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Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji in direktorji, 
 
 

Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 

za učence in dijake (Ur. l. RS št. 133/21) določa, da se samotestirajo učenci 7., 8. in 9. razreda 

ter dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo. 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.  

 

V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil  izdajale 

staršem ali zakonitim zastopnikom oziroma dijakom s Kartico obveznega zdravstvenega 

zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.  

 

Za starejše učence ali dijake, ki so vključeni v posebni program ali so še vključeni v prilagojene 

srednješolske programe ali so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov, ki so ustanovljeni za delo s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, vas prosimo, da 

jim za dvig testov v najkrajšem možnem času izdate potrdilo vpisu (oziroma potrdilo, da so 

vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa vzgoje in izobraževanja, oziroma, da so 

vključeni v redno izobraževanje v srednji šoli ali da so vpisani v zavod za vzgojo in izobraževanje 

otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami).  

 

Predlagamo, da zapišete, da potrdilo izdajate za namen izdaje testov za samotestiranje, do 

katerih so učenci in dijaki upravičeni na podlagi Pravilnika o načinu izvajanja samotestiranja za 

zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake (Ur. l. RS št. 133/21). 

 

Kot smo vas že obvestili, učencu ali dijaku zaenkrat pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na 

mesec, ki jih učenec, dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po 

predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. 

 

Potrdilo bodo skupaj s kartico zdravstvenega zavarovanja predložili v lekarni. Prosimo, da starše 

in dijake obvestite, da bodo lahko teste prevzeli v katerikoli lekarni enkrat mesečno in sicer po 

pet za vsak mesec.  
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NIJZ priporoča, da samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v ob 

pozitivnem testu (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno 

celotnemu oddelku.   

 

 

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje. 

Prosimo, da z njimi seznanite učence, dijake in starše.  

 

 

 
 
S prijaznimi pozdravi, 
 
 
 
                                                                                    

 mag. Polona Šoln Vrbinc 
vodja Sektorja za izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami 
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