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PROTOKOL IZVAJANJA SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNI 

ŠOLI IVANA BABIČA – JAGRA MAREIZGE 

 

Protokol je pripravljen v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb 

z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l.št. 174/2021), Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 

177/2021) ter z okrožnico MIZŠ, št. 603-1/2021/97 z dne 12. 11. 2021. 

 

Samotestiranje predstavlja učinkovit ukrep proti obvladovanju epidemije COVID-19, saj omogoča hitro 

prepoznavo okužb s SARS-CoV-2 ter takojšnjo izolacijo potrjenih primerov in s tem zajezitev širjenja 

okužbe.  

Samotestiranje v šoli se bo pričelo izvajati v sredo, 17. 11. 2021. Učenec/učenka opravi 

samotestiranje sam, učitelj NE SME testirati učenca/učenke.  

POSTOPEK SAMOTESTIRANJA 

1. V šoli se obvezno samotestirajo vsi učenci/učenke, ki niso prebolevniki ali cepljeni.  

 

2. Samotestirajo se učenci/učenke, 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.  

 

3. V kolikor učenec izpolnjuje PCT pogoj in mu iz tega razloga ni potrebno izvesti testiranja s testi 

HAG za samotestiranje, mora starš oziroma zakoniti zastopnik odgovorni osebi oziroma od 

njega pooblaščeni osebi sporočiti, iz katerega razloga se učencu ni treba testirati ter mu 

omogočiti vpogled v dokazilo, določeno v 2. členu Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje 

in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/2021), ki potrjuje 

njegovo izjavo. 

 

4. Samotestiranje se opravlja trikrat tedensko: v ponedeljek, sredo in petek, ob pričetku prve 

šolske ure, ob 8.20, ko učenke in učenci pridejo v učilnico. Tudi, če je učenka/učenec na dan 

samotestiranja prisoten na »preduri«, se samotestira ob 8.20 v prostoru, kjer poteka njegova 

prva šolska ura. V kolikor je učenec/učenka na dan, ko se praviloma izvaja samotestiranje, 

odsoten/odsotna, se testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten/prisotna v vzgojno-

izobraževalnem zavodu. 

 



5. Učenec/učenka, ki se samotestiranja v šoli ne bo udeležil/a v predvidenih dnevih in urah, bo 

samotestiranje v šoli izvedel/a takoj, ko bo prišel/a v šolo, v prostorih uprave. 

 

6. Učencu/učenki pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam/sama ali 

njegovi/njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega 

zavarovanja. Učenke/učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev 

testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument. 

 

7. V šolo prihajajo samo zdravi otroci, brez znakov akutne okužbe dihal in prebavil. V primeru 

bolezenskih znakov se starši/skrbniki posvetujejo z zdravnikom.  

 

8. Starši/skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi 

HAG za samotestiranje. Pisno soglasje je v prilogi tega obvestila. Starše/skrbnike prosimo, da 

ga izpolnijo. Otroci ga oddajo svoji razredničarki/razredniku najkasneje do torka, 16.11.2021.  

 

9. Učencem/učenkam, ki samotestiranja ne izvajajo skladno z odlokom (ne izpolnjujejo PCT 

pogoja, kot določeno), se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti 

učenci/učenke se skladno s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo 

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

 

10. Učenci/učenke, ki izvajajo samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v 

obšolskih dejavnostih (kolesarski izpit, šola v naravi, tečaj plavanje…).  

 

11. Učenke/učenci prinesejo v šolo svoje teste za samotestiranje in papirnate robčke (izpihovanje 

nosu). 

 

12. Učitelj bo (zlasti) ob prvem samotestiranju otrokom (starosti primerno) predstavil navodila in jim 

obrazložil postopek skladno z infografiko na spletni povezavi: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/samotestiranje_infografika_mz_0.p df - ali 

predvajal posnetek Prikaz samotestiranja https://youtu.be/Ljc9hG7xsFU  

 

13. Pred prihodom učenk/učencev v učilnice, kjer se bo samotestiranje izvedlo, bodo mize 

razkužene. V učilnicah, kjer bo potekala »predura«, bodo učitelji poskrbeli, da učenci/učenke za 

sabo razkužijo mize.  

