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DRŽAVNI ZBOR
1757. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o nalezljivih boleznih (ZNB-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 
(ZNB-C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o nalezljivih boleznih (ZNB-C), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 14. maja 2021.

Št. 003-02-3/2021-59
Ljubljana, dne 22. maja 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (ZNB-C)

1. člen
V Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) se 19. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»19. člen
Karantena je ukrep, s katerim se začasno omeji svobodno 

gibanje, določijo čas in način njenega prestajanja in obvezni 
zdravstveni pregledi zdravim osebam, za katere se sumi, da so 
bile v stiku s povzročiteljem kuge, virusne hemoragične mrzlice 
(Ebola, Lassa, Marburg) ali povzročiteljem druge nalezljive 
bolezni, za katero je minister, pristojen za zdravje, ali Vlada 
Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 7. člena tega 
zakona razglasila epidemijo ali je na predlog Inštituta za varo-
vanje zdravja Republike Slovenije odločila, da je zaradi nevar-
nosti hitrega širjenja okužbe za posamezno nalezljivo bolezen, 
ki predstavlja veliko tveganje za zdravje, potreben tak ukrep.

Kot stik iz prejšnjega odstavka se šteje, da je bila oseba 
v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni, kot 
ga opredeljuje Inštitut za varovanje zdravja Republike Slove-
nije, ali pa da oseba prihaja iz območja z visokim tveganjem 

za okužbo s povzročiteljem nalezljive bolezni. Vlada Republi-
ke Slovenije lahko na predlog Inštituta za varovanje zdravja 
Republike Slovenije določi izjeme od karantene po visoko 
tveganemu stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni. Območja 
z visokim tveganjem za okužbo s povzročiteljem posamezne 
nalezljive bolezni in morebitne izjeme od karantene za osebe, 
ki prihajajo iz teh območij, določi Vlada Republike Slovenije na 
predlog Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, ki 
z epidemiološko oceno ugotovi, da gre za območje z visokim 
tveganjem za okužbo s povzročiteljem nalezljive bolezni. Vlada 
Republike Slovenije pri določitvi območij z visokim tveganjem 
za okužbo s povzročiteljem posamezne nalezljive bolezni lahko 
upošteva tudi podatke Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni.

Karanteno odredi minister, pristojen za zdravje, oziroma 
od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: organ, 
pristojen za odreditev karantene). Zoper odločbo o odreditvi 
karantene ni pritožbe.

Čas trajanja karantene za posamezno nalezljivo bolezen 
predlaga Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pri 
čemer ne sme biti daljši od najdaljše inkubacijske dobe za to 
nalezljivo bolezen. Vlada Republike Slovenije lahko na predlog 
Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije skrajša čas 
trajanja karantene pri posamezni nalezljivi bolezni.

Minister, pristojen za zdravje, lahko na predlog Inštituta za 
varovanje zdravja Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, določi, da se karantena za 
posamezno nalezljivo bolezen lahko izvaja na domu.«.

2. člen
Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b, 19.c in 19.č člen, 

ki se glasijo:

»19.a člen
Kadar se karantena za posamezno nalezljivo bolezen na 

podlagi sklepa ministra, pristojnega za zdravje, iz prejšnjega 
člena izvaja na domu ali na drugem naslovu bivanja, ki ga 
izbere oseba (v nadaljnjem besedilu: karantena na domu), 
osebo, za katero je bilo v epidemiološki preiskavi iz 17. člena 
tega zakona ugotovljeno, da je bila v visoko tveganem stiku s 
povzročiteljem nalezljive bolezni, in osebo, ki prihaja iz obmo-
čja z visokim tveganjem za okužbo, ki je znotraj meja Republike 
Slovenije, v karanteno na domu napoti Inštitut za varovanje 
zdravja Republike Slovenije. Kadar je območje z visokim tve-
ganjem za okužbo izven meja Republike Slovenije, osebo, ki 
prihaja iz tega območja, v karanteno na domu napoti Policija.

Oseba ob napotitvi v karanteno na domu iz prejšnjega 
odstavka podpiše izjavo o seznanitvi z napotitvijo v karanteno 
na domu (v nadaljnjem besedilu: izjava o karanteni na domu), 
ki je nepreklicna. Minister, pristojen za zdravje, lahko določi 
obrazec izjave o karanteni na domu.
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Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije za na-
men priprave izjave o karanteni na domu oziroma zaradi odre-
ditve karantene na domu z odločbo v skladu s prvim odstavkom 
19.c člena tega zakona od osebe pridobi naslednje podatke:

1. osebno ime,
2. dan, mesec in leto rojstva,
3. enotno matično številko občana (EMŠO), če jo oseba 

ima,
4. naslov stalnega ali začasnega bivališča in številko 

stanovanja v primeru večstanovanjskega objekta,
5. naslov bivanja, ki ga je oseba izbrala za čas trajanja 

karantene na domu, in številko stanovanja v primeru večsta-
novanjskega objekta,

6. telefonska številka,
7. elektronski naslov, če ga oseba ima,
8. osebno ime, enotno matično številko občana (EMŠO), 

če jo zakoniti zastopnik ima, vrsto in številko osebnega doku-
menta, naslov stalnega ali začasnega bivališča in elektronski 
naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo.

