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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. 

Iz okrožnice MŠŠ: 

 

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 ob 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. 

 

Podrobnejšo in dopolnjeno okrožnico si boste lahko prebrali na naši spletni strani takoj, ko 

bo objavljena s strani ministrstva. 
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ORGANIZACIJA POUKA V ČASU SAMOTESTIRANJA 

 

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 ob predloženem soglasju staršev: 

a) Samotestiranje se bo pričelo 1.šolsko uro ob 8.00 pod nadzorom učitelja. 

b) Učenci, ki bodo takrat odsotni, se bodo samotestirali ob prvem prihodu v šolo, prav 

tako pod nadzorom učitelja. 

 

3. Izjavo o samotestiranju morajo učenci prinesti v šolo najkasneje v sredo, 17. 11. 2021 oz. 

na prvi dan prihoda v šolo po tem datumu. Starši o cepljenju oz. prebolelosti (do 6 

mesecev) sporočijo vodstvu šole (branka.usaj@guest.arnes.si). 

 

4. Učenci od 1. do 5. razreda lahko v šolo prinesejo več testov in jih hranijo v šolskih 

predalih, ostali učenci teste za samotestiranje vsakič prinesejo s sabo. Šola bo posodila 

svoje teste izjemoma (učenci nato teste vrnejo). 

 

5. Za učence, ki se ne bodo samotestirali v šoli in zato ne bodo prisotni pri pouku v šoli, 

bomo organizirali delo na daljavo. Učitelj ne bo izvajal istočasno pouka v razredu ter na 

daljavo, bo pa poskrbel, da otroci ne bodo prikrajšani za učno snov. Vsa navodila bo 

učitelj staršem posredoval ob koncu pouka. Več dela pa bo potrebno opraviti 

samostojno doma. Učenci pri šolanju na daljavo ne bodo pridobivali ocen. Starši se 

bodo z učitelji dogovarjali individualno. 
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Dragi starši, 

 

vsi smo se znašli v nezavidljivem položaju, ki ga nehote kroji virus. Verjamem, da bomo iz 

tega kmalu izstopili, verjetno modrejši, sedaj pa ostanimo strpni drug do drugega.  

Trenutno veljavni odlok ureja izobraževanje v šoli pod pogoji, ki so zgoraj navedeni, v 

kolikor se s tem ne strinjate, bo izobraževanje za vašega otroka potekalo na daljavo. V šoli 

potrebujemo za samotestiranje podpisano in opredeljeno soglasje z vaše strani. Odloki so 

za nas ravnatelje obvezujoči, čeprav smo jih poskusili nekoliko omiliti in vam staršem 

zaupamo, tako kot vi nam zaupate izobraževanje vaših otrok.  

Otroci so neverjetni in izredno prilagodljivi, zaupajte jim in presenetili vas bodo. Predvsem 

pa v prvi vrsti pomislite nanje, vprašajte jih, kako se počutijo in kaj si želijo. Vsem nam je 

skrb za otroke na prvem mestu. 

Verjamem, da lahko s pogovorom in dogovorom določene dileme, vprašanja, težave 

rešimo, preden nam vsem pokvarijo dobro voljo. V kolikor ne veste, kako in kaj naprej, me 

prosim pokličite. 

 

V izogib neprijetnim situacijam vas prosim, da mi sporočite tekom tega dneva, v kolikor 

se bo vaš otrok izobraževal na daljavo. 

 

Ostanimo zdravi. 

 

Branka Ušaj, ravnateljica OŠ Čepovan 
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