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

OPRAVLJANJA MATURE, IN JIM JE V SKLADU S POSEBNIM REŽIMOM DOPUŠČENA PREKINITEV 

KARANTENE S PCR TESTIRANJEM ZA PRISTOP K MATURITETNIM IZPITOM OZ. IZPITNIM NASTOPOM 

 

Na osnovi mnenja Svetovalne skupine za COVID19 ministra za zdravje z dne 18. 8. 2021 je za potrebe 

izvedbe letošnje mature omogočena izjemna prekinitev karantene kandidatom za maturo ob pogoju 

izvedbe PCR testiranja pred vsako maturitetno obveznostjo. Čas med odvzemom brisa in začetkom 

vsake maturitetne obveznosti v času karantene ne sme biti daljši od 24 ur, kar zahteva ustrezno 

organizacijo dela, da se lahko tej skupini omogoči izvedba njihovih maturitetnih obveznosti. 

 

Na ministrstvu za zdravje prosimo vse vstopne točke, da omogočijo kandidatom za maturo prednostno 

obravnavo v terminih, ki zagotavljajo izdajo izvida še isti dan in največ 24 ur od odvzema brisa do 

začetka maturitetne obveznosti. Predlagamo, da se omogoči izvedbo testiranja tudi brez predhodnega 

naročanja, v primerih, ko je to potrebno, pa se zagotovijo termini, ki omogočajo izpolnitev zgoraj 

navedenih pogojev. 

 

Kandidat za maturo se lahko testira v kraju glede na stalno bivališče ali pa v kraju šolanja. 

 

S seboj mora imeti ob odvzemu brisa zdravstveno kartico in osebni dokument.   

 

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

navedena načina: 

 

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. vnaprej 

dogovorjeni lokaciji natisne, dvignejo ga starši oz. skrbniki oz. oseba s pisnim pooblastilom od 

kandidata za maturo. Posebej opozarjamo, da kandidatom za maturo v karanteni, za ta namen ni 

dovoljeno prekinjati karantene. 

 

2. Kandidat za maturo si predhodno pridobi možnost dostopa do portala zVem in si na dan odvzema 

brisa izvid natisne sam. Dostop do portala je na voljo na  https://zvem.ezdrav.si/-/navodila-za-prijavo-

v-portal-zvem. 

Za osebe, ki nimajo digitalnega  kvalificiranega potrdila (4 navedeni ponudniki v RS) je možen način 

pridobitve SMSPass, ki je dostopen na strani  https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-

identiteta/. V tem primeru je potreben osebni obisk maturanta na upravni enoti, kjer bo izkazana 

istovetnost in podpisan zahtevek za pridobitev smsPASS. Predvsem priporočamo uporabo zadnje 

možnosti, ki se lahko zagotovi v enem dnevu. Ta postopek je možen v primeru, ko je kandidat za maturo  

to uredil že prej (ko ni bil v karanteni), saj prekinitev karantene za ta postopek ni predvidena. 

 

Strošk PCR testiranja za kandidate za maturo gredo v breme države. Izvajalci PCR testiranja račun za 

storitev izdajo neposredno Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije oz. Ministrstvu za zdravje. 

 


