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VLADA
10. Odlok o spremembi 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 spremembi 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 tve-

ganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Ura-
dni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21 in 
200/21) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzroči-
teljem COVID-19, se ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep 
karantene na domu, če:

– je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty pro-
izvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19 Va-
ccine) proizvajalca Moderna, v skladu z navodili in priporočili 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje,

– je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o po-
zitivnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne 
reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR), ki je 
starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR 
minilo manj kot 45 dni,

– je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o 
pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni in 
je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Comirnaty proizva-
jalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s 
Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiolo-
gy, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva 
COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria 
(COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covi-
shield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali 
cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma 
kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek 
cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 
Johnson/Janssen-Cilag.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 10. januarja 
2022.
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11. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa 
iz 98. člena Zakona o interventnih ukrepih 
za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o interven-
tnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epi-
demije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 
82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP) je 
Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 98. člena 

Zakona o interventnih ukrepih za pomoč  
pri omilitvi posledic drugega vala  

epidemije COVID-19

I
Ukrep upravičenosti do kritja stroškov vzpostavitve rdeče 

cone pri izvajalcu iz 98. člena Zakona o interventnih ukre-
pih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 
– ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP) se podaljša 
do 30. junija 2022.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
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12. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov 
iz 83. člena Zakona o začasnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic COVID-19

Na podlagi sedmega odstavka 83. člena Zakona o začas-
nih 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 – ZDUPŠOP) je 
Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 83. člena 

Zakona o začasnih ukrepih za omilitev  
in odpravo posledic COVID-19

I
Ukrepi upravičenost do sofinanciranja zunanje nastani-

tve uporabnikov, ki imajo potrjeno okužbo s COVID-19, kritje 
izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet in kritje najema 
dodatnih prostorov iz 83. 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 – ZDUPŠOP) se podaljšajo 
do 30. junija 2022.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
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13. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa 
iz 87. člena Zakona o začasnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic COVID-19

Na podlagi četrtega odstavka 87. člena Zakona o začas-
nih 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 – ZDUPŠOP) je 
Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 87. člena 

Zakona o začasnih ukrepih za omilitev  
in odpravo posledic COVID-19

I
Ukrep upravičenosti do omejitve stika stanovalcev iz 

87. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpra-
vo 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 – ZDUPŠOP) se podaljša do 30. junija 2022.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00704-4/2022
Ljubljana, dne 6. januarja 2022
EVA 2022-2611-0006

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica mag. Mateja Lekan Štrukelj • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2022 je 599 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 5 % 
DDV • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska 
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,  
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842,  telefaks (01) 4250 199, uredništvo  
(01) 2001 841/868,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

VSEBINA

VLADA
10. Odlok o spremembi Odloka o izjemah od karante-

ne na domu po visoko tveganem stiku s povzroči-
teljem nalezljive bolezni COVID-19 13

11. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 98. člena 
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 13

12. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 83. člena 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 14

13. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 87. člena 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 14


	VLADA
	10.	Odlok o spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
	11.	Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 98. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19
	12.	Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 83. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
	13.	Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 87. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19


		2022-01-06T21:03:04+0100
	Denis Stroligo
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




