
PISNO SOGLASJE OZIROMA NESOGLASJE K IZVAJANJU TESTIRANJA S TESTI HAG 

ZA SAMOTESTIRANJE 

 

 

Na podlagi 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, v nadaljevanju: Odlok) 

 

_________________________________________  

(ime in priimek starša oziroma zakonitega zastopnika), starš oziroma zakoniti zastopnik  

 

učenca ______________________________________________, ________________, 

              (ime in priimek učenca)                                                        (razred in oddelek) 

 

 

 

SOGLAŠAM                                                NESOGLAŠAM 

 

 

da moj otrok ________________________________ skladno z določili 8. člena 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) 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. 

 

V kolikor 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. 

 

Vse informacije o izvedbi samo-testiranja na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi so 

dostopne na spletnem naslovu Ministrstva za zdravje: www.mz.gov.si in Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-

%28posnetek%29  

 

Kraj in datum: ___________________ 

 

          

                                                                       ____________________________________                 

      (podpis starša oziroma zakonitega zastopnika )  

 

Podpisano soglasje/nesoglasje mora učenec prinesti v šolo najkasneje do  srede, 17. 11. 
2021, oziroma prvi dan prihoda učenca v šolo. 
 

 
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 
s pozitivno zakonodajo oziroma do izpolnitve namena obdelave. 
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