
 
 
 

PISNO SOGLASJE K IZVAJANJU TESTIRANJA S TESTI HAG ZA SAMOTESTIRANJE 

OZ. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJA PC 

 

Spoštovani starši! 

 

Učenci od 1. do 9. razreda se morajo po veljavnem odloku vlade RS v šoli trikrat tedensko 

samotestirati. 

Izjeme, za katere samotestiranje v šoli ni potrebno: 

- učenci, ki so cepljeni,  

- učenci, ki so preboleli COVID-19 (v zadnjih 6 mesecih), 

- učenci, ki imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od 

odvzema brisa, 

- učenci, ki imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od 

odvzema brisa. 

 

Dokazila o negativnem rezultatu HAG ali PCR testa učenci pokažejo na dan, ko bi se sicer 

samotestirali v šoli, neposredno učitelju, ki bo prisoten ob samotestiranju. 

 

Prosimo vas za soglasje k izvajanju samotestiranja oziroma informacijo o tem, ali je učenec 

opravičen samotestiranja zaradi zgoraj navedenih razlogov. 

 

Prosimo, da izpolnite soglasje v tistem delu, ki velja za vašega otroka in izkazuje vašo 

odločitev. Učenec soglasje oz. izjavo prinese v šolo do jutri (torek) 16. 11. 2021. Dokument 

odda razredničarki ali razredniku. 

 

S spoštovanjem, 

ravnatelj Rafko Lah 

__________________________________________________________________________ 
Podlaga: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (UR. l. RS, št. 177/2021 z dne 11.11. 2021, v 

nadaljevanju: Odlok) 

 

1. SAMOTESTIRANJE 
 

_________________________________________ (ime, priimek starša oziroma zakonitega 

 

zastopnika) izjavljam, da za svojega otroka _______________________________(ime, 

 

 priimek učenca),  _____________ razred 

 

SOGLAŠAM                                                NE SOGLAŠAM      

(označite) 

 

da skladno z določili 8. člena Odloka izvaja testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem 

zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. 

OŠ FRANA ALBREHTA 

Šolska ulica 1,1241 K AM N I K 

Tel.:01/839 6300, fax.: 01/839 6305 



2. PREBOLELI, CEPLJENI 

 
Če učenec izpolnjuje PC pogoj in mu iz tega razloga ni potrebno izvesti testiranja s testi HAG za 

samotestiranje, mora starš oziroma zakoniti zastopnik odgovorni osebi oziroma od njega pooblaščeni 

osebi sporočiti, iz katerega razloga se učencu ni treba testirati, ter mu omogočiti vpogled v dokazilo, 

določeno v 2. členu Odloka, ki potrjuje njegovo izjavo.  

 

 

______________________________________ (ime, priimek starša oziroma zakonitega 

 

 zastopnika), izjavljam, da moj otrok ________________________________ (ime, priimek 

 

učenca), _____________razred, izpolnjuje pogoj PC.  

 

Dokazilo bomo skupaj s tem soglasjem posredovali otrokovi razredničarki. 

 

 

 

Če soglasja ne boste podali, se učencu, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvede 

v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 8. člena Odloka, skladno s 4. odstavkom 8. člena 

Odloka začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Učenec se v skladu s 

sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega 

dela na daljavo, v tem primeru izobražuje na daljavo. 

 

 

 

Kraj in datum: ___________________ 

      

 

         ____________________ 

         (podpis staršev) 

 
 
Osebne podatke bomo obdelali samo za namen izvajanja testiranje s testi HAG za samotestiranje učencev, skladno 
z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb 
z nalezljivo boleznijo COVID-19 (UR. l. RS, št. 177/2021 z dne 11.11. 2021). Osebni podatki se bodo hranili skladno 
z zakonodajo oziroma do izpolnitve namena obdelave. 

 


