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Spoštovani starši, 
 

čas, v katerem živimo, zahteva od nas veliko razumevanja in strpnosti. Na vas se 
obračam s prošnjo in željo po pomoči in skupnem sodelovanju z namenom, da 
učencem v šoli zagotovimo zdrav in varen šolski prostor, predvsem pa, da otrokom 
zagotovimo izobraževanje v šoli.  
 
POTEK SAMOTESTIRANJA ZA UČENCE 
 
Spodnji potek je povzet po PROTOKOLU SAMOTESTIRANJA UČENCEV, Številka: 187-
399/2020/257, z dne: 10.11.2021, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike 
Slovenije in po okrožnici številka: 603-1/2021/97, z dne: 12. 11. 2021, ki jo je izdalo 
MIZŠ Republike Slovenije. 
 
Kot ste bili že obveščeni skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 
177/21) v sredo, 17. 11.2021 na šolah začenjamo z obveznim 
samotestiranjem s HAG testi učencev od 1. do 9. razreda.  
 
Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka trikrat tedensko 
(ponedeljek, sreda, petek) v prostorih vzgojnoizobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: 
VIZ) za vse učence osnovnih šol. Za nadzor poskrbi učitelj, ki ima pouk z učence prvo 
uro, ko so ti prisotni na šoli. 
 
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.  
 
SOGLASJE K IZVAJANJU SAMOTESTIRANJA S TESTI HAG: 
 
Učenci bodo v ponedeljek pri razrednikih dobili izjavo, kjer boste starši s podpisom 
izrazili: 

- ali se strinjate, da vaš otrok opravlja samotestiranje s testi HAG v šolskih 
prostorih, 

- oz. boste glede na okrožnico izjavili, da vaš otrok izpolnjuje pogoj 
prebolevnosti ali cepljenja ter da se mu posledično NI POTREBNO 
SAMOTESTIRATI V ŠOLSKIH PROSTORIH (v tem primeru vseeno apeliram 
na vas, da občasno samotestiranje opravite doma). 
 

Podpisano izjavo morajo učenci nujno prinesti razredniku do srede, 17. 11. 
2021, ko se začne samotestiranje. Če izjave otroci ne prinesejo, vas bomo 
kontaktirali, da se izjasnite o svoji odločitvi. 

mailto:info@osjpcenter.si
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2622
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2622
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2622
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Samotestiranje na SARS-CoV-2 je obvezno in brezplačno. 
Učencu pripada za samotestiranje 15 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma 
njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali 
s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod. 
 
Posebnost: 

Učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, samotestiranje s starši ali 
zakonitimi zastopniki opravijo doma, nato šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na evidenčnem listu. 

 
KDO SE SAMOTESTIRA: 
  
Samotestirajo se učenci, ki niso bili polno cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso 
bili polno cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest 
mesecev. 
 
Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov 
akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo njegovi starši 
oziroma zakoniti zastopniki učenca poklicati v ambulanto izbranega osebnega 
zdravnika, ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.  
 
Učenci test izvedejo v prostorih, kjer začnejo svojo prvo uro pouka. Večinoma so to 
njihove matične učilnice. Samotestiranje izvedejo po protokolu, ki ga je objavilo 
Ministrstvo za zdravje in je priloga tega dokumenta. 
 
UČENCI, KATERIH STARŠI/SKRBNIKI ZAVRAČAJO SAMOTESTIRANJE: 

Učencem in dijakom, 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. 

NOŠENJE MASK: 

Od 8. 11. so maske obvezne za vse učence od 1. do 9. razreda v vseh šolskih 
prostorih. Glede na zadnjo okrožnico maske niso obvezne le za otroke z oslabljenim 
imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi. Take primere 
obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje.  

POTEK SAMOTESTIRANJA: 

Samotestiranje se začne v  sredo, 17. 11. 2021. Če je učenec odsoten, bo 
samotestiranje opravil prvi dan, ko pride v šolo. 

Na začetku prve ure pouka ali jutranjega varstva bo vsak učenec, ki je oddal soglasje, 
prejel evidenčni list, kamor bo vpisal datum testiranja, nadzorni učitelj pa se bo 
podpisal. Za učence prve triade (1. do 3. razred) bodo sezname vpisovali učitelji. 
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Naslednje testiranje je v petek, potem v  ponedeljek in zopet v sredo. Učenec se testira 
vsakokrat, ko pride v šolo po preteku 48 ur od zadnjega samotestiranja. 
 
Če učenec testa ne bo imel, bodo zanj na voljo rezervni testi, ki ga bomo zaračunali. 
Opomba bo na evidenčnem listu. O tem učitelj, ki izvede nadzor samotestiranja, 
obvesti razrednika.  

Evidenco soglasij v skladu z Odlokom smo vzpostavili, evidenco samotestiranja pa ima 

vsak učenec ves čas pri sebi. Razrednik bo vodil evidenco za svoj razred. 

Samotestiranje izvaja vsak učenec sam, tako kot so se naučili v tem prehodnem 
obdobju 14 dni, odkar je samotestiranje določeno z Odlokom. 

VAJA IZ SAMOTESTIRANJA PRED SREDO, 17. 11. 2021 

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje 
poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok 
samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti.  

Seveda bodo pri rokovanju v pomoč strokovni delavci šole. Razen pri posegu v 
nosno votlino, to opravi vsak učenec sam.  

Samotestiranje bo potekalo po opisanem postopku, na voljo vam je tudi slikovni prikaz, 

ki je del priloge in je objavljen tudi na spletni strani šole. Prosim vas, da tudi sami 
poskrbite, da vašega otroka seznanite in podučite o postopku samotestiranja. 

Neveljaven test se ponovi. Nov test priskrbi šola in zanj velja isto, kot za pozabljene 
teste, opomba bo na učenčevem evidenčnem listu.  

Učenci, z negativnim rezultatom test nadaljujejo s poukom. 

Skladno z Odlokom, poleg veljavnega potrdila PCT, veljajo samo samotestiranja 
opravljena v šoli.  

Rezultati samotestiranja veljajo za vse dejavnosti, ki jih izvaja šola. Dejavnosti bomo 
prilagodili ter oklestili in vas o tem sproti obveščali. 

Če med poukom otrok prične kazati znake okužbe, bomo še vedno postopali kot do 
sedaj. Učenca napotimo v izolirnico in obvestimo starše, da prevzamejo učenca. 

Predlagam, da učenci staršev, ki se ne strinjate s samotestiranjem, prinesete 
nesoglasje v šolo do srede. V kolikor se s samotestiranjem ne boste strinjali in bo otrok 
vseeno prišel v šolo, bo le ta počakal v izolaciji, da jih starši prevzamete, potem ko vas 
obvestimo. Oziroma bodo odšli domov in izvajali pouk na daljavo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU
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ODJAVA PREHRANE. 
 
Učencem, ki se bodo šolali doma, starši sami odjavljajo prehrano. 
Prehrano razredu, ki gre v karanteno, za čas karantene odjavi šola. 
 
Zgornja navodila so okvir, ki pa se lahko v praksi še spremenijo. O vseh spremembah 
vas bom obveščal sproti. 

KDO SE NE SAMOTESTIRA 

Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali 
testom HAG, ni treba izvajati samotestiranja. 

 
Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj 
PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. 
 
 
V Kranju, 15. 11. 2021      Klemen Markelj, v. d. ravnatelja 


