
 

 

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA NA SARS-COV-2 UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH NA 

ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO 

 

I. 

(1) S tem protokolom se določa postopek izvedbe obveznega samotestiranja na virus 

SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi. 

 

(2) Samotestiranje na šoli je obvezno za vse udeležence izobraževanja odraslih na Enoti za 

izobraževanje odraslih na Šolskem centru Novo mesto, ki v tednu, ko se udeležujejo 

izobraževalnega procesa na šoli, ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti, cepljenosti ali 

testiranja, kot so določeni z ustreznimi predpisi. 

 

(3) Samotestiranja na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi udeleženci izobraževanja 

odraslih za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa na šoli opravljajo trikrat 

tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. 

 

 

II. 

(4) Vsakemu udeležencu izobraževanja odraslih pripada 15 testov HAG za samotestiranje na 

mesec, ki jih pridobi v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o 

šolanju in osebnega dokumenta. 

 

(5) Test za samotestiranje na dan samotestiranja udeleženec izobraževanja odraslih prinese s 

sabo. 

 

(6) Samotestiranje opravi udeleženec izobraževanja odraslih sam na način, da opravi odvzem 

brisa in odčita rezultat. 

 

(7) Samotestiranje se izvaja pred začetkom prve ure izobraževalnega procesa v tekočem tednu 

v učilnici RZ7 (vhod zraven Športne dvorane Leona Štuklja, prva učilnica na levo). 

 

(8) Ob vsakokratnem samotestiranju udeleženec izobraževanja odraslih izpolni evidenčni list 

samotestiranja in ga posreduje strokovnemu delavcu, pri katerem se udeležuje 

izobraževalnega procesa. 

 



 

 

III. 

(9)   Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se udeleženec izobraževanja odraslih počuti 

zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora 

poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki bo podal vsa nadaljnja navodila.  

 

(10) Pri izvajanju samotestiranja na SARS-CoV-2 v šoli udeleženec izobraževanja odraslih ves 

čas spoštuje higienske ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. 

 

(11) Odpadki pri izvajanju samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljeni robčki, testni 

material), se odložijo v za ta namen pripravljeno plastično vrečo za smeti, s katero tehnična 

služba ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 

(12) Po uporabi hitrega antigenskega testa se očistijo vse površine, ki se jih tisti, ki se 

samotestirajo, dotikajo. 

 

IV. 

(13) V primeru pozitivnega rezultata testa udeleženec izobraževanja odraslih nemudoma 

pokliče izbranega osebnega zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) 

oziroma kontaktno točko zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja. 

  

(14) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik (v 

primeru njegove odsotnosti dežurno službo) napoti udeleženca izobraževanja odraslih na 

PCR testiranje oziroma se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR 

testiranje v kraju bivanja dogovorijo udeleženci izobraževanja odraslih sami. 

 

(15) Udeleženec izobraževanja odraslih izvid PCR testiranja počaka doma v samoizolaciji. Pri 

tem ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati 

priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. 

 

(16) V primeru pozitivnega PCR testa o tem obvesti šolo in izbranega osebnega zdravnika za 

nadaljnja navodila. Šola ravna v skladu z navodili NIJZ in drugimi ukrepi potrebnimi za 

zajezitev širjenja okužbe s SARS-CoV-2. Ukrepanje v šoli se prične po pozitivnem rezultatu 

potrditvenega testa s PCR metodo. 

 



 

 

(17) V primeru negativnega PCR testa udeleženec izobraževanja odraslih nadaljuje proces 

izobraževanja. 

 

(18) S sprejetjem tega protokola preneha veljati Protokol samotestiranja na SARS-CoV-2 

udeležencev izobraževanja odraslih na Šolskem centru Novo mesto, ki je bil sprejet 29. 

oktobra 2021. 

 

 

V Novem mestu,  14. novembra 2021 

dr. Matej Forjan 

direktor 
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