Policija za namen priprave izjave o karanteni na domu 
oziroma zaradi odreditve karantene na domu z odločbo v skla-
du s prvim odstavkom 19.c člena tega zakona od osebe pridobi 
naslednje podatke:

1. osebno ime,
2. dan, mesec in leto rojstva,
3. enotno matično številko občana (EMŠO), če jo oseba 

ima,
4. naslov stalnega ali začasnega bivališča in številko 

stanovanja v primeru večstanovanjskega objekta,
5. naslov bivanja, ki ga je oseba izbrala za čas trajanja 

karantene na domu, in številko stanovanja v primeru večsta-
novanjskega objekta,

6. telefonska številka,
7. elektronski naslov, če ga oseba ima,
8. osebno ime, enotno matično številko občana (EMŠO), 

če jo zakoniti zastopnik ima, vrsto in številko osebnega doku-
menta, naslov stalnega ali začasnega bivališča in elektronski 
naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,

9. spol,
10. državljanstvo,
11. vrsto in številko dokumenta, s katerim oseba prehaja 

državno mejo.
V izjavi o karanteni na domu Inštitut za varovanje zdravja 

Republike Slovenije oziroma Policija navedeta razlog napotitve 
v karanteno na domu, čas trajanja karantene na domu, ki je 
določen v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, naslov 
bivanja, ki ga je za čas trajanja karantene na domu oseba izbra-
la sama, in da kršitev izjave pomeni prekršek po tem zakonu. 
Izjava o karanteni na domu vsebuje naslednje podatke o osebi:

1. osebno ime,
2. dan, mesec in leto rojstva,
3. enotno matično številko občana (EMŠO), če jo oseba 

ima,
4. naslov stalnega ali začasnega bivališča in številko 

stanovanja v primeru večstanovanjskega objekta,
5. naslov bivanja, ki ga je oseba izbrala za čas trajanja 

karantene na domu, in številko stanovanja v primeru večsta-
novanjskega objekta,

6. telefonska številka,
7. elektronski naslov, če ga oseba ima,
8. osebno ime, enotno matično številko občana (EMŠO), 

če jo zakoniti zastopnik ima, vrsto in številko osebnega doku-
menta, naslov stalnega ali začasnega bivališča in elektronski 
naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,

9. spol,
10. državljanstvo,
11. vrsto in številko dokumenta, s katerim oseba prehaja 

državno mejo,
12. datum in uro vstopa v Republiko Slovenijo in naziv 

vstopnega mejnega prehoda, kontrolne točke ali mesta pre-
stopa državne meje.

Izjava o karanteni na domu vsebuje podatke iz 9. do 
12. točke prejšnjega odstavka samo v primeru karantene na 
domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okuž-
bo, ki je izven meja Republike Slovenije.

Oseba mora izjavo o karanteni na domu podpisati lastno-
ročno v dveh izvodih ali z varnim elektronskim podpisom. En 
izvod podpisane izjave o karanteni na domu prejme oseba, 
drug izvod pa Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 
oziroma Policija.

S podpisom izjave o karanteni na domu se oseba zaveže, 
da bo ostala na naslovu bivanja v času karantene na domu, 
ki ga je za čas trajanja karantene na domu izbrala sama in je 
naveden v izjavi o karanteni na domu, ter omejila fizične stike 
z osebami, ki ne prebivajo na tem naslovu.

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije posre-
duje osebi izjavo o karanteni na domu v podpis na elektronski 
naslov, ki ga je oseba navedla. Če oseba nima elektronskega 
naslova, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije po-
sreduje izjavo o karanteni na domu pravni ali fizični osebi, ki 
opravlja vročanje dokumentov v fizični obliki kot svojo dejav-
nost, ki izvede osebno vročitev v 24 urah. Če je osebi izjava o 
karanteni na domu posredovana na elektronski naslov, mora 
oseba lastnoročno podpisano izjavo o karanteni na domu v ele-
ktronski kopiji oziroma izjavo o karanteni na domu, podpisano 
z varnim elektronskim podpisom, posredovati na elektronski 
naslov Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije do 
izteka naslednjega dne po prejemu izjave o karanteni na domu 
na elektronski naslov. Če je osebi izjava o karanteni na domu 
osebno vročena, jo mora oseba ob vročitvi lastnoročno podpi-
sati in en izvod podpisane izjave o karanteni na domu vrniti vro-
čevalcu. Podatki o osebi, ki je podpisala izjavo o karanteni na 
domu, se posredujejo v evidenco karanten na domu iz prvega 
odstavka 19.č člena tega zakona po prejemu podpisane izjave 
o karanteni na domu. Policija izjavo o karanteni na domu izroči 
osebi v podpis neposredno ob vstopu v Republiko Slovenijo.

