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Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja 

prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, 

št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21), na seji dne 11.11.2021 pa še Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 

nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 177) v nadaljevanju Odlok. 

Odlok vsebinsko opredeljuje izpolnjevanje pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (PCT), 

izvajanje testiranja, uporabo zaščitnih mask, razkuževanje in prezračevanje prostorov, začasno 

izvajanje omejitev gostinske dejavnosti, začasno omejevanje zbiranja ljudi, začasno omejevanje 

izvajanja javnih in kulturnih prireditev in kolektivno uresničevanje verske svobode.  

Odlok začne veljati 8. novembra 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. 

Določila tega člena se začnejo na podlagi 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list 

RS, št. 177) uporabljati 17. novembra 2021.  

 

Odlok glede SAMOTESTIRANJA narekuje: 

Testiranje s testi HAG za samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole in dijaki srednjih šol razen če 

izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja. Testiranje se pod nadzorom strokovnega delavca opravi 

trikrat tedensko v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda. Na dan objavljenega testiranja učenec 

oziroma dijak prineseta svoj test v šolo oziroma zavod. 

Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo 

in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz 

objektivnih razlogov to ni mogoče.  

Učencu in dijaku pripada 15 testov HAG za samo-testiranje na mesec. Testi se tako kot do sedaj in pod 

enakimi pogoji dobijo v lekarni.  

V primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje se učenca oziroma dijaka napoti v 

izolirano sobo ter obvesti njihove starše. Starši učenca oziroma nepolnoletnega dijaka odpeljejo domov 

in obvestijo izbranega zdravnika o pozitivnem testu.  

Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu 

vodstvo zavoda ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje se zagotavljajo iz proračuna Republike 

Slovenije. V naslednjih dneh bomo v zvezi s tem posredovali dodatna navodila.  

 

Odlok glede NOŠENJA MASK narekuje: 

Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri 

gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene zaščitne 

maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih 
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krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba 

zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:  

a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,  

b) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju 

neposrednega dela z otroki,  

c) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,  

d) osebe, ki izvajajo športno vadbo,  

e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov 

onemogočena,  

f) učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, 

trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in 

inštrumenta, 

g) ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in 

naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno 

opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če 

komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z 

osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik. Mnogi vzgojno 

izobraževalni zavodi že imate protokol uporabe zaščitne maske opredeljen v svojih internih aktih 

vzgojnega delovanja ali hišnega reda. V primerih, ko učenec oziroma dijak nima zaščitne maske ali jo 

ne želi uporabljati, vzgojno-izobraževalni zavod ukrepa skladno s svojimi sprejetimi internimi predpisi. 

Učencu oziroma dijaku se zagotovi sodelovanje pri pouku tako, da je medosebna razdalja z drugim 

učencem najmanj 1,5 metra. 

 

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV  

 

1. Samotestiranjem na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka v prostorih šole  za vse učence 

trikrat tedensko (ponedeljek, sreda, petek). 

 

2. Samotestiranje na SARS-CoV-2 je obvezno in brezplačno. 

 

3. Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo soglasje 

ali nesoglasje k izvajanju samotestiranja s testi HAG. 

 

4. Če učenec pozabi prinesti podpisano soglasje, šola vzpostavi stik s starši. Starši lahko v tem primeru 

podajo ustno soglasje, šola o tem naredi uradni zaznamek. Učenec se po privolitvi starša lahko 

samotestira. Naslednji dan mora učenec prinesti podpisano pisno soglasje, sicer se šteje, da starši 

ne soglašajo s samotestiranjem njihovega otroka.  

 

5. 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. 
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6. Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARSCoV-2, ki 

izpolnjujejo pogoje za ta namen. Samotestiranje se izvaja skladno z navodili proizvajalca.  

 

7. Za učence, ki imajo preduro, poteka samotestiranje na preduro, za ostale učence pa 1. šolsko uro, 

običajno v matičnih učilnicah. Izjemoma bo v dneh 17. 11. in 19. 11. 2021 za učence od 1. do 5. 

razreda samotestiranje potekalo prvo šolsko uro. V primeru napovedanega pisnega ocenjevanja 

znanja se samotestiranje izvede 20 minut pred pričetkom 1. šolske ure. 

 

8. Pri samotestiranju je nadzoren učitelj, ki izvaja preduro ali prvo uro pouka. 

 

9. Material, ki je potreben za samotestiranje učencev (vrečke za odpadke in zloženke) učitelji 

prevzamejo v učilnicah. Za pripravo materiala po učilnicah na večer pred samotestiranjem 

poskrbijo hišniki in čistilke. 

 

10. Z namenom preverjanja samotestiranja je v aplikaciji Teams v ekipi Šolska zbornica pripravljen 

seznam učencev po oddelkih, v kateremu nadzorni učitelj z oznako S označi učence, ki so se samo-

testirali. Tiste, ki izpolnjujejo PC pogoj in samotestiranja ne bodo izvajali, razrednik označi s kratico 

PC, odsotne pa s kratico ODS. Izpolnjevanje pogoja PCT učenci izkažejo z ustreznim dokazilom, ki 

ga predložijo le na vpogled. 

 

11. Nadzorni učitelj se na samotestiranje učencev ustrezno pripravi: si nadene zaščitne rokavice ter 

pripravi vrečko za odlaganje odpadnega materiala. Učitelj/oseba, ki spremlja testiranje, ves čas 

nosi masko in se učencu približa v neposredno bližino le v primeru, ko je to nujno. 

 

12. Pred pričetkom samotestiranja nadzorni učitelj vsakemu učencu razdeli papirnato brisačko.  

 

13. Med samotestiranjem učitelj skrbi, da učenci po navodilih samotestiranje ustrezno opravijo. 

Posebno pozornost učitelji namenijo najmlajšim učencem ter otrok s posebnimi potrebami. V ta 

namen sodelujejo pri samotestiranju učencev 1. razreda razredniki in druge strokovne delavke, v 

oddelkih 2. in 3. razreda sodelujejo tudi študentje, ki izvajajo jutranje varstvo. 

 

ODDELEK RAZREDNIK DODATNI UČITELJ UČILNICA 

1. A 
ENEA JURŠIČ ELIANOR TIŠLER MAKUC/ 

PETRA JANKOVIČ 

UČILNICA 1. A 

1. B 
IRENA POKLAR ZLATKA PALČIČ/ 

VILJANA BIZJAK KOČEVAR 

UČILNICA 1. B 

1. C 
PATRIZIA RUPNIK MANICA CINK / KRISTINA 

MARAŽ 
UČILNICA 1. C 

1. D DARIJA KOHEK  BRANKA CIZELJ UČILNICA 1. D 

2. A NEVIJA MUŽENIČ  LUKA LAGANIS UČILNICA 2. A 

2. B KATARINA STEGENŠEK LANA SERTIČ  UČILNICA 2. B 

2. C NATAŠA KREBELJ REJA TIA CESAR UČILNICA 2. C 
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2. D MIRJANA HRŠUM EVA SEVŠEK UČILNICA 2. D 

3. A KARIN GORENJC GRZETIČ ŽAN ŽORŽ UČILNICA 3. A 

3. B MARISA LEBAN ANA NOVOSEL UČILNICA 3. B 

3. C SANDRA VULETA ELVIRA KOVAČ UČILNICA 3. C 

3. D BARBARA BOČKOR STARC  LUKA KOSTANJEVEC UČILNICA 3. D 

 

14. Po izvedenem samotestiranju nadzorni učitelj preveri rezultate testov. Učencu, čigar test je 

učitelj preveril, dovoli, da porabljeni material odvrže v posebno vrečko. Po potrebi prebriše 

uporabljeno površino mize. Na koncu brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v 

namensko plastično vrečo za zbiranje odpadkov. Učitelj vrečko z odpadnim materialom tesno 

zaveže in odloži pred vrata učilnice. 

 

15. Po vsaki izvedbi samotestiranja je treba prebrisati klopi. V primeru, da je kateri izmed 

upravičencev pozitiven je treba prostor dodatno očistiti/razkužiti. 

 

16. Učenca, ki je pri samotestiranju s testom HAG pozitiven, učitelj napoti v avlo šole in o rezultatu 

testa nemudoma obvesti vodstvo šole. Vodstvo šole nadalje obvesti starše. Starši učenca 

odpeljejo domov in obvestijo izbranega zdravnika o pozitivnem testu.  

 

17. Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z navodili 

NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali 

potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem 

rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo. 

 

RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI 

 

1. Vrečke z odpadnim materialom s hodnikom odstranijo naslednje osebe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prevzemniki odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. 

uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. brisačke za 

enkratno uporabo), odložijo v večjo plastično vrečko za smeti in jo, ko je polna, tesno zavežejo. 

Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečko prevzemnik na 

hodniku namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zaveže ter označi, postavi jo 

HODNIK  PREVZEMNIK 

A0 MOJCA JERMAN / EVA LEPOŠA, PATRICIJA BRATUŠA 

A1 JURE IVANČIČ / ANTON SUSMAN 

B1 SLADJANA RADIŠKOVIĆ 

A2 IGOR BIJELIĆ/ MARKO DEBEVC 

B2 in C2 EMANUELA MIKULANDI 



PROTOKOL SAMOTESTIRANJA  
 Osnovna šola Koper 

 

- 5 - 
 

ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se 

jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih 

vreč z odpadki pri samo-testiranju se ne odpira.  

 

3. Odvažanje zabojnika z nevarnimi odpadki bo potekalo enkrat tedensko ob ponedeljkih. 

 

 

PEPOVED ZBIRANJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH 

 

1. Učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo skladno z določili Odloka, se 

začasno prepove zbiranje v šoli. 

 

2. Ti učenci se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela, izobražujejo na daljavo. 

 

ODKLANJANJE DELAVCA PRI IZVEDBI SAMOTESTIRANJA UČENCEV OZIROMA PRI IZVAJANJU NALOG, 

KI SE NANAŠAJO NA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA 

 

1. Delavec šole mora izvajati naloge skladno s pogodbo o zaposlitvi in navodili delodajalca in lahko 

odkloni delo samo, če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev (34. člen Zakona o 

delovnih razmerjih ZDR-1).  

 

2. Zoper delavca zavoda, ki ne izpolnjuje pogojev PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s 

predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki urejajo delovna ali uslužbenska 

razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti. 
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Priloga: 

 

Soglasje / nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za 

samotestiranje 
 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21, v 

nadaljnjem besedilu: Odlok) 

  

podpisani_____________________ kot starš oziroma skrbnik/ca učenca/ke______________  

 

iz _________razreda/stopnje osnovne šole/zavoda _________________________________  

 

 

 

SOGLAŠAM                 NE SOGLAŠAM 

 

 

da se zgoraj navedeni učenec za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti trikrat 

tedensko, v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, in pod  nadzorom osebe, ki jo določi 

ravnatelj, obvezno testira s testi HAG za samotestiranje.  

 

Za učence, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje se šteje, da izpolnjujejo pogoj 

PCT tudi za udeležbo v obšolskih dejavnostih.  

 

Seznanjen sem, da se učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu 

z veljavnim odlokom, začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci 

se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela na daljavo, izobražujejo na daljavo. 

 

Vse informacije o izvedbi samotestiranja 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  

 

Kraj, datum:  _____________________ 

                                                                                      __________________________                                              

                                                                                                   Podpis staršev  

 

Podpisano soglasje/nesoglasje mora učenec prinesti v šolo najkasneje  

do  srede, 17. 11. 2021 oziroma prvi dan prihoda učenca v šolo. 

http://www.mz.gov.si/
https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-%28posnetek%29
https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-%28posnetek%29
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Dopolnitev protokola samotestiranja učencev z dnem 19.1.2022 

 

1.  Učenec, ki je bil v času udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno 
izobraževalnem zavodu v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti 
oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu, če se v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
testira s testi HAG za samotestiranje vsak dan v obdobju sedmih dni. 

2.   Učenec, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 v 
vzgojnoizobraževalnem zavodu, pa se napoti oziroma se mu odredi ukrep karantene na domu, 
če je bila v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencev. 

3.    Učenec, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 v vzgojno 
izobraževalnem zavodu, se ne napoti oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu, in 
se mu tudi ni treba testirati s testom HAG za samotestiranje, če je prebolel COVID-19, kar 
dokazuje z dokazilom: 

- o pozitivnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s 

polimerazo (test PCR), ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa 

PCR minilo manj kot 45 dni 

- ali je prebolel COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki 

je starejši od desetih dni in je bil cepljen z drugim odmerkom cepiva. 

4.     Učenec, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 v vzgojno 
izobraževalnem zavodu, se ne napoti oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu, in 
se mu tudi ni treba testirati s testom HAG za samotestiranje, če predloži dokazilo o negativnem 
rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. 
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Priloga: 

 

Soglasje / nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za 

samotestiranje 
 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21, v 
nadaljnjem besedilu: Odlok) in Skladno s spremembo Odloka o izjemah od karantene na 
domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 17. 1. 2022, se bodo učenci v 
primeru prepoznanega visokotveganega kontakta vsakodnevno samotestirali 7 dni namesto 
napotitve v karanteno. 
 

  

 

podpisani_____________________ kot starš oziroma skrbnik/ca učenca/ke______________  

 

iz _________razreda/stopnje osnovne šole/zavoda _________________________________  

 

 

 

SOGLAŠAM                 NE SOGLAŠAM 

 

 

 

da se zgoraj navedeni učenec za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

samotestira vsakodnevno 7 dni s testi HAG za samotestiranje, v prostorih vzgojno-

izobraževalnega zavoda, in pod  nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.  

 

 

 

Kraj, datum:  _____________________ 

                                                                                      __________________________                                              

                                                                                                   Podpis staršev  

 

 

 Naprošamo vas, da podpisano soglasje čimprej posredujete razredniku.  
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