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DOPOLNITEV PROTOKOLA SAMOTESTIRANJA DIJAKOV NA SREDNJI 

POKLICNI IN TEHNIŠKI ŠOLI MURSKA SOBOTA (SPTŠ) 

I. 

Uvod 

1. Redno samotestiranje dijakov SPTŠ na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni 

program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomatskih oseb in oseb v 

presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja 

okužbe s koronavirusom v oddelku in na šoli. 

2. S tem protokolom se določajo določa  postopek izvedbe samotestiranja 

dijakov in drugih udeležencev izobraževanja s hitrimi antigenskimi testi na 

SARS-CoV-2 na SPTŠ. Protokol je bil dopolnjen dne 16.11.2021, dopolnitev 

je objavljena na spletni strani SPTŠ http://193.2.128.4/stran/dokumenti 

3. Ta protokol je priloga »Dopolnitev šolskih pravil SPTŠ« iz šolskega leta 

2018/19 z dne 13.11.2021, ki so objavljena na spletni strani SPTŠ 

http://193.2.128.4/stran/dokumenti 

II. 

Kdo se mora obvezno samotestirati v prostorih šole 

1. Samotestiranje na SARS-CoV-2 na vsakih 48 ur s hitrimi antigenskimi testi 

se izvaja za dijake SPTŠ in druge udeležence izobraževanja, ki ne 

izpoljnjujejo PCT pogoja  (študenti dislociiranih višjih strokovnih šol in 

http://www.spts.si/
http://193.2.128.4/stran/dokumenti
http://193.2.128.4/stran/dokumenti
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udeleženci izobraževanja odraslih), če se izvajajo predavanja, pouk ali izpiti 

v prostorih SPTŠ.  

2. Samotestiranje na SARS-CoV-2 je za dijake SPTŠ od vključno srede, 

dne 17.11.2021 naprej OBVEZNO v prostorih šole ob začetku njihove 

prve šolske ure v šoli vsak ponedeljek, sredo in petek tedensko. 

Testiranje s testi HAG za samotestiranje OBVEZNO izvedejo dijaki tudi za 

udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih 

dejavnostih.  

3. OBVEZNO se samotestirajo vsi dijaki, ki se niso polno cepili ali niso 

preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli COVID-19, vendar je od 

okužbe minilo že več kot šest (6) mesecev. 

4. Če dijak zamudi k svoji prvi uri na dan testiranja, se mora samotestirati 

takoj naslednjo prvo uro, ko pride k pouku, zato morajo učitelji še posebej 

vestno voditi evidenco manjkajočih dijakov v oddelku od prve ure naprej. 

5. V kolikor je posamezni dijak odsoten na dan, ko se praviloma izvaja 

testiranje, se testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v 

izobraževalni instituciji. 

6. V primeru, da je dijak zaznal simptome in se je že doma prostovoljno 

samotestiral, test pa je bil negativen in pride v šolo, se mora v šoli 

samotestirati še enkrat. Dijaki namreč izvajajo samotestiranje za potrebe 

izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje 

mora obvezno opraviti v prostorih šole. Zaradi navedenega se 

samotestiranje, ki ga dijaki opravijo doma, ne more šteti za opravljeno 

testiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. 

III. 

Kdo je oproščen samotestiranja 

1. Dijakom, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni potrebno izvajati samotestiranja. 

Šteje se, da dijak izpolnjuje pogoj PCT, če je polno cepljen, če je prebolevnik 
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in iz potrdila zdravnika izhaja, da od okužbe ni minilo več kot šest (6) 

mesecev. 

2. Dijaki, ki izpolnjujejo pogoj PCT, dokazila o tem predložijo ob začetku 

njihove prve šolske ure v šoli na vpogled učitelju, ki nadzira 

samotestiranje v oddelku. Dolžnost dijakov je, da se izkažejo z ustreznim 

potrdilom PCT. V kolikor se dijaki ne izkažejo  z ustreznim dokazilom o 

izpolnjevanju pogoja PCT, se morajo samotestirati v šoli. Dijak brez dokazila 

o izpolnjevanju PCT pogoja ne sme biti v prostorih šole. 

IV. 

Izpolnjevanje pogoja PCT za samotestiranje dijakov in drugih udeležencev 

izobraževanja na SPTŠ 

1. PCT pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela 

prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene 

v okoljih ali dejavnostih vzgoje in izobraževanja, vključno z 

visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih.  

 

2. Za dovoljeno prisotnost v prostorih SPTŠ se kot PCT pogoj šteje tudi 

testiranje s testom HAG za samotestiranje. Preverjanje PCT pogoja 

organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo. 

