
 

 

Spoštovani starši! 

Učenci v osnovnih šolah obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe 

izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa, pri čemer se testiranje s HAG testi za 

samotestiranje izvaja trikrat tedensko. Učenci s testiranjem s HAG testi za samotestiranje 

izpolnjujejo pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih (in glasbeni šoli ter pri 

kolektivnem uresničevanju verske svobode). 

Prosimo vas, da o morebitnem sumu na okužbo (pozitivni hitri test) ali potrjenem primeru s 

testom PCR takoj obvestite razredničarko oz. razrednika. Za sodelovanje se vam 

zahvaljujemo. 

Učenec dokazuje pogoj T z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur 

od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, pri čemer se kot 

dokazilo šteje digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s 

kodo QR. 

Vlada RS je dne 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od 

karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni 

Covid19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje 

in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid19 (URL RS št. 8/22), veljavnost od 19. 1. 

2022: 

V karanteno ni potrebno učencem, ki so imeli visokorizični stik v šoli, pod pogojem, da v 

obdobju 7 dni od visokotveganega stika z okuženo osebo s 

Covid19 vsakodnevno opravijo testiranje s testom HAG v šoli.   

Učencem NI POTREBNO opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v 

karanteno v primerih: 

1) če je učenec prebolel Covid19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 

dni; 

2) če je učenec prebolel Covid19 in je bil hkrati tudi ustrezno cepljen; 

3) če učenec predloži negativen rezultat testa HAG (zunanji izvajalci testiranj), ki ni starejši od 

24 ur od odvzema brisa. 

NIJZ priporoča, da se tudi učenci, ki izpolnjujejo pogoje za izjeme od karantene, ravno tako 

vsakodnevno samotestirajo, v času, ko se morajo ostali učenci obvezno samotestirati namesto 

napotitve v karanteno. 

 

V kolikor je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30% učencev, se za učence 

oddelka odredi karantena. 

Učencem pripada po novem 20 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih starši prevzamete 

v lekarni. 

 



 

 

 

ODJAVA PREHRANE V PRIMERU KARANTENE 

V primeru karantene celega razreda, uredimo odjavo prehrane v šoli. 

V primeru karantene posameznega učenca, morate odjavo prehrane urediti do 8. ure zjutraj za 

tekoči dan sami, in sicer:  

- vnesete odjavo v eAsistenta – PREHRANA (tudi za neplačljive uporabnike) ali 

-  sporočite v tajništvo šole (tel. 03 428 52 10) ali 

- po elektronski pošti (tajnistvo@slander.si) ali  

- preko odzivnika na tel. številko 03 828 08 30. 

 

 

Vodstvo šole 
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