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IZJAVA
o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu

Ranko Babić, (spol), državljan/ka , 111111111111 (EMŠO), , št. , roj. 11.11.1959 stanujoč/a na stalnem/začasnem
naslovu: Bosna, telefonska št.: , elektronski naslov: milan.kucan.rulz@gmail.com,
potrjujem,
-

-

-

da sem dne 26.01.2022 bil/-a v visoko tveganem stiku z Rado Mulej, ki ima potrjeno okužbo s povzročiteljem
nalezljive bolezni COVID-19/ALI da sem dne bil/-a preko mobilne aplikacije #OstaniZdrav iz 46. člena Zakona
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE,
82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠO) obveščena, da sem bil/-a v visoko
tveganem stiku z osebo s potrjeno okužbo s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, za katero se na
podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19
(Uradni list RS, št. 117/20), uporabijo ukrepi, ki jih ZNB določa za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih
bolezni, in za katero se na podlagi sklepa ministra, pristojnega za zdravje, št. 87/21 z dne 28. 5. 2021 (Uradni
list RS, št. 87/21) izvaja ukrep karantene na domu,
da ne uveljavljam nobene od izjem od karantene po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni
COVID-19, ki jih določa predpis Vlade Republike Slovenije, sprejet na podlagi drugega odstavka 19. člena
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZNB), in
nimam listin, ki bi dokazovale te izjeme,
in je zaradi navedenega v prejšnjih alinejah potreben ukrep karantene na domu zaradi visoko tveganega
stika s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, v skladu s prvim odstavkom 19.a člena v zvezi z drugim
odstavkom 19.b člena ZNB od dne 26.01.2022 do dne 01.02.2022, na naslovu bivanja: Trstenjakova ulica,
8, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
ter

se zato s potrditvijo te izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (v nadaljnjem: besedilu: izjava o
karanteni na domu) v informacijski rešitvi iz prvega odstavka 19.b člena ZNB (v nadaljnjem: besedilu: informacijska
rešitev) nepreklicno zavezujem, da bom v času trajanja karantene na domu ostal/-a na naslovu bivanja, ki sem
ga za čas trajanja karantene na domu izbral/-a sam/-a, ter omejil/-a fizične stike z osebami, ki ne prebivajo na tem
naslovu.
Kršitev izjave o karanteni na domu pomeni prekršek v skladu z 2.a točko prvega odstavka 57. člena ZNB.
Oseba s potrditvijo izjave o karanteni na domu v informacijski rešitvi jamči, da so podatki v izjavi o karanteni na
domu, ki jih je sama izpolnila v skladu s četrtim odstavkom 19.b člena ZNB, resnični in točni, ter prevzema
odgovornost in posledice, ki bi nastale zaradi napačnih in netočnih podatkov. Navedba neresničnih podatkov, na
podlagi katerih oseba pridobi izjavo o karanteni na domu, čeprav ni bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem
nalezljive bolezni ali ne prihaja iz območja z visokim tveganjem za okužbo pomeni prekršek v skladu z 2.b točko
prvega odstavka 57. člena ZNB.

Potrditev izjave v informacijski rešitvi:
Ranko Babić dne 26.01.2022 ob uri 22:36.

Vročiti: Ranko Babić, na elektronski naslov: milan.kucan.rulz@gmail.com.

Oseba se seznani z navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede namena in načina izvajanja karantene
na domu, ki ga prejme po potrditi izjave o karanteni na domu na elektronski naslov, ki ga je navedla.

Oseba, ki je zaposlena, mora v skladu z desetim odstavkom 19.a člena ZNB v 24 urah od napotitve v karanteno na
domu obvestiti svojega delodajalca, da je v karanteni na domu. Kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila
plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva šteje izjava o karanteni na domu. Oseba, ki
je v karanteni na domu in ne more opravljati dela, je v skladu z desetim odstavkom 19.a člena ZNB upravičena do
nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva v skladu z zakonom.