 

3. Šola ne zbira potrdil o izpolnjevanju pogoja PCT in ne vodi evidenc o 

dijakih, ki izpolnjujejo pogoj, dijaki nadzornemu učitelju dokazila 

samo predložijo v vpogled. 

4. Nadzorni učitelj ima pravico vpogleda v rezultat testa. Dijak se je 

dolžan izkazati z negativnim testom, ker dijaki, ki so bili na 

samotestiranju pozitivni in izhajajoč iz odloka ne morejo biti prisotni 

v prostorih šole. Dijak, ki ne želi izkazati negativnega rezultata, ne  more 

prisostvovati pri pouku.  

5. Šola zaradi samotestiranja ne vodi nobene posebne evidence z osebnimi 

podatki dijakov, ki se samotestirajo. Zaradi morebitnega inšpekcijskega 
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nadzora mora šola zagotoviti samo podatek o številu samotestiranih na 

določen dan ter izkazati na kakšen način preverja izpolnjevanja pogoja 

PCT pri dijakih.  

6. Dijak, ki se samotestira, pa lahko izpolni izjavo dijaka oz. evidenčni list 

o samotestiranju, ki mu jo potrdi šola in jo uporabi kot dokazilo, da 

se je v šoli samotestiral za namen udeležbe pri izvenšolskih 

aktivnostih, ali vzporednem izobraževanju, kjer se mu zato ni treba 

ponovno samotestirati. Šola pa tega ne vodi niti ne vnaša v eAsistenta. 

Odlok v sedmem odstavku 8. člena namreč določa, da se za dijake, ki 

izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, šteje, da za udeležbo v 

obšolskih dejavnostih izpolnjujejo pogoj PCT. 

V. 

Zavračanje samotestiranja ali če dijak nima s sabo testa HAG 

1. Odlok določa, da soglasje staršev za samotestiranje dijakov ni potrebno. 

2. Če dijak iz kakršnega koli razloga zavrne samotestiranje ali nošenje 

zaščitne maske, ne sme več prisostvovati pouku in   mora takoj zapustiti 

prostore šole. V skladu s šolskimi pravili SPTŠ se takšna odsotnost od 

pouka šteje kot neopravičen izostanek. 

3. Dijaki so dolžni teste HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 v prostorih 

SPTŠ prinesti s seboj. Če dijak ob začetku svoje prve šolske ure v šoli  

testov nima, ker so zmanjkali v lekarni ali jih je izgubil oz. pozabil doma, 

ne sme več biti prisoten pri pouku in  mora takoj zapustiti prostore šole.  

4. Nobeden dijak brez opravljenega testa z negativnim rezultatom (oziroma 

izpolnjenim pogojem PCT), ne more prisostvovati pri pouku ali drugih oblikah 

organiziranega dela v prostorih šole.  

5. Ker srednja šola za razliko od osnovne šole ni obvezna šola, SPTŠ za 

dijake, ki se ne bodo želeli samotestirati ali nositi mask, izobraževanja 

na daljavo ni dolžna organizirati oz. izvajati, zato bodo morali ti dijaki v 
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času odsotnosti od pouka sami poskrbeti za pridobitev in spremljanje 

učne snovi.  

6. Enako velja tudi za študente višjih strokovnih šol in udeležence izobraževanja 

odraslih, če imajo predavanja, pouk ali izpite v prostorih šole. 

VI. 

Samotestiranje s testi HAG na SARS-CoV-19 

1. Dijaki samotestiranje s testi HAG na SARS-CoV-19 izvajajo ob 

začetku njihove prve šolske ure v šoli ob nadzoru učitelja, ki jih poučuje 

to uro.  

2. Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi 

testi na SARS-CoV-2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. Samotestiranje se 

izvaja skladno z navodili proizvajalca.  

3. Samotestiranje na SARS-CoV-2 je za dijake, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja 

obvezno in brezplačno. 

4. Dijaku pripada 15 testov na mesec, ki jih pridobi sam oziroma njegovi starši 

ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali ob 

predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. 

VII. 

Postopek samotestiranja dijakov v prostorih šole 

1. Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 v prostorih SPTŠ je, da se dijak 

počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil, zato smejo 

v šolo prihajati samo zdravi dijaki. V primeru bolezenskih znakov doma 

dijak ali starši oz. zakoniti zastopniki (v primeru mladoletne osebe) morajo 

poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo napotil v 

izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila. 

2. Dijaki test izvedejo v prostorih učilnice, v kateri imajo tisto uro pouk po 

urniku ob prisotnosti učitelja, ki jih to uro poučuje. Samotestiranje se 
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izvede tako, da je med prisotnimi osebami zagotovljena zadostna 

medosebna razdalja.  

3. Dijaki si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v 

nosnem predelu, tako da jim pokriva samo usta. 

4. Učitelj/oseba, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in rokavice ter 

se upravičencem približa v neposredno bližino le v primeru, ko je to 

nujno. Ravna skladno z navodili pooblaščenega specialista MDPŠ, ki 

natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih 

mestih. 

5. Vsi dijaki si pred pričetkom postopka umijejo roke. Na čisto delovno 

površino položi brisačko za enkratno uporabo na katero odlaga ves material, 

ki ga uporablja pri izvedbi testiranja.  

6. Po opravljenem testiranju pobriše uporabljeno površino mize. Na koncu 

brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko plastično 

vrečo za zbiranje odpadkov. 

7. Po opravljenem testiranju si upravičenec umije/razkuži roke. 

8. Po vsaki skupini, ki izvede samotestiranje je treba prostor dobro prezračiti. V 

primeru, da je kateri izmed upravičencev pozitiven je treba prostor dodatno 

očistiti/razkužiti. 

9. Dijaki po opravljenem samotestiranju z rezultatom seznanijo prisotnega 

učitelja. 

10. V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se dijaka takoj napoti 

v izolacijo v učiteljsko sobo SPTŠ, mladoletni dijaki pa o tem obvestijo 

starše. Dijak oz. njegovi zakoniti zastopniki o pozitivnem hitrem HAG 

antigenskem testu nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika (v 

primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko 

zdravstvenega doma za PCR testiranje.  
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11. V primeru negativnega PCR testa udeleženec nadaljuje proces 

izobraževanja oziroma pouka. 

VIII. 

Odpadki pri izvajanju samotestiranja na SARS-CoV-2 

1. Odpadke pri izvajanju samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene 

papirnate robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. 

krpe  za enkratno uporabo), dijaki vsak posebej odložijo v skupno za to 

namenjeno plastično vrečo za smeti in jo tesno zadrgnejo oz. oz. zaprejo. 

Vsebine vreč se ne sme tlačiti, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika 

več, zaprtih vreč se več ne sme odpirati. Vrečo  reditelj, ki si predhodno 

nadene rokavice, ali nadzorni učitelj z rokavicami, odloži v posebne 

sterilne, za to namenjene rumene zabojnike, ki se nahajajo na vseh 

hodnikih šole. V rumene zabojnike ni dovoljeno odlagati nobenih drugih 

smeti. 

IX. 

Ravnanje v primeru pozitivnega rezultata testa 

1. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 

dijak in nadzorni učitelj ravnata v skladu z Navodili NIJZ (Navodila vzgojno-

izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem 

primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). 

2. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-

2 upravičenec, ki še ni polnoleten, o tem obvesti starše.  

3. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju za napotitev na PCR 

testiranje dijak (v primeru mladoletne osebe njegovi starši oziroma zakoniti 

zastopniki) nemudoma kontaktira izbranega osebnega zdravnika, ali se 

nemudoma naroči na PCR testiranje pri izvajalcu zdravstvene 

dejavnosti v mreži javne službe, brez predhodnega obveščanja 

osebnega zdravnika.  
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4. Izvajalec zdravstvene dejavnosti takoj, najpozneje pa v 24 urah od 

pozitivnega rezultata testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2, 

odvzame bris za test PCR.  

5. Dokazilo o pozitivnem rezultatu samotestiranja na SARS-CoV-2 je 

praviloma fotografija testa HAG za samotestiranje, ki je opravljena v 15 

minutah po odvzemu brisa. Za veljavno dokazilo se šteje tudi izpolnjen 

evidenčni list samotestiranja ali pozitivni izvid testa HAG, opravljen pri 

zasebnem izvajalcu, kadar se za to obliko testiranja odloči izobraževalna 

inštitucija. 

6. Dijak obvezno počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. V 

tem času ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in 

dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. 

X. 

Obveščanje osebnega zdravnika in šole v primeru pozitivnega testa 

1. V primeru pozitivnega PCR testa dijak ali starši oz. zakoniti zastopniki 

(v primeru mladoletne osebe) obvestijo izbranega osebnega zdravnika 

in pomočnika ravnatelja na SPTŠ, ki je pooblaščena oseba šole za 

kontaktiranje z NIJZ. 

2. Šola ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim 

zavodom (VIZ) in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe 

s SARSCoV-2 v zavodu). Ukrepanje za zajezitev SARS-CoV-19 v oddelku, 

ki ga obiskuje dijak in na šoli se prične takoj potem, ko je SPTŠ obveščena o 

pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.  

 

 

V Murski Soboti, dne 16.11.2021                                                    Ravnatelj: 

Ludvik Sukič, l.r. 


