
Spoštovani sodelavci, starši, drage učenke in učenci! 

Seznanjamo vas z določili 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). 

Določba 8. člena se začne uporabljati 17. novembra 2021. 

»8. člen« 

(1) Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe 

izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-

izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. 

(2) 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, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju. 

(3) 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. 

(4) Učencem in dijakom iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki testiranja s testi HAG za 

samotestiranje ne izvajajo v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, se 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. 

(5) Študenti in udeleženci izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna 

izobrazba, obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-

izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v izobraževalni 

instituciji. Glede določitve kraja, časa in dokazovanja testiranja se smiselno uporabljata tretji in četrti 

stavek prvega odstavka 4. člena tega odloka. Izobraževalna institucija lahko odloči, da se obvezno 

testiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa izvaja kot 

presejalno testiranje s testi HAG v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega odloka. 

(6) Testiranje s testi HAG za samotestiranje iz tega člena se izvaja v času, ko poteka vzgojno-

izobraževalni program in se izvaja trikrat tedensko. 

(7) Za osebe iz tega člena, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje iz tega člena, se šteje, 

da za udeležbo v obšolskih dejavnostih izpolnjujejo pogoj PCT. 

(8) Osebi iz tega člena pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sama ali njeni starši 

ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po 

predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega 

zavarovanja. Če je oseba študent, udeleženec izobraževanja odraslih, poleg kartice zdravstvenega 

zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument. 

(9) Osebam iz tega člena, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za 

samotestiranje.« 