Če je oseba zaposlena, mora v 24 urah od napotitve 
v karanteno na domu obvestiti svojega delodajalca, da je v 
karanteni na domu. Oseba, ki je v karanteni na domu in ne 
more opravljati dela, je upravičena do nadomestila plače ali 
drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva 
v skladu z zakonom. Kot dokazilo za uveljavljanje pravice do 
nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in 
socialnega varstva šteje izjava o karanteni na domu, podpisana 
v skladu z drugim odstavkom tega člena, oziroma potrjena v 
skladu s šestim odstavkom 19.b člena tega zakona.

Policija vodi evidenco podatkov iz četrtega odstavka tega 
člena in podatek o državi oziroma območju z visokim tvega-
njem za okužbo izven Republike Slovenije, iz katerega prihaja 
oseba, ter podatek o datumu začetka in konca karantene na 
domu največ 30 dni.

19.b člen
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije zagota-

vlja in upravlja informacijsko rešitev za pridobitev izjave o ka-
ranteni na domu (v nadaljnjem besedilu: informacijska rešitev), 
ki je namenjena prijavi visoko tveganega stika s povzročiteljem 
nalezljive bolezni ali prihoda iz območja z visokim tveganjem 
za okužbo s povzročiteljem nalezljive bolezni iz 19. člena tega 
zakona.

Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem 
nalezljive bolezni, ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena, 
lahko sama pridobi izjavo o karanteni na domu v informacijski 
rešitvi, kadar je neposredno od osebe s potrjeno okužbo s 
povzročiteljem nalezljive bolezni iz petega odstavka 19. člena 
tega zakona obveščena, da je visoko tvegani stik. Oseba lahko 
sama pridobi izjavo v informacijski rešitvi tudi v primeru, če je 
o visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni 
obveščena prek prostovoljne mobilne aplikacije za obveščanje 
o stikih z drugimi uporabniki s potrjeno okužbo s povzročiteljem 
nalezljive bolezni iz petega odstavka 19. člena tega zakona.

Oseba, ki prihaja iz območja z visokim tveganjem za 
okužbo s povzročiteljem nalezljive bolezni iz petega odstavka 
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19. člena tega zakona, ki je izven meja Republike Slovenije, ne 
glede na prvi odstavek prejšnjega člena, lahko sama pridobi 
izjavo o karanteni na domu pred prihodom v Republiko Slove-
nijo v informacijski rešitvi, vendar največ pet dni pred prihodom. 
Vlada Republike Slovenije lahko skrajša ta čas.

V primeru iz drugega odstavka tega člena oseba zaradi 
pridobitve izjave o karanteni na domu v informacijski rešitvi 
izpolni naslednje podatke:

1. osebno ime,
2. dan, mesec in leto rojstva,
3. enotno matično številko občana (EMŠO), če jo oseba 

ima,
4. naslov stalnega ali začasnega bivališča in številko 

stanovanja v primeru večstanovanjskega objekta,
5. naslov bivanja, ki ga je oseba izbrala za čas trajanja 

karantene na domu, in številko stanovanja v primeru večsta-
novanjskega objekta,

6. telefonska številka,
7. elektronski naslov,
8. osebno ime, enotno matično številko občana (EMŠO), 

če jo zakoniti zastopnik ima, vrsto in številko osebnega doku-
menta, naslov stalnega ali začasnega bivališča in elektronski 
naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,

9. osebno ime osebe s potrjeno okužbo s povzročiteljem 
nalezljive bolezni iz petega odstavka 19. člena tega zakona, od 
katere je bila neposredno obveščena, da je visoko tvegani stik 
in datum visoko tveganega stika,

10. datum obvestila o visoko tveganem stiku v primeru, ko 
je bila o temu obveščena prek prostovoljne mobilne aplikacije 
za obveščanje o stikih z drugimi uporabniki s potrjeno okužbo 
s povzročiteljem nalezljive bolezni iz petega odstavka 19. člena 
tega zakona.

