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Zadeva: Obvestilo o izdaji testov HAG za samotestiranje za učence, dijake in 
študente po 17. novembru 2021

Zveza: -

Ministrstvo za zdravje daje obvestilo za javnost o načinu pridobitve testov HAG za 
samotestiranje za učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih od 17. 
novembra 2021 naprej v lekarnah. Navedeni datum ločuje pravico do pridobitve 10 testov HAG 
za samotestiranje na mesec in pravico do pridobitve 15 testov HAG za samotestiranje na 
mesec, za katere se sredstva  zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Uvodoma pojasnjujemo, da prvi, drugi, peti in šesti odstavek 8. člena Odloka o začasnih ukrepih 
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 174/21 in 177/21; v nadaljnjem besedilu: odlok) določajo obvezno presejalno testiranje s 
testom HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa za 
učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih, pri čemer se samotestiranje 
izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program. Šesti odstavek 8. člena odloka določa, 
da se samotestiranje izvaja trikrat tedensko. Osmi odstavek 8. člena odloka določa, da osebi 
pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Sedmi odstavek 8. člena odloka določa, da 
se samotestiranje šteje tudi za izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (v 
nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) za udeležbo v obšolskih dejavnostih. 21. člen odloka pa 
določa, da se navedeni 8. člen odloka začne uporabljati 17. novembra 2021.

Ministrstvo za zdravje glede datuma 17. november 2021 in pravice do pridobitve 15 testov HAG 
za samotestiranje pojasnjuje kot sledi:

1. učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih so od 17. novembru 2021 
naprej upravičeni do pridobitve 15 testov HAG za samotestiranje za obdobje enega 
meseca to je od 17. novembra do 17. decembra 2021;

2. učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih naj teste HAG za 
samotestiranje za obdobje od 17. novembra  2021 do 17. decembra 2021 pridobijo, ko 
bodo porabili zalogo 10 testov HAG za samotestiranje, če so teste že pridobili za mesec 
november 2021;

3. učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih od 17. novembra 2021 
naprej niso upravičeni do pridobitve dodatnih testov HAG za samotestiranje za mesec 
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šport



november 2021 samo zaradi razloga, ker je uveljavljen odlok, ki povečuje količino 
testov za samotestiranje od 10 testov na 15 testov na mesec, ampak pridobijo 15 testov 
HAG za samotestiranje za novo obdobje kot je navedeno v 1. točki. 

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

S spoštovanjem,

Mag. Robert Cugelj
državni sekretar

Poslati:
- objaviti na spletni strani Ministrstva za zdravje: https://www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/novice-ministrstva-za-zdravje/
- Lekarniška zbornica Slovenije, v vednost: tajnistvo@lek-zbor.si, po e-pošti
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v vednost: gp.mizs@gov.si, po e-pošti
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