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PROTOKOL TESTIRANJA ZA OSEBE, KI OPRAVLJAJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO 
DEJAVNOST 

 
I. 

 
(1) S protokolom se določajo izvajalci, pristojne osebe, ciljne skupine, obseg, postopek in 

lokacije izvedbe preventivnega testiranja oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno 
dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih, za zgodnje odkrivanje okužb z virusom 
SARS-CoV-2 pred začetkom vračanja na delovna mesta.  
 

(2) Protokol obsega navodila za testiranje s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2. 
 

II.  
 

(1) Testiranje na SARS-CoV-2 bo potekalo za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno 
dejavnost v vrtcih in osnovnih šolah, osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno 
dejavnost v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami in osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v glasbenih šolah.  
 

(2) V vzgojno-izobraževalnih zavodih je skupaj zaposlenih približno 47.000 oseb1, ki 
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost in bodo testirani na SARS-CoV-2: 
- V osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je zaposlenih približno 3.000 oseb, v 
pouk je vključenih približno 5.000  učencev; 

- V vrtcih je skupaj zaposlenih približno 14.000 oseb, v program vrtca je vključenih 
približno 88.000 otrok; 

- V osnovnih šolah v I. triletju  je zaposlenih približno 16.000 oseb, v pouk je 
vključenih približno 64.000 učencev; 

- V osnovnih šolah od 4. do 5. razred je zaposlenih približno 4.000 oseb, v pouk je 
vključenih približno 44.000 učencev; 

- V osnovnih šolah od 6. do 9. razreda je zaposlenih približno 8.000 oseb, v pouk je 
vključenih približno 82.000 učencev; 

- V glasbenih šolah je zaposlenih približno 2.000 oseb, v pouk je vključenih približno 
25.000 učencev. 
 

(3) Ravnatelji pridobijo podatke o potrebah po testiranju oseb, ki opravljajo vzgojno-
izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih.  
 

(4) Testirati se ni potrebno osebam, ki so v obdobju 6 mesecev prebolele SARS-CoV-2 na 
podlagi potrjenega testa PCR. 
 

                                                      
1 V osnovnih šolah je 7% oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost, že prebolelo 
Covid-19, v vrtcih je delež nekoliko višji in znaša 11,6 %, kar pomeni, da bo lahko število oseb, 
ki se bodo testirale manjše od zgoraj navedenega (podatek na dan 6. 1. 2021). 
 



 

III. 

 

(1) Testiranje oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v vzgojno-
izobraževalnih zavodih, na SARS-CoV-2 bo potekalo decentralizirano in ga bodo 
izvajali zdravstveni domovi in koncesionarji ter s strani ministra, pristojnega za 
zdravje pooblaščene mobilne enote za izvajanje hitrih antigenskih testov.  
 

(2) Testiranje oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, razen oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v vzgojno-
izobraževalnih zavodih s prilagojenim programom, na SARS-CoV-2 se prvič izvede 
dan pred vrnitvijo otrok v vzgojno-izobraževalne zavode na podlagi spremembe 
predpisa Vlade Republike Slovenije, ki začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, in 
sklepa ministrice, pristojne za izobraževanje, znanost in šport.  
 

(3) Testiranje oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, na SARS-CoV-2 se izvaja vsakih 7 dni. Potrebe po izvajanju testiranja na 
SARS-CoV-2 ugotavlja minister, pristojen za zdravje, na podlagi epidemioloških 
podatkov vsaj enkrat na mesec. 
 

(4) Testiranje oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, na SARS-CoV-2 je brezplačno. Stroške zdravstvenih storitev testiranja povrne 
proračun. 
 

(5) Testiranje oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, na SARS-CoV-2 bo potekalo ločeno od množičnega testiranja. 

 
(6) Testiranje bo potekalo s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.  

 
(7) Testiranje na SARS-CoV-2 se izvaja samo s strani usposobljenega zdravstvenega 

osebja.  
 

IV. 

 
(1) Zdravstveni domovi lahko k sodelovanju pri izvedbi testiranja povabijo koncesionarje.  

 
(2) Zdravstveni domovi dogovorijo pomoč mobilnih enot v okoljih, kjer je oddaljenost med 

zdravstvenim domom in vzgojno-izobraževalnim zavodom prevelika za testiranje na 
SARS-CoV-2 v zdravstvenemu domu. 
 

(3) Zdravstveni domovi koordinirajo vse izvajalce testiranja, vključno s koncesionarji in 
mobilnimi enotami, pri izvajanju testiranja. 
 

(4) Zdravstveni domovi dogovorijo z ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov najbližjo 
lokacijo testiranja, datum in uro testiranja ter število oseb v določeni uri.  
 

(5) V primeru, da gre za vzgojno-izobraževalni zavod, v katerem bo testiranje na SARS-
CoV-2 izvedla mobilna enota, zdravstveni domovi določijo lokacijo z vzgojno-
izobraževalnimi zavodi in lokalnimi skupnostmi, kjer bo potekalo testiranje. 
 

