
SAMOTESTIRANJE DIJAKOV 
 
Na Šolskem centru Celje se trudimo, da zagotavljamo varen šolski prostor in omogočamo, da se pouk 
kljub nestabilni epidemiološki situaciji izvaja v šolskih prostorih.  
 
Tako izvajamo ukrepe v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju 
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov2 in Odlokom o določitvi 
začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (UL RS št. 
130/21). Ob upoštevanju navedene uredbe in odloka se bo od 1. 9. 2021 dalje izvajalo tudi 
samotestiranje dijakov, kot to določa Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2 za učence (UL RS št. 133/21) z dne 23. 8. 2021. 
 
V skladu zgoraj omenjenim pravilnikom (UL RS št. 133/21 z dne 23. 8. 2021) in okrožnico MIZŠ z dne 
24. 8. 2021 vam predstavljamo protokol samotestiranja dijakov: 
 

a) Samotestiranje 
 
Dijaki samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je 
brezplačno. Dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijak oz. njegovi starši ali 
zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. 
 
Samotestira se dijak, ki se počuti zdrav in je brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru 
bolezenskih znakov mora dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti izbranega osebnega 
zdravnika. 
 

b) Kdo ne izvaja samotestiranja? 
 
Samotestiranja ne izvedejo dijaki, ki so preboleli bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni 
ni minilo več kot 6 mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti bolezni 
COVID-19 minilo manj kot 9 mesecev. 
 

c) Pozitivni rezultat samotestiranja 
V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki 
obvestijo izbranega osebnega zdravnika. Dijak bo napoten na testiranje s testom PCR.  Dijak v 
primeru pozitivnega testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v 
samoizolaciji in upošteva navodila NIJZ, ki so predvidena za ta namen. 
 
 

d) Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja 
 
O pozitivnem rezultatu testa PCR dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestijo šolo in 
izbranega osebnega zdravnika. 
 
 
 
V šolskem prostoru se srečujemo ljudje z različnimi zgodbami, izkušnjami in stališči.  
 
Zaupajmo zdravstveni stroki, ki je presodila, da je samotestiranje eden izmed načinov, kako lahko 
dokaj enostavno preprečujemo širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
 
Zahvaljujemo se vsem, ki boste odgovorno pristopili k izvajanju samotestiranja in s tem s svojim 
ravnanjem ter odnosom prispevali k varnemu šolskemu okolju. 


