzgojnoizobraževalnem zavodu, v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika, razen če je v
posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencev, dijakov, študentov ali
udeležencev izobraževanja odraslih. Tako kot do sedaj se navedeno dnevno samotestiranje
namesto karantene na domu uporablja za dokazovanje pogoja PCT za udeležbo v obšolskih
dejavnostih.
Navedenega samotestiranja namesto karantene na domu pa ni potrebno izvajati, če oseba
predloži dokazilo, da izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali pogoj prebolevnosti v kombinaciji s
cepljenjem iz že do sedaj veljavne izjeme iz druge in tretje alineje 2. člena Odloka o izjemah od
karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
(Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21 in 2/22) ali če
predloži dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.
Pojasnila o testiranju s testi HAG in testi HAG za samotestiranje so objavljena tudi na spletni
strani Ministrstva za zdravje: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-insamotestiranje-na-okuzbo/.
Lepo vas pozdravljamo.
mag. Franc Vindišar
državni sekretar