(6) Pri organizaciji testiranja na SARS-CoV-2 sodelujejo območne enote Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 
 



 

(7) Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravi komunikacijska orodja in načrt komunikacije 
z javnostmi. 
 
 

(8) Izvajalci testiranja vsem testiranim izročijo navodilo za ravnanje v primeru pozitivnega 
testa. 
 

(9) Izvajalci testiranja vnesejo podatke o testiranju na SARS-CoV-2 v CRPP. 
 

V. 
 

(1) Osebam, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, uro in lokacijo testiranja na SARS-CoV-2 odredi ravnatelj, skladno z 
dogovorom iz prejšnjega člena. Na testiranje prinesejo osebe, ki opravljajo vzgojno-
izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih, osebni dokument in kartico 
zdravstvenega zavarovanja. 
 

(2) Ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov pripravijo navodila o načinu obveščanja 
delodajalca v primeru pozitivnega testa.  
 

(3) Ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov obvestijo osebe, ki opravljajo vzgojno 
izobraževalni dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih, da si predhodno organizirajo 
lasten prevoz na testiranje. V primeru pozitivnega testa se oseba, ki opravlja vzgojno-
izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sama in brez spremstva 
odpravi domov, pri tem pa ne uporablja javnega prevoza.  
 

(4) Pogoj za udeležbo na testiranju je, da se oseba, ki opravlja vzgojno-izobraževalno 
dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih, počuti zdrava, brez znakov akutne okužbe 
dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora oseba, ki opravlja vzgojno-
izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih, poklicati v ambulanto 
svojega izbranega ali dežurnega zdravnika, ki ga bo napotil na testiranje s testom PCR.  
 

VI. 
 

(1) Pri čakanju na odvzem brisa oseba, ki opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, ves čas vzdržuje medsebojno razdaljo, vsaj  2 metra, 
in nosi zaščitno masko. 
 

(2) Negativni rezultat testa na SARS-CoV-2 pomeni, da oseba, ki opravlja vzgojno-
izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih, v času testiranja ni bila 
kužna in se lahko vrne na delo v vzgojno-izobraževalni zavod, kjer še naprej upošteva 
vsa priporočila za preprečevanje širjenja okužbe.  
 

(3) Če je oseba, ki opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, na testu na SARS-CoV-2 pozitivna, se nemudoma odpravi domov in se izolira, 
o pozitivnem testu obvesti delodajalca ter po telefonu ali elektronski pošti kontaktira 
svojega izbranega ali dežurnega zdravnika.  
 

(4) Pri izvajanju dejavnosti vzgoje in izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih se 
upoštevajo vsi priporočeni samozaščitni ukrepi, kot so organiziranje procesa vzgoje in 
izobraževanja v tako imenovanih mehurčkih, uporaba zaščitnih mask, spoštovanje 
razdalje, zračenje, umivanje, razkuževanje rok in drugi ukrepi. 

 
 



 

Priloga 1: Algoritem poteka testiranja na SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo vzgojno-
izobraževalno dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) 
 
 
 
 
  

Oseba, ki opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost v VIZ, 
na testiranje prinese osebni dokument in kartico 

zdravstvenega zavarovanja. 

Dan pred začetkom pouka ali varstva v VIZ delodajalec 
napoti osebo, ki opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost v 

VIZ, na brezplačno testiranje s hitrim antigenskim testom 
(HAGT) na zato določeno lokacijo. 

Testiranja se udeleži oseba, ki opravlja vzgojno-
izobraževalno dejavnost v VIZ, samo, če je zdrava, brez 

znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. In v zadnjih šestih 
mesecih ni bila potrjeno okužena s SARS-CoV-2. 

Oseba, ki opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost v VIZ, si 
v naprej uredi lasten prevoz od/do doma za primer, če bi bila 

na testiranju pozitivna na SARS-CoV-2. 

Oseba, ki opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost v VIZ, 
pri čakanju na odvzem testa upošteva vsa navodila glede 

razdalje, nošenja maske in razkuževanja rok. 

Oseba, ki opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost v VIZ, 
prejme SMS sporočilo, iz katerega je razviden rezultat testa 

na SARS-CoV-2. 

Test negativen 

Oseba, ki opravlja vzgojno-
izobraževalno dejavnost v VIZ, se 

lahko vrne na delovno mesto z 
upoštevanjem VSEH 

samozaščitnih ukrepov. 

Test pozitiven 
Aktivna okužba s SARS-CoV-2 

Oseba, ki opravlja vzgojno-
izobraževalno dejavnost v VIZ, se 

nemudoma odpravi domov z lastnim 
prevozom, se samoizolira in pokliče 
osebnega izbranega zdravnika, ki jo 

bo napotil na testiranje s testom PCR. 

Na lokaciji testiranja oseba, ki opravlja dejavnost vzgojno-
izobraževalno dejavnost v VIZ, dobi navodilo za ravnanje v 

primeru pozitivnega testa, ki ga shrani za vsa nadaljnja 
testiranja. 


