
 

 

 

 

PRIDOBITEV DOKAZILA O KARANTENI NA DOMU ZA VAŠEGA OTROKA 
 
 
Spoštovani starši! 
 

Naprošamo vas, da v primeru, ko je bil otrok v visoko rizičnem tesnem kontaktu z 
okuženo osebo (v družini, domačem okolju), otroka ne pripeljete v vrtec. Otrok naj bo 
odsoten iz vrtca že v času, ko starši ali druge osebe, s katerimi je imel otrok tesen stik, čakate 
na rezultat testiranja. V primeru pozitivnega rezultata testiranja pri staršu ali drugi osebi, s 
katerim je bil otrok v visoko rizičnem tesnem kontaktu, si za otroka pridobite dokazilo o 
karanteni. 

V primeru, da se v našem vrtcu pri otroku ali zaposlenem potrdi okužba s SARS-Cov-2, smo 
prav tako upoštevajoč navodila NIJZ-ja dolžni vsem osebam, ki so bile v visoko rizičnem 
tesnem kontaktu z osebo s potrjeno okužbo, priporočiti 10 dnevno karanteno na domu. 
 
V kolikor je vaš otrok napoten v karanteno na domu vas prosimo, da se seznanite in upoštevate 
Navodila za karanteno na domu, ki so dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija v poglavju 
Navodilo za karanteno na domu (https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-
stalnemzacasnem-naslovu).  
 
 
Kako starši pridobite dokazilo o karanteni na domu za vašega otroka? 
 
Obrazec za pridobitev Izjave o karanteni na domu je dostopen preko naslednje spletne strani: 
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o-karanteni.html (Izjava 
o karanteni na domu - brez uporabe e-identitete). V sistem vnašajte otrokove podatke. V kolikor 
imate dodatna vprašanja lahko pokličete na tel: 041-422-604.  
 
Izjava o karanteni na domu za vašega otroka predstavlja tudi dokazilo o varstvu otroka za 
uveljavljanje pravice pri delodajalcu in dokazilo o opustitvi plačila vrtca za čas karantene 
otroka, ki ga morate posredovati vrtcu. Lahko ga pošljete preko navadne pošte (Pot v Žapuže 
14, 5270 Ajdovščina) čimprej, ko ga pridobite ali ga posredujete na e-naslov: 
oskrbnine@mojedete.si. Za več informacij glede uveljavljanja opustitve plačila vrtca za čas 
karantene na domu za vašega otroka lahko pokličete na tel:  041-458-528.  
 
Evidenco o zaprtju oddelkov in oprostitvi plačila upravičenih otrok vodi vrtec.  
Prav tako moramo zaradi spremljanja okužb statistično poročati podatke na Ministrstvo za 
šolstvo. Zato vas vljudno naprošamo, da nas takoj prvi dan, ko je vaš otrok bil v visoko rizičnem 
tesnem kontaktu z okuženo osebo (izven vrtca) in ste za to izvedeli, o tem obvestite na e-
naslov: ravnatelj@mojedete.si  
Sporočite nam sledeče podatke: 

a) ime in priimek otroka,  
b) oddelek vrtca, ki ga obiskuje, 
c) datum stika z okuženo osebo ali datum pozitivnega testa pri otroku,  
d) zadnji dan, ko je bil otrok prisoten v vrtcu, 
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e) vzrok dogodka: 

 sum na okužbo (če je bil otrok v stiku z okuženo osebo), 

 okužba s Covid-19 (ko je pri otroku potrjena okužba). 

Zaradi rednega spremljanja širjenja morebitnih okužb ter preprečevanja nadaljnjega širjenja 
virusa, vas prijazno naprošamo, da ste ob morebitnem srečanju z okužbo pri pridobitvi 
karantenske odločbe in posredovanju le-te vrtcu, kar se da vestni. S tem boste vam in nam 
olajšali poslovanje. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo. 

 

Uprava vrtca  


