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OBVESTILO O SAMOTESTIRANJU UČENCEV OD 17. 11. 2021 DALJE 
 

Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje 
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati 
danes, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v 
sredo, 17. 11. 2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf. 
In povezavo do MIZŠ okrožnice iz 16. 11. 2021  
 

Iz okrožnice MIZŠ: 
1. Učenci osnovne šole OBVEZNO izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje 3x tedensko v prostorih šole pod 

nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. 

2. Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje 

oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Izjavo so učenci dobili v šoli, priložena je 

tudi obvestilu. 

3. Učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu z odlokom, se začasno prepove zbiranje 

v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na 

daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo. 

4. Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih 

dejavnostih. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, 

ni treba izvajati samotestiranja.  

5. Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki 

pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. 

6. Za učenca, ki ima pozitivni rezultat, se zagotovi prostor za izolacijo, v nadaljnjem postopku pa šola ravna v skladu 

z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-

CoV-2 v zavodu. 

Podrobnejši protokol za samotestiranje učencev  in okrožnica sta objavljena v prejšnjem sporočilo, tukaj pa dodatna 
pojasnila. 
 

Pri izvajanju samotestiranja v šoli izpostavljamo določena dejstva in sledimo naslednjim korakom: 

1. V šolo še vedno hodijo le zdravi učenci. V primeru slabega počutja, prehlada, … učenci ostanejo doma oz. obvestijo 
osebnega zdravnika.  

2. Samotestiranje učencev, ki niso cepljeni oz. preboleli, bo potekalo 3-krat tedensko ob ponedeljkih, sredah in 
petkih: 

a) samotestiranje bomo 17. 11. 2021 izvedli 1. šolsko uro (8:00), v naprej ob prihodu učenca v šolo 
b) pri samotestiranju bo na razredni stopnji prisoten, kot pooblaščena oseba za spremljanje (ne pa izvajanje 

samotesitranja),  razrednik/čarka, na predmetni stopnji učitelj/ica prve ure pouka 
c) Učenci od 4. do 9. razreda se bodo individualno testirali v prostorih izven matične učilnice, o katerih bodo 

obveščeni od razrednika, da bo učencem zagotovljena diskretnost, na njihovo željo pa se bodo lahko tudi 
skupinsko.  

d) Po 15 minutah bo test (ki bo označen z zaporedno številko učenca v razreda) pregledal pooblačeni učitelj 
e) Učenci, ki bodo takrat odsotni, se bodo samotestirali ob prvem prihodu v šolo. 
f) Dodatna pomoč za samotestiranje je priložena video povezava v prilogi. 

3. Izjavo o samotestiranju morajo učenci prinesti v šolo v sredo, 17. 11. 2021 oz na prvi dan prihoda v šolo po tem 
datumu. Veljavno potrdilo o prebolelosti oz cepljenju otroka starši (ali učenec) dajo na vpogled razredniku, 
oziroma učitelju prve ure pouka. 

4. Za učence, ki se ne bodo izpolnjevali PC pogoja in se ne bodo samotestirali v šoli in zato ne bodo prisotni pri pouku 
v šoli, bomo organizirali delo na daljavo. O načinu dela boste obveščeni s strani učitelja predmeta oz razrednika 
na razredni stopnji. 

Davorin Majhenič, ravnatelj 
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