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Številka: 187-399/2020/289
Datum: 21. 1. 2022

Zadeva: Samotestiranje učencev in dijakov v primeru izjeme od karantene pri 
visoko tveganem stiku – dopolnitev obvestila in protokola

Zveza: naši dopisi št. 0070-319/2021 z dne 17. 1. 2022, 187-399/2020/287 z dne 
                               19. 1. 2022 in 187-399/2020/288 z dne 19. 1. 2022

Ministrstvo za zdravje dopolnjuje pojasnila v dopisih št. 0070-319/2021 z dne 17. 1. 2022, 187-
399/2020/287 z dne 19. 1. 2022 in 187-399/2020/288 z dne 19. 1. 2022, ki naslavljajo potrdila o 
testiranju in protokol o samotestiranju učencev in dijakov z naslednjim pojasnilom, ki sledi 
določbi drugega stavka pete alineje 2. člena Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko 
tveganem 
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 
149/21, 164/21, 190/21, 200/21, 2/22 in 8/22), ki določa, da ureditev v primeru visoko 
tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 v vzgojno-izobraževalnem zavodu smiselno enako 
velja za učence ali dijake pri obšolskih dejavnostih.

Učenec ali dijak, ki je bil v času udeležbe pri izvajanju obšolske dejavnosti v visoko tveganem 
stiku s povzročiteljem COVID-19 (in ni bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 

pri  izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu)

Učenec ali dijak, ki je bil v času udeležbe pri izvajanju obšolske dejavnosti v visoko tveganem 
stiku s povzročiteljem COVID-19 (in ni bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19
pri  izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu), se ne napoti 
oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu, če se testira s testi HAG za samotestiranje 
vsak dan v obdobju sedmih dni. Testiranje s testi HAG za samotestiranje se opravi na dan 
izvajanja obšolske dejavnosti pri izvajalcu obšolske dejavnosti ali na domu, vsakokrat pred 
udeležbo na obšolski dejavnosti, in vzporedno pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v 
vzgojno-izobraževalnem zavodu v dnevih, ko se ne udeležuje obšolske dejavnosti. 

Učenec ali dijak, ki je bil v času udeležbe pri izvajanju obšolske dejavnosti v visoko tveganem 
stiku s povzročiteljem COVID-19, pa se napoti oziroma se mu odredi ukrep karantene na domu, 
če je bila v posameznem oddelku pri izvajalcu obšolske dejavnosti potrjena okužba pri več kot 
30 % upravičencih. Ukrep karantene na domu velja tudi za izvajanje vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
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Ponavljamo, da tudi za učence ali dijake, ki so bili v času udeležbe pri izvajanju obšolske 
dejavnosti v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, za udeležbo v obšolski 
dejavnosti, ostajajo v veljavi ostala pojasnila iz III. točke protokola, ki ureja položaj učencev in 
III. točke protokola, ki ureja položaj dijakov, v skladu s katerimi izpolnjujejo pogoj za udeležbo v 
obšolski dejavnosti v primeru uveljavljanja izjeme od karantene pri visoko tveganem stiku s 
povzročiteljem COVID-19 v času udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne v vzgojno-
izobraževalnem zavodu.  

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem, 

Mag. Franc Vindišar
državni sekretar

Poslati:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; gp.mizs@gov.si – po e-pošti
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