
V nadaljevanju podajamo nekaj vprašanj in odgovorov o samotestiranju učencev … 

 

Kateri učenci v osnovni šoli se morajo za šolanje v prostorih zavoda 

samotestirati? 

Pojasnitev določbe 8. člena v povezavi s 3. členom Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje 

in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19: Odlok v 3. členu določa pogoje PCT, 

ki jih med drugim ni treba izpolnjevati osebam, mlajšim od 12 let. Gre za določbo, ki na splošno 

ureja pogoje PCT in izjeme. Odlok v 8. členu, ki se uporablja od 17. novembra 2021 dalje, pa 

določa kriterije za izpolnjevanje pogoja PCT na področju vzgoje in izobraževanja. V razmerju 

do 3. člena odloka je ta določba specialna in zahteva samotestiranje učencev v šoli ne glede na 

starost učenca, in sicer trikrat tedensko. Prepoved zbiranja za učence, ki se ne bodo 

samotestirali v šolah, izhaja iz veljavnega odloka. 

 

Osnovnošolsko izobraževanje je za otroke v Republiki Sloveniji obvezno. Ali 

otroku z omejevanjem vstopa v šolske prostore kršimo ustavno pravico? 

Prepoved zbiranja učencev, ki se ne bodo samotestirali, izhaja iz veljavnega odloka, ki ga je 

sprejela Vlada RS, šola pa ga je dolžna spoštovati in izvajati. Predpisi veljajo in jih je treba 

upoštevati, dokler jih Ustavno sodišče RS ne razveljavi, odpravi ali začasno zadrži. Nadzor nad 

spoštovanjem predpisanih ukrepov izvajajo pristojne inšpekcije.  

 

V obstoječih razmerah moramo seveda upoštevati tudi pravice in interese drugih – vsakdo ima 

namreč pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in hkrati dolžnost varovati svoje zdravje 

in zdravje drugih pred temi boleznimi. Nošenje zaščitne maske in samotestiranje (tako za 

zaposlene kot tudi za učence) sta osnovna pogoja, da lahko nadaljujemo izobraževanje v 

prostorih šole.  

 

Šola nikogar ne sili ali prisiljuje in nikakor ne posega v otrokove osebnostne pravice. Obveznost 

nošenja mask kot tudi samotestiranja otrok v šoli določa omenjeni odlok, ki ima naravo 

podzakonskega predpisa. Prav nihče v šoli otrokom ne grozi ali jih sili, da se samotestirajo. Ali 

se bo otrok v šoli samotestiral ali ne, je odločitev staršev. Za odločitev, da se otrok ne bo 

samotestiral, je potrebno sprejeti posledice, ki temu sledijo. Vlada je odločila, da je učencem, 



ki se ne bodo samotestirali, prepovedano zbiranje v šoli, njihovo izobraževanje pa bo potekalo 

na daljavo.  

 

Na šoli smo dolžni zagotoviti varno učno okolje vsem otrokom na šoli, pozabiti ne smemo niti 

na zaposlene. V času sedanjih epidemioloških razmer je to toliko bolj pomembno.  

 

Ali je šola otroku odvzela pravico do izobraževanja, s tem ko vztraja pri 

izvajanju samotestiranja? 

Nobenemu otroku ni bila odvzeta pravica do izobraževanja. Otroci, pri katerih starši ne dovolite 

uporabe zaščitne maske in samotestiranja, bodo svojo pravico do izobraževanja začasno, dokler 

Vlada RS ne bo odločila drugače, uveljavljali z izobraževanjem na daljavo. Šola pa mora v 

obstoječih razmerah upoštevati tako predpise kot pravice drugih –vsakdo ima namreč pravico 

do varstva pred nalezljivimi boleznimi in hkrati dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje 

drugih pred temi boleznimi. Nošenje zaščitne maske in samotestiranje (tako za zaposlene kot 

tudi za učence) sta osnovna pogoja, da lahko nadaljujemo izobraževanje v prostorih šole.  

 

Kot izhaja iz veljavnega Odloka o začasnih ukrepih za preprečavanjein obvladovanje okužb z 

nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list , št. 174/21 in 177/21), otroci ne smejo biti v 

prostorih šole (kar pomeni tudi pri pouku na šoli), če ne prinesejo podpisanega soglasja za 

samotestiranje (in se ne samotestirajov šoli). Vlada je namreč učencem in dijakom, ki niso 

prebolevniki ali cepljeni in se ne bodo samotestirali v šoli pod nadzorom osebe, ki jo določi 

ravnatelj, prepovedala zbiranje v vzgojno-izobraževanih zavodih. Za te učence šola organizira 

izobraževanje na daljavo.  

