
DOPOLNJEN PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV IN ZAPOSLENIH TER POSEBNA 
NAVODILA ZA OŠ JELA JANEŽIČA GLEDE SAMOTESTIRANJA 
 
  
Vlada Republike Slovenije je 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni 
COVID-19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje 
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Oba odloka sta začela veljati, 19. 1. 
2022.   
 
Glavno določilo prvega odloka so po novem tudi ustanove vzgoje in izobraževanja, pod 
pogojem, da udeleženci (učenci in zaposleni) v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika 
s povzročiteljem COVID-19, vsakodnevno opravljamo HAG hitri test, zaposleni pa 
uporabljamo zaščitno masko tipa FFP2. Temu dejstvu je prilagojen dopolnjen Protokol 
samotestiranja učencev (prav tako objavljeno). 
 
POVZETEK DOPOLNJENEGA PROTOKOLA SAMOTESTIRANJA UČENCEV IN PRILAGODITVE ZA OŠ 
JELA JANEŽIČA: 
  
Učenec, ki je bil v času udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v 
vzgojnoizobraževalnem 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. 
 
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. 
  
To šteje tudi za izpolnjevanje pogoja PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Učencem prav 
tako ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če so 
preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so 
preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni), ali – predložijo dokazilo o negativnem rezultatu 
testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.  
 
Učencem zdaj pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le 15, kot je veljalo 
doslej. Osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT. 
  
Podrobneje napisano preberite v prilogi Samotestiranja.  
 
Dopolnitev Protokola za samotestiranje učencev za OŠ JELA JANEŽIČA  
 
Prav tako velja, da učenci s posebnimi potrebami, ki samotestiranja iz zdravstvenih razlogov 
ali ovir oziroma motenj, ne morejo izvesti v vzgojno-izobraževalnem zavodu, samotestiranje 
ali testiranje izvedete v domačem okolju, nato šoli ali zavodu sporočite izvid testa na 
evidenčnem listu. 
 
V primeru, da bo učenec v visoko rizičnem stiku, starši na dom prejmejo naslednje obvestilo: 
  



Sporočamo vam, da je bil danes vaš otrok  v visoko rizičnem kontaktu (v nadaljevanju VRK). 
Skladno z novim odlokom, učenci oz. razred ne gredo v karanteno, temveč se vsi učenci, ki so 
bili v VRK, od jutri, ______________ (datum) dalje, vsak dan sedem dni samotestirajo v šoli. Če 
ste se do zdaj testirali doma, tudi naprej otroka testirate vsak dan zjutraj 7 dni in to sporočite 
dnevno na evidenčnem listu. 
V primeru, da bo v oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev, bo razred šel v 
karanteno. 
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