 

14. Pred samotestiranjem si učenci/učenki najprej izpihajo nos, nato razkužijo ali umijejo roke in po 

že ogledanih navodilih ter ob usmeritvah učitelja, opravijo samotestiranje.  

 

15. Učenci/učenke ves čas nosijo maske. Masko odstranijo oziroma spustijo pod nos le za kratek 

čas, ko si izpihajo nos in s paličico vzamejo bris.  

 

16. Po izvedenih postopkih samotestiranja test položijo na rob mize in počakajo na rezultat.  

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/samotestiranje_infografika_mz_0.p%20df
https://youtu.be/Ljc9hG7xsFU


17. V primeru pozitivnega rezultata (razločna ali rahla testna črta) bo učitelj po telefonu obvestil 

tajnico, ki bo učenca/učenko pospremila do izolacijske sobe, kjer bo, ob prisotnosti svetovalne 

delavke, počakal/počakala do odhoda domov. 

 

18. Starši/skrbniki učenca/učenke bodo takoj obveščeni preko svetovalne delavke.  

 

19. Izolacijska soba se nahaja v prostoru številka 72 pri vhodu 2 (vhod v telovadnico). 

 

20. Starše/skrbnike drugih otrok v oddelku, kjer se je pojavil pozitiven hitri test, bomo obvestili, da 

naj bodo pozorni glede počutja svojih otrok (do PCR izvida pri otroku, ki je bil pozitiven na 

samotestiranju). Ob PCR pozitivni potrditvi okužbe bo šola postopala kot do sedaj in uvedla 

izobraževanje na daljavo ali hibridni model izobraževanja (na daljavo in v šoli) za celoten 

oddelek.  

 

21. Ravnanje z odpadki: papirno embalažo bomo odložili med papir, vse ostale nastale odpadke 

(robčke, testne materiale) v posebno vrečo, ki jo bomo odstranili iz učilnice. V primeru 

pozitivnega testa gredo vsi odpadki, vključno s papirno embalažo, v posebno vrečo, s katero 

bomo ravnali po posebnem protokolu.  

 

UČENCI, KI SE NE BODO SAMOTESTIRALI (in niso cepljeni ali prebolevniki) 

 

22. Učenci, ki se ne bodo samotestirali, se bodo, po dikciji MIZŠ, morali šolati na daljavo. Po 

končani šolski uri oziroma takoj, ko bo lahko, bo učitelj objavil gradivo v ustrezni spletni učilnici. 

Video srečanja ali tako imenovane hibridne oblike pouka ne bomo izvajali. Izjema je, v dogovoru     

z učenci, 15 minutni video sestanek tedensko z razrednikom, kjer učenci poročajo o svojem 

delu in povejo, če potrebujejo pomoč. 

 

SAMOTESTIRANJE UČENCEV 1. RAZREDA 

 

23. Če starši menijo, da otrok ni pripravljen na samotestiranje, bomo v sredo, 17. 11. 2021 in v 

petek, 19. 11. 2021 v času od 7.00 do 8.00 omogočili otrokom 1. razreda samotestiranje ob 

prisotnosti staršev v posebnem prostoru (VHOD 2). Starši morajo izpolnjevati PCT pogoj, ki ga 

bo preverila pooblaščena oseba. Obvezna je uporaba mask.  

Po potrebi bomo izvajanje samotestiranja za učence 1. razreda ob prisotnosti staršev omogočili 

tudi po 19. 11. 2021. 

 

IZJEME PRI UPORABI ZAŠČITNIH MASK 

24. Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: 

rak, cistična fibroza…) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom. 



Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, 

zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa 

predloži ustrezno mnenje.  

 

Starše/skrbnike naprošamo, da se o samotestiranju pogovorijo z otroki, pri čemer je lahko v pomoč 

video na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU.  

 

 

Ravnateljica 

Eneja Rožanec 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU

