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PROTOKOL TESTIRANJA ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU v OSNOVNI ŠOLI  

IVANA CANKARJA TRBOVLJE 

 

1. UVOD - RAZLAGA OKOLIŠČIN  

 

Zaradi slabšanja epidemičnih razmer v družbi v avgustu 2021 je pogoj za delovanje v vzgoji in izobraževanju PCT 

(prebolel, cepljen, testiran). 

Zaradi tega se morajo delavci, ki niso preboleli ali bili cepljeni ali so dobili pozitivni izvid testa pred dlje kot 6 

meseci, testirati. 

Zahteva je skladna z okrožnico MIZŠ (Okrožnica za načrtovanje začetka šolskega leta 2021/2022, z dne 17. 8. 

2021), z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, z 

Odlokom Vlade RS o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem 

šolstvu. 

 

Informacije, ki se hitro spreminjajo, prilagajajo situaciji, so dosegljive na: 

- w

ww.gov.si (aktualne informacije),  

-    na brezplačni telefonski številki 080 14 04, 

-    na spletnih straneh NIJZ:                                                                                                                    

(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_ob_sumu_ali_potrjenem_primeru_v

_zavodu_v.10.pdf -posodobljeno 14. 6. 2021) 

  

Informacije 17. 8. 2021: Testiranje zaposlenih je od 23. avgusta 2021 plačljivo. Strošek gre v breme delodajalca. 

Pisnih informacij o tem s strani MIZŠ nismo dobili. 

Na sestanku ravnateljev (na daljavo, 18. 8. 2021) je Janez Poklukar, minister za zdravje dejal, da razmišljajo o 

uvedbi samotestiranja za zaposlene v VIZ (teste bi prejeli v lekarnah). Državni sekretar na MIZŠ Damir Orehovec 

je dejal: "šole boste plačale in nato to skomunicirale z ministrstvom". Pisnih zagotovil ni bilo. 

Direktor ZD Trbovlje (17. 8. 2021) pričakuje naročilnice za testiranje s poimenskimi seznami. 

Informacije s strani direktorja ZDT) 20. 8. 2021: nekaj časa se zaposleni testirajo enkrat tedensko, nato sledi 

samotestiranje. Prvo testiranje dogovorjeno 23. 8. 2021. 

23. 8. 2021 začne veljati sprememba Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z 

virusom SARS-CoV-2 (Ur.l. št. 132; velja do 29. 8. 2021): zaposleni v VIZ se testirajo enkrat tedensko, plača 

država. Skladno z Odlokom Vlade RS o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v VIZ ter visokem 

šolstvu (Ur.l. št. 132, velja do 29.8.2021) pa velja pogoj PCT za VSE, ki vstopajo v prostor šole – preverja 

predstojnik. 

4. 9. 2021 je Vlda RS na dopsini seji sprejela  Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in 

testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki začasno določa pogoje prebolevnosti, 

cepljenosti ali testiranja, pogoje za ustreznost testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo 

in hitrega antigenskega testa, uporabo testa HAG za samotestiranje na SARS-Cov-2, uporabo zaščitne maske na 

javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov. 

Odlok bo objavljen v Uradnem listu RS, veljati pa bo začel v ponedeljek, 6.  septembra 2021 

(https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021142.pdf) 
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V Uradnem listu 170/2021 z dne 27. 10. 2021 je objavljena dopolnitev Odloka o načinu izpolnjevanja 

pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-Cov-2, in sicer v 

delu. ki določa testiranje zaposlenih (tudi v VIZ) na 48 ur. 

 

2. PROTOKOL TESTIRANJA ZAPOSLENIH V ŠOLI 

 

- Testiranje se izvaja za tiste zaposlene, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT. 

 

- Frekvenca testiranja: v skladu z veljavnimi odloki, uredbami. 

 

- Organizirano testiranje v Trbovljah se izvaja v dogovoru med trboveljskimi osnovnimi šolami in vrtcem 

ter izvajalcem ZD Trbovlje (zanj direktor Denis Tomše oz. strokovni vodja za zdravstveno nego Katarina 

Kočnar – dogovori po elektronski pošti). 

 

- Rezultati testiranj so takoj po prejetju sporočeni ravnateljici šole, in sicer je sporočanje mogoče po vseh 

kanalih, ki se sicer uporabljajo za službene zadeve (elektronska pošta, Teams, telefoni). 

 

- Delavci, ki prejmejo pozitivni rezultat hitrega testa, se v dogovoru z izbranim osebnim zdravnikom naročijo 

na PCR test in izolirajo od ostalih zaposlenih. 

 

- V ZDT so posredovani seznami z osebnimi imeni in telefonskimi številkami (pisno soglasje vseh 

zaposlenih). 

 

- Vsi delavci, ki se testirajo v Trbovljah (organizirano testiranje za zaposlene v VIZ), so predhodno pisno 

obveščeni o kraju in času testiranja (po elektronski pošti). Ostali delavci si sami uredijo kraj in čas testiranja 

– o rezultatih takoj obvestijo ravnateljico. 

 

- Če delo v šoli opravlja le tehnično ali administrativno osebje, se testirajo v skladu z aktualnimi napotki 

NIJZ in MIZŠ; in sicer praviloma po ravnateljičinem dogovoru z ZDT (kraj in čas jim je prav tako sporočen 

po elektronski pošti). 

 

- Način plačevanja se uskladi z ZDT, MZ in MIZŠ. 

 

- Vsi zaposleni SO ODGOVORNI ZA LASTNO ZDRAVJE IN ZA ODGOVORNO SPOROČANJE 

SVOJEGA MOREBITNEGA POZITIVNEGA TESTA. Ravnateljici takoj sporočijo svoj morebiten 

pozitivni rezultat, in sicer lahko po vseh kanalih, ki jih sicer uporabljamo za službene zadeve (elektronska 

pošta, Teams, telefon). 

 

- Dokler zaposleni ne prejmejo rezultatov testa, se ne zadržujejo v skupinah zaposlenih ali učencev. Ves čas 

nujno vzdržujejo medosebno razdaljo, nosijo zaščitno (kirurško) masko in upoštevajo druge preventivne 

ukrepe. Dogovor z ZDT pa je, da so pozitivni obveščeni prednostno, v tem primeru ne prihajajo v službo 

(šolo), napoteni so na PCR testiranje, ki ga počakajo doma. Administrativne zadeve urejajo sami. 

 

- Testiranje samo zaposlenih v VIZ, ki delajo v zgradbi je neodgovorno in nesmiselno, zato smo v Izjavo o 

varnosti z oceno tveganja (v času nevarnosti širjenja koronavirusa) zapisali PCT potrebo za vse druge, ki 

vstopajo v šolo (serviserji, vzdrževalci, študentje na praksi …). 

 

- Delavci tudi sami vodijo evidenco testiranj in po potrebi obveščajo ravnateljico o spremembah. 

 

-  Po 6. 9. 2021 šola posreduje zaposlenim teste za samotestiranje – šola jih prejme od 

Tajnica vodi evidenco prevzetih testov, zaposleni pa s podpisom potrdi, da je test opravil.  

 

S 13. septembrom 2021 samotestiranje zaposlenih poteka na sledeč način: 

- zaposleni, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, prvi delovni dan v tednu (učitelji vsaj pol ure pred pričetkom prve šolske 

dejavnosti, ostali v prvih urah na delovnem mestu)  v šolski zbornici prevzamejo set za samotestiranje, 



 
 

 

- ob prevzemu testa prevzamejo evidenčni list, ki ga izpolnijo in podpišejo ter po opravljenem samotestiranju oddajo 

tajnici, 

- samotestiranje izvedejo v šolski knjižnici ali drugem prostoru, kjer se ne družijo s sodelavci ali učenci, 

- po samotestiranju vsak uporabljen test zavijejo v plastično vrečko in odvržejo v poseben koš za odpadke, ki bo pred 

vrati pisarne ravnateljice, 

- v primeru pozitivnega testa takoj obvestijo ravnateljico in se umaknejo iz stavbe, po dogovoru z osebnim 

zdravnikom pa opravijo PCR test. 

 

Vlada RS je na seji 27. 10. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja 

PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom Sars-Cov-2 (RL RS št. 170/2021 z dne 27. 10. 2021 

(http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2600) 

Po jesenskih počitnicah (2. 10. 2021) se zaposleni v šoli, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT samotestirajo na 48 ur. Za 

periodiko testiranja skrbijo in odgovarjajo zaposleni sami. O prevzemu testov in o rezultatih samotestiranja 

podpisujejo izjave; skupna evidenca se, v skladu z GDPR, hrani v tajništvu šole-vpogled vanjo imata le ravnateljica 

(vsebina) in tajnica (administrativne zadeve). 

Strošek testov je breme delodajalca. 

 

 

 

 mag. Mojca Lazar Doberlet 

ravnateljica 
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