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Navodila udeležencem izobraževanja pred vstopom v prostore CDI Univerzum ter uporabi storitev CDI Univerzum 
(predavanja/izpite/druge storitve )na lokaciji CDI Univerzum ter na drugih lokacijah, V ČASU UKREPOV ZA ZAJEZITEV 
OKUŽB S COVID – 19,  ob vstopu – 15.9. 2021 naprej do preklica, posodobljeno 15.11. 2021 

Za vstop na CDI Univerzum veljajo od 15.11. 2021 naprej do preklica naslednji pogoji: vstop je omejen s PCT pogoji za vse 
osebe, starejše od 12 let, izkažete ga s potrdilom o prebolelosti, cepljenosti ali testiranju ter osebnim dokumentom. To 
pomeni, da vstopite lahko, če imate veljavno potrdilo o prebolelosti ali celjenju ter osebnim dokumentom. Če ustreznega 
potrdila nimate, se testirate: 
- dvignete v lekarni komplet za samotestiranje s osebnim dokumentom, zdravstveno izkaznico ter potrdilom o vpisu. 
Komplet za samotestiranje pripada samo udeležencem izobraževanja odraslih, ki so vpisni v javno veljavni izobraževalni 
program ter ne izpolnjuje pogojev za cepljenje in/ali prebolelosti. Test za samotestiranje opravite na CDI Univerzum (ne 
doma) tik pred vstopom. Test prinesite s seboj. V evidenčni list vpišete podatke o testiranju. Nosite ga vsakič s seboj. 
Ostali udeleženci, ki ne izpolnjuje pogoja o prebolelosti ali cepljenju se testirajo največ 48 ur pred vstopom  testirate  s HAG 
testom (48 ur od odvzema brisa) ter 72 ur pred vstopom s PCR (72 ur od odvzema brisa. Vstopite lahko samo v primeru 
negativnega rezultata. Testiranje ni potrebno, če razpolagate z enim od spodaj navedenih dokazil, ki v skladu z odlokom, ki 
ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, pomenijo izpolnjevanje 
pogoja prebolelosti, cepljenosti ali testiranja, in sicer: 
 
1. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP); 
2. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake 
podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP 
tretje države); 
3. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema: 
 3.1 drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 
Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of 
Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva 
COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, 
3.2 prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum 
Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, 
3.3 odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, 
3.4 drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo 
dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej 
točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu 
drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna pa 
v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka;  
4. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni 
starejši od šestih mesecev; 
5. s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali 
6. z dokazilom iz 4. ali 5. točke in so bile v obdobju, ki ni daljše od šestih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR 
oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz 3. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz 
prve in druge alineje 3. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja. 
 
1. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP); 
2. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki 
vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku, 
3. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele: 
- drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, 
cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac 
proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh 
cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku; 
- odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem 
cepljenja; 
4. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni 
starejši od 180 dni; 
5.  z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega odstavka, s katerim dokazujejo, 
da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z 
enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega odstavka. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja. 



 

  
 

 
 
 

Ob vstopu izkažete pogoj PCT (z osebnim dokumentom),  
če tega pogoja ne izpolnjujete, se dogovorite po telefonu oz. po e-pošti. 

