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VLADA
2851. Odlok o spremembah Odloka o določitvi 

pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi 
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 
1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih bole-
znih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – 
ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o določitvi pogojev 

vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve  
in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

1. člen
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 

zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
(Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21 in 140/21) se v 
6. členu v prvem in petem odstavku besedilo »začasne ukrepe 
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe« nadomesti 
z besedilom »način izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, ceplje-
nja in testiranja za zajezitev širjenja okužb«.

2. člen
V 9. členu se besedilo »12. septembra 2021« nadomesti 

z besedilom »19. septembra 2021«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-65/2021
Ljubljana, dne 9. septembra 2021
EVA 2021-1711-0080

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2852. Odlok o spremembah Odloka o izjemah 
od karantene na domu po visoko tveganem 
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni 
COVID-19

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o nale-
zljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 
15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o izjemah  

od karantene na domu po visoko tveganem stiku  
s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

1. člen
V Odloku o izjemah od karantene na domu po visoko 

tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 
(Uradni list RS, št. 87/21 in 132/21) se v 2. členu:

‒ v 1. točki besedilo »šest mesecev« nadomesti z bese-
dilom »180 dni«,

‒ v 2. točki v prvi alineji za besedilom »Sinopharm najmanj 
14 dni,« doda besedilo »cepiva Vaxzervia (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca 
Serum Institiute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,«, druga 
alineja črta, dosedanja tretja alineja pa postane druga alineja,

‒ v 3. točki besedilo »osem mesecev« nadomesti z be-
sedilom »180 dni«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-81/2021
Ljubljana, dne 9. septembra 2021
EVA 2021-2711-0172

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list
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