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

IN NAVODILA, KAKO BODO KANDIDATI ZA MATURO V ČASU KARANTENE 

PRISTOPILI K OPRAVLJANJU MATURE 

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

Protokol je namenjen kandidatom, ki opravljajo splošno maturo na Gimnaziji Franceta 

Prešerna. Kandidat za maturo se pri PCR testiranju zaradi prekinitve karantene izkaže s 

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

 

2. PREKINITEV KARANTENE 

Kandidati za maturo, ki so bili prepoznani kot visoko rizični tesni kontakti osebe okužene s 

SARS-CoV-2 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. 

 

3. NAVODILA ZA PRISTOP K MATURI ZA KANDIDATE V KARANTENI 

- Kandidat za maturo mora obvestiti šolo takoj, ko mu je odrejena karantena. Enako velja 

tudi za občane, ki opravljajo maturo na GFP. 

- Kandidat za maturo v šolo vstopa pri službenem vhodu, kjer pozvoni na zvonec. 

- Kandidat k maturitetnemu izpitu pristopi le z natisnjenim negativnim PCR testom, ki ga 

pokaže zaposlenemu, ki mu odpre vrata.  

- Kandidat bo predhodno obveščen, v katerem prostoru piše izpit, in se do tega prostora,  

odpravi po najkrajši možni poti. 

- Kandidat v karanteni bo maturo opravljal v ločeni učilnici.  

- Kandidat naj ves čas pazi na dovolj veliko varnostno razdaljo. 

- V nadzoru v tej učilnici bo učitelj, ki je ali SARS-CoV-2 prebolel ali je že cepljen, ki bo 

poskrbel, da se prostor zrači in čisti v skladu z navodili NIJZ.  

- Kandidat za maturo nosi masko ves čas zadrževanja v šoli. S seboj naj ima rezervne maske, 

če bo potrebno masko zamenjati. Za maturitetne obveznosti, ki trajajo do 2 uri, 

priporočamo uporabo maske tip IIR, za tiste, ki trajajo dlje, pa masko tip FFP2. 

- Po opravljenem maturitetnem izpitu kandidat zapusti šolo po najkrajši poti skozi službeni 

izhod. 

- Kandidat s pozitivnim PCR testom naj takoj obvesti vodstvo šole, tajnico ŠMK in razrednika 

ter sledi navodilom v zvezi s prekinitvijo mature (predložitev zdravniškega opravičila…). Za 

uveljavljanje pravic iz maturitetnih predpisov pa mora v roku 24 ur od pridobitve izvida 

vložiti vlogo na Državno komisijo za maturo. 

4. PODROBNEJŠE INFORMACIJE so objavljene na spletni strani RIC-a: 

https://www.ric.si/sporocila/2021042915062109/ 
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