V primeru iz tretjega odstavka tega člena oseba zaradi 
pridobitve izjave o karanteni na domu v informacijski rešitvi 
izpolni naslednje podatke:

1. osebno ime,
2. dan, mesec in leto rojstva,
3. enotno matično številko občana (EMŠO), če jo oseba 

ima,
4. naslov stalnega ali začasnega bivališča in številko 

stanovanja v primeru večstanovanjskega objekta,
5. naslov bivanja, ki ga je oseba izbrala za čas trajanja 

karantene na domu, in številko stanovanja v primeru večsta-
novanjskega objekta,

6. telefonska številka,
7. elektronski naslov,
8. osebno ime, enotno matično številko občana (EMŠO), 

če jo zakoniti zastopnik ima, vrsto in številko osebnega doku-
menta, naslov stalnega ali začasnega bivališča in elektronski 
naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,

9. spol,
10. državljanstvo,
11. vrsto in številko dokumenta, s katerim oseba prehaja 

državno mejo,
12. datum vstopa v Republiko Slovenijo,
13. naziv vstopnega mejnega prehoda, kontrolne točke ali 

mesta prestopa državne meje,
14. državo ali območje z visokim tveganjem za okužbo, iz 

katerega prihaja oseba.
Oseba potrdi seznanitev z vsebino izjave o karanteni na 

domu v informacijski rešitvi. Potrditev vsebine izjave o karanteni 
na domu v informacijski rešitvi je enakovredna lastnoročnemu 
podpisu izjave in je nepreklicna. Po potrditvi izjave o karanteni 
na domu v informacijski rešitvi se izjava nemudoma posreduje 
na elektronski naslov osebe, podatki iz izjave pa v evidenco 
karanten na domu iz prvega odstavka 19.č člena tega zakona.

S potrditvijo izjave o karanteni na domu v informacijski 
rešitvi se oseba zaveže, da bo ostala na naslovu bivanja v času 
karantene na domu, ki ga je za čas trajanja karantene na domu 
izbrala sama in je naveden v izjavi o karanteni na domu, ter 
omejila fizične stike z osebami, ki ne prebivajo na tem naslovu.

19.c člen
Kadar oseba, ki je napotena v karanteno na domu odkloni 

podpis izjave o karanteni na domu, Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije ali Policija podatke, ki sta jih pridobila od 
osebe v skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom 19.a člena 
tega zakona, skupaj z opisom razloga za napotitev v karan-
teno na domu in dokazi za obstoj tega razloga, nemudoma 
posredujeta organu, pristojnemu za odreditev karantene iz 
19. člena tega zakona. Enako ravnata, kadar od osebe ne 
prejmeta enega izvoda podpisane izjave iz drugega odstavka 
prejšnjega člena. Organ, pristojen za odreditev karantene iz 
19. člena tega zakona, osebi odredi karanteno na domu z od-
ločbo (v nadaljnjem besedilu: odločba o karanteni na domu). 
Oseba, ki ji je z odločbo odrejena karantena na domu, mora 
ostati na naslovu bivanja v času karantene na domu, ki ga je za 
čas trajanja karantene na domu izbrala sama, in je naveden v 
odločbi o karanteni na domu, in omejiti fizične stike z osebami, 
ki ne prebivajo na tem naslovu.

V izreku odločbe o karanteni na domu se določita čas 
trajanja karantene na domu in naslov bivanja, ki ga je za čas 
trajanja karantene na domu izbrala oseba sama. Če oseba In-
štitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije oziroma Policiji 
v skladu s 5. točko tretjega odstavka oziroma 5. točko četrtega 
odstavka 19.a člena tega zakona ni navedla naslova bivanja, 
ki ga je za čas trajanja karantene na domu izbrala sama, se 
ji karantena na domu odredi na naslovu stalnega ali začasne-
ga bivališča v Republiki Sloveniji. V obrazložitvi odločbe o 
karanteni na domu se navedeta razlog in pravna podlaga za 
odreditev karantene na domu. V pouku o dolžnosti predhodne 
pisne napovedi vložitve tožbe v upravnem sporu zoper odločbo 
o karanteni na domu se navede vsebina iz tretjega odstavka 
tega člena.

Oseba, ki ji je odrejena karantena na domu, lahko v treh 
dneh od vročitve odločbe o karanteni na domu pri organu, 
pristojnem za odreditev karantene iz 19. člena tega zakona 
pisno ali po elektronski poti z ali brez varnega elektronskega 
podpisa napove vložitev tožbe v upravnem sporu zoper odloč-
bo o karanteni na domu. Če oseba ne napove vložitve tožbe v 
upravnem sporu zoper odločbo o karanteni na domu, odločba 
postane pravnomočna. Vložitev tožbe v upravnem sporu ne 
zadrži izvršitve odločbe o karanteni na domu.

