
 
 

KDAJ OTROK NE SODI V VRTEC? 
 

Starši prevzemate veliko odgovornost, če v vrtec pripeljete bolnega ali še ne povsem 
zdravega otroka ali pa otroka kljub vidnim začetnim bolezenskim znakom, ne peljete k 
zdravniku, da bi potrdil ali izključil bolezen, ki bi lahko ogrozila druge otroke v vrtcu. Vi 
ste namreč prvi, ki lahko prepoznate bolezen pri otroku že doma in ustrezno ukrepate. 
 

Otroka ne pripeljite v vrtce, če:  
 

• Ima povišano telesno temperaturo, je neobičajno utrujen ali težko diha,  

• ima drisko in /ali bruha (v vrtec se lahko otrok vrne po 48 urah od zadnjega 
bruhanja, driske), 

• ima v ustih razjede in se slini, 

• ima izpuščaj z ali brez vročine (razen v primeru neinfekcijskih izpuščajev, kot 
so piki insektov, alergijski izpuščaji...), 

• ima gnojen izcedek iz nosu, kiha in močno kašlja, ima vnete oči, 

• ga boli žrelo in ima otekle bezgavke, 

• ima garje – otrok sme ponovno v vrtec takoj, ko je uspešno opravljeno uspešno 
izveden postopek zdravljenja garij.  

Pojav uši pri otroku je potrebno čim prej sporočiti vzgojitelju, da vrtec izvede 
ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja ušivosti, straši pa so dolžni z otrokove 
glave odstraniti vse uši in gnide. 

 

Osebje vrtca lahko ob sprejemu otroka zavrne oziroma pokliče starše, če pri otroku 
tekom dneva opazi povišano telesno temperaturo, neobičajno utrujenost in neprestano 
jokanje, razdražljivost, težko dihanje, močan kašelj in gnojni izcedek iz nosu ali druge 
bolezenske znake (npr. bruhanje in driska, nepojasnjeni izpuščaji, če ima otrok 
bolečine,..). 
 

Ob prebolevanju katerekoli okužbe otrok ne sodi v vrtec,  ampak ima pravico, da ga 
starši negujejo doma, v vrtec pa naj se vrne popolnoma zdrav. Otrok tako hitreje in 
lažje preboli bolezen, je bolj odporen, preprečeno pa je tudi širjenje bolezni na druge 
otroke. Starši ste zato dolžni, da v vrtec pripeljete zdravega otroka, kar je dobro 
zaradi njegove varnosti, kakor tudi varnosti celotnega kolektiva. 
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Vključitev otoka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi –  
Smernice NIJZ 2022 
 
BOLEZEN ALI OKUŽBA VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC  
COVID -19 Po 7 dneh od začetka bolezni, ko je otrok najmanj 24 ur brez vročine 

in je minilo 24 ur od izboljšanja simptomov in znakov bolezni. (otrok 
mora biti brez vročine, zato lahko izločitev iz vrtca traja več kot 7 
dni). Otrok, ki ni zbolel (asimptomatski), test na covid-19 pa je bil 
pozitiven se lahko vrne v vrtec/šolo 7 dni po pozitivnem testu na 
SARSCoV-2. Pogoj je, da otrok 7. dan opravi hitri antigenski (HAG) 
test pri pooblaščenem izvajalcu, ki mora biti negativen. V primeru, 
da je HAG test pozitiven, otrok nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi 
testiranje do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija prekine tudi 
brez opravljenega HAG testa in otrok se lahko vključi v vrtec/šolo. 

GRIPA   Po 7 dneh od začetka bolezni oziroma po ozdravitvi.  
OSLOVSKI KAŠELJ Po 5 dneh od začetka antibiotičnega zdravljenja, oziroma po 21 dneh 

od začetka bolezni, če ni bilo antibiotičnega zdravljenja.  
DAVICA Odloči otrokov zdravnik, po posvetu z območnim epidemiologom. 
TUBERKULOZA Odloči pulmolog iz pulmološkega dispanzerja. 
DRISKA/BRUHANJE*(Campylobacter, 
E. coli, Giardia, Salmonella, Rotavirus, 
Norovirus) 

Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske. 

HEPATITIS A  Po 14 dneh po pojavu prvih znakov oziroma po 7 dneh po pojavu 
zlatenice.  

E. COLI (VTEC) Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske. 
TIFUS, PARATIFUS Po prvem negativnem izvidu vzorca blata (potrdilo izda območni 

NIJZ) 
GRIŽA (ŠIGELOZA) Po prvem negativnem izvidu vzorca blata, oziroma po presoji 

epidemiologa ali specialista javnega zdravja, ki izda mnenje za 
lečečega zdravnika. 

KRIPTOSPORIDIOZA  Po 48 urah od zadnjega bruhanja ali driske. 
GLISTAVOST Ni omejitev. 
OŠPICE Po 4 dneh po pojavu značilnega izpuščaja.  
RDEČKE Po 6 dneh po pojavu značilnega izpuščaja. 
MUMPS Po 5 dneh po pojavu značilne otekline. 
ŠKRLATINKA, STREPTOKOKNA 
ANGINA 

Po 24 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja. 

NORICE Po 5 dneh po pojavu značilnega izpuščaja, oziroma ko ni več svežih 
mehurčkov in se vsi mehurčki posušijo. 

INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA Ni omejitev. 
PETA BOLEZEN ** (Erythema 
infectiosum) 

Ni omejitev. 

ŠESTA BOLEZEN (Exanthema 
subitum) 

Ni omejitev. 

HERPES Ni omejitev. 
GARJE Takoj po uspešno izvedenem postopku zdravljenja.  
MEHKUŽKE Ni omejitev, če so kožne spremembe pokrite. 
BRADAVICE Ni omejitev. 
MIKROSPORIJA*** Ni omejitev.***, če so kožne spremembe pokrite.  
HEPATITIS B, HEPATITIS C Ni omejitev.  
HIV/AIDS Ni omejitev. 
BOLEZEN ROK, NOG, UST  Ko ni več svežih mehurčkov in se vsi mehurčki posušijo.  
GNOJNO VNETJE KOŽE Po 48 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja, če so gnojne rane 

pokrite, oziroma po presoji otrokovega zdravnika tudi več kot 2 dni 
(če so spremembe obsežne oziroma na delu telesa, ki ga je težko 
pokriti. 

MRSA nosilstvo Ni omejitev.  
VNETJE OČESNE VEZNICE - 
bakterijsko 

Po 48 urah od začetka antibiotičnega zdravljenja.  

VNETJE OČESNE VEZNICE - virusno Otroci v vrtcu - ko ni več izcedka iz oči. 
 


