PCT pogoj in navodila za
testiranje
Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje
dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu. Odlok je objavljen v Uradnem
listu 132/2021 z dne 20. 8. 2021. Veljavnost odloka je določena za sedem dni, kar pomeni,
da začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.
Odlok določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj
prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in
osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih,
organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v
visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojnoizobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti
na vidnem mestu s pisnim obvestilom. To pomeni, da morajo vsi, ki vstopajo v katerikoli vzgojnoizobraževalni zavod, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja.
Zaposleni oziroma tisti, ki opravljajo dejavnost v vzgoji in izobraževanju, lahko dejavnost
opravljajo, četudi ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja iz odloka, ki ureja
začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar
samo v primeru, da se tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test
HAG).
V Uradnem listu RS, št. 132 z dne 20. 8. 2021 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2.
Na podlagi druge alineje 1. odstavka 2. člena Uredbe se za zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter
visokem šolstvu testiranja zagotavljajo še vedno brezplačno, oziroma stroške testiranja krije državni
proračun RS. Skladno s to Uredbo nadaljujemo s testiranjem zaposlenih, in sicer:
1. Zaposleni na UL se lahko prijavijo individualno na testiranje v Športni dvorani v Rožni
dolini, na povezavi: https://testuniverza.simplybook.it/v2/
Ob prijavi bo posameznik prejel potrditveno sporočilo z vsemi potrebnimi informacijami.
Testiranja potekajo ob ponedeljkih od 7.00 do 9.00 ure in petkih od 7.00 do 9.00 ure.
Če posameznik potrebuje pisno potrdilo o testiranju, naj obvesti osebje, ki izvaja
testiranje. Potrdilo je v slovenskem in angleškem jeziku.
2. Testiranje je omogočeno tudi na točki za Bežigradom, na lokaciji Športne zveze
Ljubljana, v dopoldanskih in popoldanskih terminih od ponedeljka do nedelje. V tem
primeru, poteka naročanje na: www.test-ljubljana.com.
Pri prijavi posameznik uporabi kodo UNIVERZA, da lahko izvajalec pravilno identificira
testirance.

Vsi, ki boste ob testiranju uveljavljali upravičenost do sofinanciranja testiranja iz proračuna RS iz
1. do 4. alineje 2. člena Uredbe obveščamo, da je treba svoj status verodostojno izkazati izvajalcem
testiranja z ustreznim dokazilom, sicer uveljavljanje izjeme ne bo mogoče. Status zaposlenih na
Univerzi se izkaže tako, da se posameznik prijavi na testiranje s svojim službenim e-poštnim
naslovom. Tako je mogoče razbrati, da je zaposlen na Univerzi. Če posameznik ne opravi prijave
na omenjen način, tovrstne identifikacije ni mogoče opraviti.
V primeru, da se identifikacija ne more opraviti, se testiranje obračuna po naslednjem ceniku:




Hitri antigenski test na prisotnost SARS-CoV-2 .........12 €
Hitri antigenski test na prisotnost SARS-CoV-2 z ambulantnim potrdilom (izdaja v 15
min, PCT standard)......20 €
ob vsakem testiranju prejmete potrditveno SMS sporočilo, vpis v zVEM ter EU Digitalni
Covid Certifikat (poslan po epošti v 24 h)

Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID19 je na sestanku dne 9. – 10. 8. 2021 obravnavala vprašanje testiranja vzorcev sline na HAGT.
Strokovna svetovalna skupina odsvetuje in ne priznava testiranje vzorcev sline na HAGT zaradi
premajhne občutljivosti, o kateri se poroča tudi v literaturi. Skladno s tem so tudi neveljavna
potrdila o testiranju na podlagi HAGT iz sline.
Glede dodatnih vprašanj o testiranjih se lahko obrnete na miha.rajh@pharsol.com.

V Ljubljani, 24. 8. 2021