Če je napovedana vložitev tožbe v upravnem sporu zoper 
odločbo o karanteni na domu, organ, pristojen za odreditev ka-
rantene iz 19. člena tega zakona, v osmih dneh izda odločbo o 
karanteni na domu s polno obrazložitvijo. Rok za vložitev tožbe 
v upravnem sporu začne teči z vročitvijo odločbe o karanteni 
na domu s polno obrazložitvijo.

Odločba o karanteni na domu iz prvega oziroma četrtega 
odstavka tega člena se vroči na elektronski naslov, ki ga je ose-
ba navedla Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije 
oziroma Policiji v skladu s 7. točko tretjega odstavka oziroma 
7. točko četrtega odstavka 19.a člena tega zakona. Če oseba 
elektronskega naslova ob napotitvi v karanteno na domu ni na-
vedla ali po prejemu na elektronski naslov ne potrdi prejema do 
izteka naslednjega dne od dneva vročitve odločbe o karanteni 
na domu, ministrstvo, pristojno za zdravje, posreduje odločbo 
pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov v fizični 
obliki kot svojo dejavnost, ki izvede osebno vročitev v 24 urah 
(v nadaljnjem besedilu: vročevalec). Vročevalec opravi osebno 
vročitev na naslovu, na katerem je bila osebi odrejena karan-
tena na domu v skladu z drugim odstavkom tega člena. Če se 
vročitve ne da opraviti osebno na tem naslovu, vročevalec pusti 
odločbo o karanteni na domu v poštnem predalu ali v hišnem 
oziroma izpostavljenem predalčniku na naslovu stalnega ozi-
roma začasnega bivališča osebe. Vročevalec pusti odločbo o 
karanteni na domu v poštnem predalu ali v hišnem oziroma 
izpostavljenem predalčniku na naslovu stalnega oziroma za-
časnega bivališča osebe tudi v primeru, ko naslov, na katerem 
je bila osebi odrejena karantena na domu, in naslov stalnega 
oziroma začasnega bivališča osebe nista ista. Vročitev se šteje 
za opravljeno naslednji dan.
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Podatke o osebah, ki jim je bila odrejena karantena na 
domu, organ, pristojen za odreditev karantene iz 19. člena 
tega zakona, nemudoma po vročitvi odločbe o karanteni na 
domu posreduje v evidenco iz prvega odstavka 19.č člena 
tega zakona.

Če je oseba zaposlena, mora v 24 urah od vročitve od-
ločbe o karanteni na domu obvestiti svojega delodajalca, da je 
v karanteni na domu. Oseba, ki je v karanteni na domu in ne 
more opravljati dela, je upravičena do nadomestila plače ali 
drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva 
v skladu z zakonom. Kot dokazilo za uveljavljanje pravice do 
nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in 
socialnega varstva šteje odločba o karanteni na domu.

19.č člen
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije zaradi 

ukrepa karantene na domu iz 19.a, 19.b in 19.c člena tega 
zakona z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja 
posamezne nalezljive bolezni iz petega odstavka 19. člena 
tega zakona v elektronski obliki vodi evidenco karanten na 
domu, tako da za vsako osebo, ki je v karanteni na domu, vodi 
naslednje podatke:

1. osebno ime,
2. dan, mesec in leto rojstva,
3. enotno matična številka občana (EMŠO), če jo oseba ima,
4. spol,
5. naslov stalnega ali začasnega bivališča in številko 

stanovanja v primeru večstanovanjskega objekta,
6. telefonsko številko,
7. elektronski naslov,
8. osebno ime in elektronski naslov zakonitega zastopnika 

za mladoletno osebo,
9. naslov bivanja, ki ga je oseba izbrala za čas trajanja 

karantene na domu, in številko stanovanja v primeru večsta-
novanjskega objekta,

10. datum začetka in konca karantene na domu,
11. razlog napotitve v karanteno na domu,
12. način napotitve osebe v karanteno na domu,
13. številko izjave o karanteni na domu oziroma odločbe 

o karanteni na domu,
14. državljanstvo,
15. vrsto in številko dokumenta, s katerim oseba prehaja 

državno mejo,
16. datum in uro vstopa v Republiko Slovenijo,
17. naziv vstopnega mejnega prehoda, kontrolne točke ali 

mesta prestopa državne meje in
18. državo ali območje z visokim tveganjem za okužbo, iz 

katerega prihaja oseba.
Podatki iz 14. do 18. točke prejšnjega odstavka se vodijo 

samo za osebe, ki so v karanteni na domu zaradi prihoda iz 
območja z visokim tveganjem za okužbo, ki je izven meja Re-
publike Slovenije.