 
Predavanja/izpite/druge storitve obiskujte zdravi (brez znakov bolezni kot so na primer okužbe dihal, to je s slabim 
počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka). 
Ne obiskujete predavanj/izpitov/drugih storitev v živo, o tem obvestite organizatorico izobraževanja, da vam omogoči 
izvedbo predavanj/izpitov/drugih storitev na daljavo, če v zadnjih 14 dneh: imate simptome bolezni, ki so opisani v 
zgornji alineji ali imate odločbo o karanteni ali ste bili v stiku z osebo pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2 ali  
vam je bila priporočena samoizolacija. Ob vstopu si razkužite roke in nadenite masko, ob odhodu si razkužite roke, 
upoštevajte medosebno razdaljo najmanj 1,5 m, v učilnici je  potrebna uporaba mask, masko nosite tudi  pri vstopanju v 
druge prostore (sanitarije, prostori informacijske pisarne, tajništva ter pisarne organizatork ter direktorja) ter pri uporabi 
drugih storitev (učna pomoč, Središče za samostojno učenje, svetovalna dejavnost), uporabljate mize in stole, ki so 
označeni za uporabo. Priporočamo vam, da omejite stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi 
kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni, druženje namreč 
poveča tveganje za okužbo. Če imate zdravstvene omejitve ali je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali 
odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, se posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom glede obiska predavanj/izpitov in 
drugih aktivnosti – sporočite to tudi organizatorici izobraževanja. Če zbolite z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, 
se napotite domov (ne uporabljajte javnega prevoza), pokličite zdravnika. Če je pri vas potrjena okužba COVID-19, obvestite 
tudi CDI Univerzum. 
Pogoj za samotestiranje je, da se počutite zdravi, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih 
znakov mora udeleženec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika 
ali koncesionarja (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v 
izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila. 
V primeru pozitivnega rezultata testa  pri samotestiranju na SARS-CoV-2 udeleženec ali starši oziroma zakoniti zastopniki 
nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno 
točko zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani 
osebni zdravnik (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) napoti udeleženca na PCR testiranje oziroma se za PCR 
testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja dogovorijo udeleženci  sami. Udeleženec 
ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja 
bolezni. V primeru pozitivnega PCR testa udeleženec sam ali starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo direktorja zavoda 
oziroma osebo, ki jo za to pooblasti – organizatorja izobraževanja in izbranega osebnega zdravnika. 
V primeru negativnega PCR testa udeleženec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka. 
 
 
Še naprej spremljajte in upoštevajte navodila za preprečevanje širjenja Korona virusa in ostanite zdravi. 
 
 
 
 
Želimo vam uspešno izobraževanje!       Vaš CDI Univerzum 
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Priloga 1: Evidenčni list samotestiranja za zaposlene, udeležence, učitelje 
 
Ime in priimek: ____________________________ 

 
Testiranje izvaja zaposleni, učitelj, udeleženec, ki nima izpolnjenega pogoja PC (prebolelosti ali cepljenja) do 
preklica oz. cepljenja ali prebolelosti (Uradni list RS, št. 142/21). 

 
Pod materialno in kazensko odgovornostjo zagotavljam, da so navedeni podatki resnični. 
 
Podpis zaposlenega/učitelja/pogodbenega sodelavca/udeleženca:____________________ 

 Datum samotestiranja Rezultat samotestiranja Podpis udeleženca  

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2833


 

  
 

Za vstop na CDI Univerzum veljajo od 15.9. 2021 naprej do preklica naslednji pogoji: vstop je omejen s PCT pogoji za vse 
osebe, starejše od 15 let, izkažete ga s potrdilom o prebolelosti, cepljenosti ali testiranju. To pomeni, da vstopite lahko, če 
imate veljavno potrdilo o prebolelosti ali celjenju. Če ustreznega potrdila nimate, se testirate: 
- dvignete v lekarni komplet za samotestiranje s osebnim dokumentom, zdravstveno izkaznico ter potrdilom o vpisu. 
Komplet za samotestiranje pripada samo udeležencem izobraževanja odraslih, ki so vpisni v javno veljavni izobraževalni 
program ter ne izpolnjuje pogojev za cepljenje in/ali prebolelosti. Test za samotestiranje opravite na CDI Univerzum (ne 
doma) tik pred vstopom. Test prinesite s seboj. V evidenčni list vpišete podatke o testiranju. Nosite ga s seboj. Ostali 
udeleženci, ki ne izpolnjuje pogoja o prebolelosti ali cepljenju se testirajo največ 48 ur pred vstopom  testirate  s HAG 
testom (48 ur od odvzema brisa) ter 72 ur pred vstopom s PCR (72 ur od odvzema brisa. Vstopite lahko samo v primeru 
negativnega rezultata. Testiranje ni potrebno, če razpolagate z enim od spodaj navedenih dokazil, ki v skladu z odlokom, ki 
ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, pomenijo izpolnjevanje 
pogoja prebolelosti, cepljenosti ali testiranja, in sicer: 
 
1. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP); 
2. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake 
podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP 
tretje države); 
3. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema: 
 3.1 drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 
Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of 
Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva 
COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, 
3.2 prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum 
Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, 
3.3 odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, 
3.4 drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo 
dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej 
točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu 
drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna pa 
v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka;  
4. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni 
starejši od šestih mesecev; 
5. s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali 
6. z dokazilom iz 4. ali 5. točke in so bile v obdobju, ki ni daljše od šestih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR 
oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz 3. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz 
prve in druge alineje 3. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja. 
 


