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Tabelarni prikaz 

ODLOKA o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 
(Uradni list RS, št. 87/, 132/, 144/, 149/, 164/  in 190/21 )  

Veljavnost odloka po posameznih objavah in vsebina sprememb oz. dopolnitev odloka: 

veljavnost številka 
Ur. l. RS začetek do vključno 

 

s p r e m e m b e 
 

d o p o l n i t v e 

87 / 21 29. 5. 2021    
132 / 21 21. 8. 2021  2. člen – 2. točka:   6 mesecev → 9 mesecev,  sprememba cepiva  

 
142 / 21 

 
10. 9. 2021 

 
 

2. člen – 1. točka:  6 mesecev  → 180 dni, 
2. člen  - 2. točka:  namesto enega odmerka zahtevana dva odmerka 
2. člen  -  3. točka:  8 mesecev  →  180 dni 

 

149 / 21 17. 9. 2021  2. člen  -  2. točka:   21 dni  →   15 dni   
164 / 21 16. 10. 2021  2. člen – 2. točka:  napovedni stavek  
190 / 21 4. 12. 2021   nov  1.a  člen 

  

 

člen 
 

 

D  O  L  O  Č  B  A 
 

 
1. 

 

Z odlokom se določajo izjeme od napotitve oz. odreditev ukrepa karantene na domu pri osebah, ki so bile v visoko tveganem stiku s povzročiteljem 
nalezljive bolezni COVID-19  (→  COVID-19). 
 
 
 

(1)  Ta odlok se ne uporablja za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo, za katero obstaja utemeljen sum na okužbo z virusom 
SARS-CoV-2 B.1.1.529. 
 
 

(2)  Kot visoko tvegan stik iz 1.a/1 se šteje, da se je oseba v zadnjih 14 dneh zadrževala na območju držav ali območij z visokim tveganjem 
za okužbo z virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529 ali ima epidemiološko povezavo z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529. 
 
 

(3)   Države ali območja z visokim tveganjem za okužbo z virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529 določa odlok, ki ureja pogoje vstopa v RS zaradi 
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19                                        (veljavnost 3. 12. 2021:  Uradni list RS, št. 129/21, …..  188/21) 
 

 
 
 
 

1.a 

 

(4)   Pri osebah, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo, za katero obstaja utemeljen sum na okužbo z virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529, se 
odredi karantena na domu v skladu s sklepom, ki določa izvajanje karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19. 
 
 

Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oz. se ji ne odredi ukrep karantene na domu, 
če je: 

 
 

2.  

1. prebolela COVID-19 in 
j d č tk i t

 

2. bila cepljena zoper COVID-19 in je preteklo od 
 

 

3. prebolela COVID-19 in 
j bil bd bj d j č



 cepiva (proizvajalca) najmanj dni 
-  drugega odmerka Comirnaty  (Biontech/Pfizer) 7 
 Spikevax (COVID-19 Vaccine)  (Moderna)  14 
 Sputnik V  (Russiaʼs Gamaleya National Centre…) 14 
 CoronaVac   (Sinovac Biotech)  14 
 COVID-19 Vaccine  (Sinopharm)    14 
 Vaxzevria  (COVID-19 Vaccine)  (AstraZeneca) 15 
 Covishield   (Serum Institute of India/Astra/Zeneca 15 

 je od začetka simptomov 
oz. pozitivnega rezultata 
testa na virus SARS-CoV-2 
s testom PCR, če je pri 
osebi okužba potekala brez 
simptomov, minilo manj 
kot 180 dni    
 

-   odmerka COVID-19 Janssen  (Johnson /Janssen-Cilag) 14 

je bila v obdobju do največ 
180 dni od pozitivnega 
rezultata testa PCR oz. 
začetka simptomov ceplje-
na z enim odmerkom 
cepiva iz 2. točke, pri 
čemer je zaščita 
vzpostavljena že z dnem 
cepljenja.  

 

3. 
 

Odlok začne veljati 29. maja 2021. 
 

 