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in Poli-
cija po prejemu izjave o karanteni na domu, ki je podpisana v 
skladu s sedmim odstavkom 19.a člena tega zakona, podatke 
o napotitvi v karanteno na domu, organ, pristojen za odreditev 
karantene iz 19. člena tega zakona, pa podatke o odrejenih 
karantenah na domu z odločbo v skladu s prvim odstavkom 
19.c člena tega zakona posredujejo v evidenco iz prvega od-
stavka tega člena. Podatki, ki jih je oseba posredovala sama v 
skladu s četrtim in petim odstavkom 19.b člena tega zakona, se 
prek informacijske rešitve neposredno posredujejo v evidenco 
iz prvega odstavka tega člena.

Za namen nadzora nad ukrepom karantene na domu do 
podatkov v evidenci iz prvega odstavka tega člena dostopa 
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Policija dostopa 
do podatkov v evidenci iz prvega odstavka tega člena, kadar v 
okviru svojih nalog in pooblastil po zakonu, ki ureja naloge in 
pooblastila policije, preverja, ali je bila oseba, ki je v policijskem 
postopku, napotena v karanteno na domu oziroma ji je bila 
odrejena karantena na domu.

Podatki iz evidence iz prvega odstavka tega člena se 
hranijo dve leti po napotitvi osebe v karanteno na domu. Vse 
pravice oseb v zvezi s podatki v evidenci iz prvega odstavka 
tega člena, ki niso urejene s tem zakonom, se izvajajo v skladu 
s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.«.

3. člen
V 57. členu se v prvem odstavku za 2. točko dodata novi 

2.a in 2.b točka, ki se glasita:
»2.a če ne ostane na naslovu, kjer izvaja karanteno na 

domu, ali ne omeji fizičnih stikov z osebami, ki ne prebivajo na 
tem naslovu v skladu z osmim odstavkom 19.a člena, sedmim 
odstavkom 19.b člena ali prvim odstavkom 19.c člena tega 
zakona;

2.b če pri izpolnjevanju podatkov na podlagi četrtega in 
petega odstavka 19.b člena tega zakona navede neresnič-
ne podatke, na podlagi katerih pridobi izjavo o karanteni na 
domu, čeprav ni bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem 
nalezljive bolezni ali ne prihaja iz območja z visokim tveganjem 
za okužbo;«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen
Informacijsko rešitev iz prvega odstavka 19.b člena zako-

na Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v sodelo-
vanju z ministrstvom, pristojnim za javno upravo, kot pogodbe-
nim obdelovalcem na portalu eUprava, vzpostavi v petnajstih 
dneh od uveljavitve tega zakona.

Do vzpostavitve informacijske rešitve iz prvega odstavka 
19.b člena zakona oseba, ki je obveščena o tem, da je bila v 
visoko tveganem stiku, neposredno od okužene osebe ali prek 
mobilne aplikacije #OstaniZdrav iz 46. člena Zakona o zača-
snih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), lahko pridobi do-
kazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih 
pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva v skladu 
s četrtim in šestim odstavkom 30. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP).

5. člen
Osebi, ki je bila v karanteni na domu na podlagi 30. člena 

Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 
in 15/21 – ZDUOP) in potrebuje dokazilo o karanteni na domu 
zaradi uveljavljana pravice do nadomestila plače ali drugih pra-
vic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva, Inštitut za 
varovanje zdravja Republike Slovenije izda potrdilo o karanteni 
na domu iz četrtega odstavka 30. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) do 
31. decembra 2021.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 10., 11. in 12. člen Zakona o začasnih ukrepih za omi-

litev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 
in 175/20 – ZIUOPDVE),

– 29. in 30. člen Zakona o interventnih ukrepih za pomoč 
pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP),

– Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
(Uradni list RS, št. 79/21).

Ne glede na prejšnji odstavek se:
– določbe iz prve alineje prejšnjega odstavka in 29. člen 

Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 
15/21 – ZDUOP) uporabljajo do začetka uporabe tega zakona;
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– četrti in šesti odstavek 30. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) upora-
bljata do vzpostavitve informacijske rešitve iz prvega odstavka 
19.b člena zakona;

– predpis iz tretje alineje prejšnjega odstavka uporablja 
do uveljavitve predpisa iz drugega odstavka spremenjene-
ga 19. člena zakona, s katerim se določijo območja z viso-
kim tveganjem za okužbo s povzročiteljem nalezljive bolezni 
COVID-19 in morebitne izjeme od karantene za osebe, ki priha-
jajo iz območij z visokim tveganjem za okužbo s SARS-CoV-2.

