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OSNOVNIM ŠOLAM 
OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 
ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI 
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Zadeva: Informacije o prostovoljnem samotestiranju  
 
 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji in direktorji, 
 
 
želeli bi se vam zahvaliti za sodelovanje na predstavitvi prostovoljnega samotestiranja učenk in 
učencev na virus SARS-COV-2.  
 
Ministrstvo za zdravje nas je seznanilo, da validacija testov še poteka, zato vas bomo o nadaljnjih 
postopanjih obvestili po prvomajskih praznikih. Pri tem bomo upoštevali vaša priporočila, da boste 
7 dni prej obveščeni o nadaljnjih postopkih.  
 
V prilogah vam posredujemo ključne informacije in navodila, ki so jih pripravili na Ministrstvu za 
zdravje in Nacionalnem inštitutu RS za javno zdravje. 
 
Prilagamo tudi povezavo do video gradiva: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU in 
sporočamo, da lahko dodatne informacije dobite tudi na klicni svetovalni številki (tel. 01 478 68 
48). 
 
Na srečanju je bilo tudi nekaj vprašanj v zvezi s testiranjem otrok v osnovnih šolah s prilagojenim 
programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.  
 
Pojasnjujemo, da ste bile osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi v načrt za 
samotestiranje vključene naknadno. Obveščamo vas, da bo prostovoljno testiranje omogočeno 
tudi učencem 7., 8. in 9. razreda in dijakom, ki so vključeni v prilagojene izobraževalne programe 
ter otrokom, ki so nameščeni v strokovnih centrih za delo s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 
Učenci v posebnih programih za samotestiranje še niso predvideni. 
 
 
S prijaznimi pozdravi, 
                                                                                    
 mag. Helena Kujundžić Lukaček  

v. d. generalne direktorice 
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

 
 
PRILOGE: 
1. Protokol testiranja in Izjava o soglasju za izvajanje prostovoljnega samotestiranja 
2. Prostovoljno samotestiranje na SARS-CoV-2 učencev v osnovnih šolah in dijakov v 
srednjih šolah 
3. Ravnanje učenca in vzgojno-izobraževalnega zavoda glede na rezultat samotestiranja 
4. Letak 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU
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