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Evalvacija prvega tedna prostovoljnega samotestiranja na domu na covid-19  
za dijake v Sloveniji 

 
 
V ponedeljek, 24. maja 2021, se je v Sloveniji pričelo prostovoljno samotestiranje dijakov na domu na 
covid-19. Ker želimo, da samotestiranje postane učinkovit in sprejemljiv ukrep, ga na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje (NIJZ) tudi evalviramo.  
 
Prvi teden (24. - 30. maj 2021) prostovoljnega samotestiranja na domu za dijake v številkah: 
 

- kompleti so bili razdeljeni 13.179 dijakom. Odzivnost je bila manjša pri dijakih poklicnih in 
strokovnih šol, ki opravljajo prakse pri različnih delodajalcih in se testirajo s hitrimi antigenskimi 
testi (HAGT) za namene opravljanje prakse, ter v zaključnih letnikih. Vseh dijakov v šolskem letu 
2020/21 je 73.853 (vir: MIZŠ); 

- pozitiven rezultat samotestiranja dijakov na domu je kot razlog za PCR testiranje navedlo 38 
potrjenih primerov z okužbo s SARS-CoV-2 (vir: epidemiološko anketiranje, evidenca NIJZ48). 

 
Po prvem tednu izvajanja prostovoljnega samotestiranja na domu za dijake je bila med dijaki izvedena 
evalvacija z anketnim vprašalnikom. Pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika, k izpolnjevanju katerega so 
bili povabljeni vsi dijaki v Republiki Sloveniji preko šole, ki jo obiskujejo, je sodelovalo 2.982 dijakov. 
Glavni rezultati evalvacije samotestiranja s strani dijakov: 
 

- Okoli 70 % anketiranih dijakov kot jasna in razumljiva ocenjuje navodila za pripravo na izvedbo in 
samo izvedbo samotestiranja, nižji (61 %) pa je odstotek dijakov, ki kot jasna in razumljiva 
ocenjuje navodila, kaj po koncu samotestiranja narediti z uporabljenim priborom (N = 2.280). 

- Podobno se približno 70 % anketiranih dijakov strinja, da so informacije podale jasna in 
razumljiva navodila, kako ravnati ob negativnem ali pozitivnem rezultatu testa, nižji (60 %) pa je 
odstotek dijakov, ki kot jasna in razumljiva ocenjuje navodila glede ravnanja ob neveljavnem 
rezultatu testa (N = 2.280).   

- V zadnjih 7 dneh je prostovoljno samotestiranje opravilo 64 % anketiranih dijakov (N = 2.269), pri 
izvedbi pa so imeli težave le 4 %. Tistim, s težavami pri izvedbi (n = 58), je največ težav 
predstavljal odvzem brisa (55 %), na drugem mestu pa je branje rezultata testa (35 %). 

- Samotestiranje bi bilo vsaj enkrat na teden pripravljeno izvajati 69 % anketiranih dijakov, 8 % bi 
jih bilo samotestiranje pripravljanih izvajati redkeje, 23 % pa ga ne bi izvajalo (N = 2.252). 

- Med tistimi, ki samotestiranja ne bi izvajali (n = 520), je 46 % kot razlog navedlo lažno pozitiven 
rezultat samotestiranja, 41 % pa jih kot razlog navaja, da jim ukrep ne nudi nobenih ugodnosti. 
Pri odgovoru »drugo«, ki ga je izbralo 37 % anketiranih dijakov, se kot razlogi najpogosteje 
pojavljajo nesmiselnost, nepotrebnost in neučinkovitost ukrepa.  

- Z začetkom novega šolskega leta se namerava samotestirati 57 % anketiranih dijakov, 27 % se 
jih samotestirati ne namerava, 16 % pa je še neodločenih (N = 2.250). 

 
Več o prostovoljnem samotestiranju učencev in dijakov je objavljeno na: 
https://www.nijz.si/samotestiranje.  
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