7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne peti dan po 
uveljavitvi.

Št. 502-01/21-20/21
Ljubljana, dne 14. maja 2021
EPA 1737-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

1758. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona 
o državni upravi (ZDU-1L)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi 

Zakona o državni upravi (ZDU-1L)

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o dr-
žavni upravi (ZDU-1L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 14. maja 2021.

Št. 003-02-3/2021-60
Ljubljana, dne 22. maja 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA  

O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1L)

1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – 

uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 
90/14, 51/16 in 36/21) se v 17. členu v prvem odstavku drugi 
stavek spremeni tako, da se glasi: »V ministrstvu, pristojnem 
za zdravje, se lahko imenujejo največ trije državni sekretarji, 
v ministrstvu, pristojnem za finance, pa največ štirje državni 
sekretarji.«.

2. člen
V 74.a členu se v drugem odstavku za vejico za besedo 

»policije« doda besedilo »interni informacijski sistem notranjih 
zadev,«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za notranje 

zadeve najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona 
uredita prevzem zaposlenih, finančna sredstva ter dokumenta-
cijo informacijsko strojne in programske opreme, po časovnem 
zaporedju, ki ga določi vlada.

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 020-01/21-2/11
Ljubljana, dne 14. maja 2021
EPA 1784-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

1759. Zakon o spremembah Zakona o medijih 
(ZMed-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

Zakona o medijih (ZMed-E)

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o medijih 
(ZMed-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 14. maja 2021.

Št. 003-02-3/2021-61
Ljubljana, dne 22. maja 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA  

O MEDIJIH (ZMed-E)

1. člen
V Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 
90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 
22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) se v 
77. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se 
glasita:

»(1) Lokalni radijski program je program, ki je namenjen 
prebivalcem ene ali več lokalnih skupnosti na območju, na 
katerem živi največ deset odstotkov prebivalstva Republike 
Slovenije, in ima v oddajnem času med 6. in 20. uro dnevno 
najmanj 20 odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije.

(2) Lokalni televizijski program je program, ki je name-
njen prebivalcem ene ali več lokalnih skupnosti na območju, 
na katerem živi največ deset odstotkov prebivalstva Republi-
ke Slovenije in ima v oddajnem času med 8. in 24. uro dnev-
no najmanj 20 odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije.«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Postopki pridobitve in odvzema statusa lokalnega radij-

skega ali televizijskega programa, začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona, se končajo po določbah tega zakona.

3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 010-02/20-50/21
Ljubljana, dne 14. maja 2021
EPA 1449-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

1760. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o železniškem prometu (ZZelP-L)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu 
(ZZelP-L)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o železniškem prometu (ZZelP-L), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 14. maja 2021.

Št. 003-02-3/2021-62
Ljubljana, dne 22. maja 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-L)

1. člen
V Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 

– uradno prečiščeno besedilo in 30/18) se v 2. členu v prvem 
odstavku 14. točka spremeni tako, da se glasi:

»14. »obnavljanje javne železniške infrastrukture« pome-
ni večja dela za obnovo obstoječe infrastrukture, ki ne spreme-
nijo celotnega delovanja podsistema;«.

2. člen
V 9. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je 

na javni železniški infrastrukturi v progovnem pasu in na drugih 
nepremičninah iz 7. točke prvega odstavka 11.b člena tega 
zakona mogoče pridobiti stvarno služnost, služnost prehoda 
ali stavbno pravico na podlagi pravnega posla za gradnjo ter 
pravico do uporabe na podlagi zakupa ali najema pod pogoji, 
določenimi s predpisi, ki urejajo železniški promet in varnost v 
njem. Stvarno služnost ali stavbno pravico na podlagi pravnega 
posla je mogoče pridobiti za napeljavo cevovodov, energetskih 
in komunikacijskih vodov ter namestitev naprav za fiksne in 

mobilne elektronske komunikacije ter drugih podobnih naprav 
in objektov v javnem interesu ter za gradnjo drugih objektov 
in naprav, če se s tem ne posega v rabo javne železniške 
infrastrukture, kakršna je določena s tem zakonom in na nje-
govi podlagi izdanimi predpisi. Na javni železniški infrastrukturi 
izven progovnega pasu in na nepremičninah iz 8. točke prvega 
odstavka 11.b člena tega zakona je mogoče pridobiti stvarno 
služnost ali stavbno pravico na podlagi pravnega posla za na-
peljavo cevovodov, energetskih in komunikacijskih vodov ter 
namestitev naprav za fiksne in mobilne elektronske komunika-
cije ter drugih podobnih naprav in objektov v javnem interesu 
ter za gradnjo drugih objektov in naprav, če se s tem ne posega 
v rabo javne železniške infrastrukture, kakršna je določena s 
tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, služnost 
prehoda ter pravico do uporabe na podlagi zakupa ali najema 
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo železniški promet 
in varnost v njem.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Pogodbe o ustanovitvi služnosti, ustanovitvi stavbne 
pravice in zakupno ali najemno pogodbo sklepa z uporabnikom 
upravljavec na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 11.a člena 
tega zakona.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

3. člen
V 10. členu se v prvem odstavku v sedmi alineji za besedo 

»prometu« doda besedilo »in protihrupne ograje«.
V osmi alineji se pred besedo »dostopne« doda besedilo 

»parkirišča in«.

4. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku na koncu devete alineje 

pika nadomesti s podpičjem in doda nova deseta alineja, ki se 
glasi:

»– zamenjav v okviru vzdrževanja v skladu z 59. točko 
prvega odstavka 2. člena Zakona o varnosti v železniškem 
prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21).«.

5. člen
V 11.b členu se v prvem odstavku na koncu 7. točke 

pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 8. in 9. točka, ki 
se glasita:

»8. upravljanje nepremičnin na železniškem območju, ki 
so v lasti države in jih na podlagi drugih predpisov ne upravljajo 
drugi upravljavci stvarnega premoženja države;

9. gospodarjenje z nepremičninami, na katerih lastninsko 
pravico država pridobi za namen gradnje JŽI, na način, določen 
s pogodbo iz drugega odstavka 11. člena tega zakona.«.

6. člen
V 11.c členu se v desetem odstavku prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Upravljavec in Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo morata prek odbora iz trinajstega odstavka 
tega člena pred sprejetjem poslovnega načrta upravljavca pro-
silcem, na prošnjo pa tudi potencialnim prosilcem, omogočiti 
dostop do ustreznih informacij o njegovi vsebini in možnost, da 
mu sporočijo svoje mnenje v zvezi s pogoji za dostop do javne 
železniške infrastrukture, za njeno uporabo in v zvezi z njenimi 
značilnostmi, zagotavljanjem in razvojem.«.

7. člen
V 13. členu se v četrtem odstavku na koncu enajste 

alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova dvanajsta 
alineja, ki se glasi:

»– izdaja smernic in mnenj ter opravljanje drugih predpi-
sanih nalog pri pripravi občinskih prostorskih aktov kot nosilca 
urejanja prostora.«.

8. člen
V 16. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
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»(3) Pogoj dobrega ugleda je izpolnjen, če prevoznik, ki 
zaprosi za licenco, ali član njegovega poslovodstva:

– ni bil pravnomočno obsojen na kazen zapora enega leta 
ali več zaradi storitve kaznivega dejanja,

– ni bil pravnomočno kaznovan za prekršek zaradi kršitve 
predpisov s področja delovnega razmerja in socialne varnosti, 
varnosti in zdravja pri delu ali carin pri čezmejnem tovornem 
prevozu in

– nad prevoznikom ni začet stečajni postopek.«.
V šestem odstavku se za prvim stavkom doda nov stavek, 

ki se glasi: »Način izpolnjevanja pogoja kritja civilnopravne 
odgovornosti podrobneje predpiše minister.«.

9. člen
V 17. členu se v osmem odstavku za prvim stavkom doda 

nov stavek, ki se glasi: »Prevozniku, zoper katerega je bil začet 
postopek prisilne poravnave, agencija odvzame licenco, če je 
predhodno preverila, da v razumnem času ni realnih možnosti 
za finančno prestrukturiranje. Za oceno možnosti finančnega 
prestrukturiranja se agenciji na njeno zahtevo omogoči vpo-
gled v sodni spis, ki se nanaša na postopek prisilne poravnave 
prevoznika.«.

10. člen
V 18.d členu se v četrtem odstavku za besedilom »Direk-

tive 2012/34/EU« doda beseda »in«.

11. člen
V 21. členu se v tretjem odstavku v tretji alineji beseda 

»in« nadomesti z vejico.
V četrti alineji se na koncu pika nadomesti z besedo »in« 

ter doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– inšpekcijskega in prekrškovnega organa.«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
Vknjižene stavbne pravice, ustanovljene na javni železni-

ški infrastrukturi, ostanejo v veljavi tudi po začetku veljavnosti 
tega zakona. Pri morebitnih spremembah takih pogodbenih 
razmerij oziroma vsebine pravic se zakon, ki ureja stvarno 
premoženje države, ne uporablja.

13. člen
Minister izda predpis iz spremenjenega 16. člena zakona 

v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega zakona.

14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 326-03/21-2/14
Ljubljana, dne 14. maja 2021
EPA 1641-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik
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