
 

PROTOKOL TESTIRANJA PCR ZA KANDIDATE ZA MATURO, KI SO V KARANTENI  
 

Kandidati za poklicno maturo se v postopkih glede cepljenja in testiranjem PCR izkažejo s potrdilom 

šole, da so prijavljeni oz. opravljajo maturo v določenem izpitnem roku 2020/2021.   

(Potrdilo o prijavi k poklicni maturi bodo dijaki prejeli pri prejemu spričevala zaključnega letnika, 

občani pa pri tajnici PM, udeleženci IOD pa pri vodji IOD.) 

  

PREKINITEV KARANTENE  

Kandidati, ki so bili prepoznani kot visoko rizični tesni kontakti osebe okužene s SARS-CoV2 in so bili 

napoteni v karanteno, lahko karanteno izjemoma prekinejo za opravljanje maturitetnega izpita tako, 

da opravijo PCR testiranje 24 ur pred vsakim maturitetnim izpitom v času karantene. 

 Ob pristopu k maturitetnemu izpitu predložijo laboratorijski izvid o negativnem PCR testu, ki ni 

starejši od 24 ur od odvzema brisa.  

Za prevoz na maturitetni izpit naj ne uporabljajo javnega prevoza, prav tako ne za pot domov. 

 S karanteno  po opravljanju izpita nadaljujejo do izteka karantene.  

Če imajo v tem času več maturitetnih izpitov, morajo pred vsakim izpitom opraviti testiranje, če je od 

testiranja že preteklo 24 ur.     

 

 

Kandidati lahko odvzem brisa za PCR testiranje opravijo na COVID19  vstopnih točkah v  kraju, kjer 

preživljajo karanteno.  

Ministrstvo za zdravje je pozvalo vse izvajalce testiranja, da kandidatom zagotovijo prednostno 

obravnavo, ki omogoča izvedbo brisa v roku največ 24 ur pred maturitetno obveznostjo in 

pravočasno pridobitev izvida.  

  

 

Pogoj za pristop k maturitetni obveznosti bo natisnjen izvid PCR testa, ki se ga lahko pridobi na 

spodaj navedena načina. Priporočamo, da se kandidati v čim večjem številu poslužujejo pridobitev 

potrdila iz portala zVem.  

  

1. Po pridobitvi izvida testiranja v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP), se rezultat 

izvida posreduje s SMS sporočilom na posredovano telefonsko številko. Izvid se na vstopni 

točki oz. na v naprej dogovorjeni lokaciji natisne, dvignejo ga starši oz. skrbniki ali od 

kandidata pisno pooblaščena oseba. S tem v zvezi posebej opozarjamo, da kandidatom, ki so 

v karanteni, ni dovoljeno prekinjati karantene, da prevzamejo potrdilo.    

  

2. Kandidat si predhodno pridobi možnost dostopa do portala zVem in si po odvzemu brisa izvid 

natisne sam. Dostop do portala je na voljo na https://zvem.ezdrav.si/-/navodila-zaprijavo-v-

portal-zvem.  



  

Za dostop do portala zVem lahko osebe, ki nimajo digitalnega kvalificiranega potrdila (4 navedeni 

ponudniki v RS), pridobijo SMSPass, ki je dostopen na strani https://www.si-

trust.gov.si/sl/sipass/mobilna-identiteta/. V tem primeru je potreben osebni obisk kandidata na 

upravni enoti, kjer bo izkazana istovetnost in podpisan zahtevek za pridobitev SMSPass. Kandidat naj 

si dostop do portala zVem uredi čim prej, saj v času morebitne karantene ne bo mogel zapustiti 

naslova  bivanja in izpeljati ta postopek.  

   


