
 

 

Navodila za posredovanje podatkov 

1. Potrdilo za uveljavljanje pravic iz delovnih razmerij 

Zaposleni o tem, da so bili v tesnem stiku s COVID-19 pozitivno osebo, obvestijo delodajalca. Delodajalec 

se bo v sodelovanju z izbranim zdravnikom medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji 

lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in 

niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu.  

V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem 

medicine dela posreduje seznam zaposlenih na Karantena.Potrdilo@nijz.si. Zaradi nadaljnje obdelave 

seznama je pomembno, da je pravilno in celostno izpolnjen. Primarno bo NIJZ potrdila posredoval po e-

pošti, zato vas pozivamo, da v dokumentu navedete tudi e-naslov. NIJZ bo osebi poslal na ta (elektronski) 

naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. 

 

2. Samozaposleni, družbeniki in kmetje 

Tiste osebe, ki si dela ne morejo urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih in potrdilo o karanteni na 
domu potrebujejo, o tem da so bili v tesnem stiku, obvestijo svojega izbranega zdravnika. Enako velja za 
zaposlene pri manjših delodajalcih, ki še niso uspeli vzpostaviti sodelovanja s specialisti medicine dela in 
športa. Izbrani osebni zdravnik, skupaj z navedbo podatkov svoje ambulante, na naslov: 
Karantena.Potrdilo@nijz.si sporoči sledeče podatke: 
 

IME PRIIMEK DATUM 
ROJSTVA 

NASLOV DATUM ZAČETKA DATUM KONCA E-POŠTA 

       

 

NIJZ bo osebi poslal na (elektronski) naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. 

 

3. Vodstva vzgojno-izobaževalnih zavodov (VIZ) 

VIZ posreduje seznam učencev in sodelavcev, ki potrebujejo potrdilo na Karantena.Potrdilo@nijz.si. Zaradi 

nadaljnje obdelave seznama je pomembno, da je pravilno in celostno izpolnjen. Primarno bo NIJZ potrdila 

posredoval po e-pošti, zato vas pozivamo, da v dokumentu navedete tudi e-naslov. NIJZ bo osebi poslal 

na naveden (elektronski) naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. 
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