 

Prepoved zbiranja učencev, ki se ne bodo samotestirali, izhaja iz veljavnega odloka, ki ga je 

sprejela Vlada RS, šola pa ga je dolžna spoštovati in izvajati. Predpisi veljajo in jih je treba 

upoštevati, dokler jih Ustavno sodišče RS ne razveljavi, odpravi ali začasno zadrži. Nadzor nad 

spoštovanjem predpisanih ukrepov izvajajo pristojne inšpekcije.  

 

104. člen ZZUOOP (ki določa, da ministrica s sklepom odloči o izobraževanju na daljavo) na 

podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS se uporablja, dokler DZ ne odpravi neskladnosti z 

Ustavo RS, kar mora biti v dveh mesecih od objave odločbe v Uradnem listu RS.  

 



Kot starš ne želim podpisati soglasja za samotestiranje, ki ga je šola 

posredovala – sicer pa ne nasprotujem, da se moj otrok samotestira na šoli.  
Osnovni namen 8. člena Odloka je izvajanje samotestiranja učencev v šoli, pod nadzorom 

osebe, ki jo določi ravnatelj. Če starš/učenec šoli ne izroči šoli niti podpisanega soglasja niti 

nesoglasja, lahko poda soglasje, da se otrok samotestira v šoli, tudi v svoji pisni obliki. S tem 

omogočamo, da je v šoli prisotnih čim več otrok, kar je tudi naš cilj. 

 

S soglasjem, ki smo vam ga posredovali s šole, sicer ne zasledujemo nobenih skritih namenov 

niti nismo v besedilo vključevali nikakršnih drugih soglašanj.  

 

Kaj se zgodi, če na šolo pride učenec, ki ne izpolnjuje PCT-pogoja in starši 

ne dovolijo izvedbe samotestiranja? 
Učencem, ki bodo prišli v šolo kljub navodilu, da se ob nesoglašanju staršev glede 

samotestiranja izobražujejo na daljavo, šola v skrajnem primeru lahko zagotovi prostor, v 

katerem učenci počakajo do prihoda staršev. Šola starše pozove, da nemudoma pridejo po 

svojega otroka. Odgovornost staršev je, da organizirajo otrokov odhod domov.  

 

Kako izpolnjevanje PCT-pogoja učenci dokazujejo v glasbeni šoli?  
Učenci v obšolskih dejavnostih in glasbenih šolah izkazujejo izpolnjevanje pogoja PCT z 

dokazilom o prebolevnosti, cepljenju in testiranju s testi HAG ali testi PCR. Ti učenci 

izvajalcem obšolskih dejavnosti in glasbenim šolam vsakokrat na vpogled predložijo dokazilo 

o opravljenem samotestiranju in negativnem rezultatu v obliki evidenčnega lista. Za evidenčni 

list učenca poskrbijo starši.  

Vzorec za pomoč staršem pri pripravi evidenčnega lista najdete v prilogah na spletni strani 

zavoda. V obrazec se zgolj beleži/evidentira, da je bil učenec samotestiran 

 

Če se učenci šolajo na daljavo in so hkrati učenci glasbene šole, lahko v lekarni prejmete teste 

in se učenci obvezno samotestirajo v glasbeni šoli. Če samotestiranje odklonite in ne predložite 

drugih dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT, učenci ne smejo vstopiti v prostore glasbene šole. 

Šola zanje organizira izobraževanje na daljavo.  

 

Za otroke, ki prihajajo v glasbeno šolo iz vrtcev, samotestiranje v skladu z Odlokom ni 

predvideno. 



 

 

Starši smo zavrnili samotestiranje in naš otrok se je šolal na daljavo. Zdaj 

smo že povadili samotestiranje doma (oz. smo se premislili) in bi radi, da 

otrok začne obiskovati pouk z drugimi učenci. 

  
Starši razredniku/-čarki posredujete podpisano soglasje za samotestiranje, otrok s seboj prinese 

teste za samotestiranje in se vključi v dnevni potek šolanja na zavodu.  

V interesu zavoda je, da se vsi učenci, ki to zmorejo, šolajo v živo v prostorih zavoda.  

 

Ali bo moj otrok zaradi šolanja na daljavo neocenjen? 

V času izobraževanja na daljavo se učenčevo znanje preverja in utrjuje. V začetku 

izobraževanja na daljavo je ocenjevanje znanja odsvetovano. Ko je znanje utrjeno in ustrezno 

preverjeno, učitelji učenca ocenijo v šoli skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju 

znanja v osnovni šoli. Če bo učenec neocenjen, bo skladno z navedenim pravilnikom, 

opravljal izpite. Učenci k ocenjevanju v šoli lahko pristopijo le, če izpolnijo pogoje, ki so 

določeni z Odlokom Vlade RS. 

Na šoli se sicer trudimo in iščemo tudi druge oblike ocenjevanja, ocenjevanje prilagajamo 

ipd., pri vseh vrstah ocenjevanja pa to ni možno.  

 

Moravče, 29. 11. 2021 

Posodobljeno, 8. 12. 2021 


