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OBVESTILO: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in dodatne usmeritve  

 

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.  

Kot vam je znano je Vlada RS v četrtek, 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 12. 11. 2021, 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). 

 

V nadaljevanju povzemam informacije iz okrožnice z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki 

zajemajo bistvene spremembe:   

  

- Učenci osnovne šole obvezno opravijo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega programa trikrat tedensko v prostorih šole pod nadzorom osebe, ki jo 

določi ravnatelj in v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program.  

  

- 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.  

  

- 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.  

  

- 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.  

  

- 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. Učenci tujci, ki nimajo 

kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni 

dokument.  

 

- Nad samotestiranjem izvaja nadzor oseba, ki jo določi ravnatelj. Ta oseba tudi preveri rezultate 

samotestiranja. Za učenca, ki ima pozitivni rezultat, se zagotovi prostor za izolacijo, v nadaljnjem 

postopku pa šola ravna v skladu z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem 

primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu.   

Spoštovani starši, z velikim upanjem se obračam na vas, da bi obvezno samotestiranje učencev v šoli 
sprejeli z razumevanjem.  

S spoštovanjem,         

                                                                                                Dobrila Lazović, ravnateljica                                                                     
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Vse informacije o izvedbi samo-testiranja na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi so dostopne na spletnem 

naslovu Ministrstva za zdravje: www.mz.gov.si in Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-%28posnetek%29. 
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