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ZAKON O DOPOLNITVAH ZAKONA

O NALEZLJIVIH BOLEZNIH

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA SPREMEMBE ZAKONA

Pojav novih različic virusa SARS-CoV-2, ki predstavljajo veliko nevarnost za hitrejše širjenje okužbe, 

zahtevajo striktno upoštevanje epidemioloških navodil, da osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo ali 

prihajajo iz ogroženih območij, ostanejo v karanteni na domu na način, da niso v stiku z osebami, ki 

niso člani njihovega gospodinjstva. Novela Zakona o nalezljivih boleznih tako uvaja karanteno na 

domu in nadzor nad njenim izvajanjem, ne glede na to, ali je bila oseba v karanteno napotena s strani 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Policije ali na drug način. Novela tudi določa evidence, 

potrebne za nadzor in določa neizvajanje karantene na domu kot prekršek. S tem varujemo zdravje 

vseh prebivalcev Slovenije in preprečujemo nadaljnje širjenje COVID-19, vključno z novimi različicami 

virusa SARS-CoV-2.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1.CILJI

Ključna cilja predloga spremembe zakona o nalezljivih boleznih sta:
- sodobneje opredeliti obveznost posameznikov oziroma omejitve njihovih pravic zaradi 

zagotavljanja splošnega varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi,
- določiti nujne evidence za nadzor nad izvajanjem karantene na domu.

2.2.NAČELA

Predlog spremembe zakona temelji na načelih:

1. načelo upravičenosti do varstva pred nalezljivimi boleznimi in okužbami, v skladu s 

katerim ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in okužbami ter 

dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi;

2. načelo sorazmernosti pomeni, da zakon ne posega prekomerno v pravice posameznika in 

da se za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi sprejemajo sorazmerni ukrepi 

glede na oceno tveganja;

3. načelo solidarnosti daje prednost javnemu interesu pred interesom posameznika za 

zagotavljanje učinkovite zdravstvene zaščite skupnosti kot celote;
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2.3.POGLAVITNE REŠITVE

Novela Zakona o nalezljivih boleznih uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem, ne 

glede na to, ali je bila oseba v karanteno napotena s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 

Policije ali na drug način. Novela tudi določa evidence, ki jih vodi NIJZ in so potrebne za nadzor ter 

določa neizvajanje karantene na domu kot prekršek.  

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 

JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Predlog zakona nima finančnih posledic za državni proračun in druga javna finančna sredstva.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 

ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 

SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Za izvajanje zakona ni treba zagotoviti sredstev v sprejetem državnem proračunu.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 

UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

5.1.  IRSKA

Ukrepi za preprečevanje nalezljivih bolezni določajo splošne dolžnosti, ki temeljijo na odgovornosti 

vsakega posameznika, da varuje svoje zdravje in zdravje drugega. Zakon tudi zahteva, da osebe 

upoštevajo previdnostne ukrepe, da ne bi prišlo do okuženja drugih oseb z nalezljivo boleznijo in 

določa sankcije v primeru, ko ta oseba ni upoštevala previdnostnih ukrepov in je bila zaradi tega druga 

oseba, brez njene vednosti, izpostavljena tveganju za okužbo oziroma je po izpostavitvi tudi zbolela za 

to boleznijo. 

5.2. FRANCIJA

V Franciji so nalezljive bolezni urejene z Zakonom o javnem zdravju (Code de la santé publique), 

bolnišnične okužbe pa posebej ureja več okrožnic. Zakon določa, da minister, pristojen za zdravje, 

uporabi nujne ukrepe v primeru resnih zdravstvenih groženj, kot je grožnja epidemije, in z ustreznim 

odlokom v interesu javnega zdravja predpiše vse ukrepe, sorazmerne s trenutnimi tveganji, in prepreči 

ter omeji posledice morebitnih groženj za zdravje prebivalstva.

Zakon dovoljuje, da se različne baze podatkov, ki so bili zbrani v druge namene, lahko uporabijo tudi 

za namen nadzora nad nalezljivimi boleznimi. Gre predvsem za baze administrativno-zdravniških 

podatkov (PMSI)  in podatkov o prodaji zdravstvenih izdelkov. 

        5.3 NEMČIJA

V Nemčiji na zvezni ravni uredba ureja pravila vstopa v Nemčijo. Uvedli so novo t.i. dvostopenjsko 

testiranje potnikov na virus SARS-CoV-2, ki vstopajo v Nemčijo. Ne glede na morebiten negativen 

izvid prvega testa, morajo potniki, ki prihajajo iz rizičnih območij, po vstopu v državo v 10-dnevno 

karanteno na domu. Karanteno je mogoče predčasno prekiniti ob predložitvi negativnega izvida testa, 

ki pa ga ni mogoče prej, kot na peti dan karantene. Način izvajanja karantene in posamezne izjeme od

obveznosti karantene, določajo z lastnimi predpisi posamezne zvezne dežele, zato se pravila 

predvsem pa izjeme od karantene lahko razlikujejo od zvezne dežele do zvezne dežele.

Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravom EU.
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6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

6.1 Presoja administrativnih posledic 

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:

– Nadzor nad izvajanjem karantene na domu bo predstavljal dodatne zadolžitve za Zdravstveni 

inšpektorat RS, z izvajanjem katerih bo izboljšan nadzor nad nalezljivimi boleznimi,

– Za namen izvajanje nadzora nad karanteno na domu je določena evidenca podatkov, ki jo 

upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje in do katere dostopa ZIRS.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

/

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki

/

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo:

Izvajanje karantene na domu, pri kateri se oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku z okuženo osebo 

ali prihaja iz območja visokega tveganja za okužbo osami za čas najdaljše inkubacijske dobe bolezni, 

pomeni odsotnost te, sicer zdrave osebe na delovnem mestu, kar po eni strani vpliva na izvajanje 

delovnih procesov, po drugi strani pa tak ukrep zagotavlja, da se nalezljiva bolezen ne širi v delovnem 

okolju. 

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:

Predlagane rešitve v predlogu spremembe Zakona o nalezljivih boleznih bodo prispevale k boljšemu 

obvladovanju nalezljivih bolezni in s tem k javnemu zdravju prebivalcev Slovenije ter vzdržnosti 

zdravstvenega sistema. 

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:

/

6.6 Presoja posledic za druga področja

/

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:
Za izvajanje Spremembe Zakona o nalezljivih boleznih bo na NIJZ vzpostavljena nova evidenca za 

podporo izvajanju nadzora nad karanteno na domu.  

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona

/

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA:

Predlog zakona ni bil objavljen na spletnih naslovih. Ker gre za predlog zakona po nujnem postopku, 

sodelovanje javnosti pri pripravi predloga zakona ni potrebno.

8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE SODELOVALA 

PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA, IN ZNESKU PLAČILA ZA TA NAMEN:

Zunanji strokovnjaki pri pripravi predloga zakona niso sodelovali.

9. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU 

DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES

Janez Poklukar, minister za zdravje 

Alenka Forte, državna sekretarka

mag. Franc Vindišar, državni sekretar

Kerstin Vesna Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje
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II. BESEDILO ČLENOV

ZAKON O DOPOLNITVAH ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH

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 za 19. členom dodajo novi, 19.a, 19.b 

in 19.c členi, ki se glasijo:

»19.a člen

Ne glede na prejšnji člen Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) 
ali Policija na podlagi ocene tveganja NIJZ za posamezno nalezljivo bolezen osebo, pri kateri obstaja 
tveganje, da je bila izpostavljena okužbi zaradi visoko tveganega stika z okuženo osebo ali prihaja iz 
območja z visokim tveganjem za okužbo, napoti v karanteno na domu. Ukrep karantene na domu se 
določi za čas najdaljše inkubacijske dobe nalezljive bolezni. Vlada Republike Slovenije lahko za 
posamezno nalezljivo bolezen določi, kdaj je napotitev v karanteno na domu obvezna. Čas trajanja 
karantene na domu se lahko skrajša pod pogoji in na način, kot to določi Vlada Republike Slovenije na 
predlog NIJZ.

Karantena na domu je ukrep, s katerim NIJZ ali Policija z ustnim navodilom napoti osebo iz 
prejšnjega odstavka v samoosamitev na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami, ki ne živijo v 
istem gospodinjstvu. Osebo iz prejšnjega odstavka z navodilom, ki ga pripravi NIJZ, seznanita glede 
namena in načina izvajanja karantene na domu (v nadaljnjem besedilu: navodilo NIJZ). Oseba, ki je 
napotena v karanteno na domu, mora ravnati v skladu z navodilom NIJZ. Če je oseba zaposlena, 
mora v 24 urah obvestiti svojega delodajalca, da je bila napotena v karanteno na domu.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se ukrep karantene na domu po visoko tveganem 
stiku z okuženo osebo, upoštevajoč epidemiološko situacijo, lahko izvaja brez ustne napotitve NIJZ v 
skladu s priporočili NIJZ, ukrep karantene na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za 
okužbo, pa brez ustne napotitve Policije, kadar tako določa zakon.

Kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova 
zdravstvenega in socialnega varstva NIJZ ali Policija osebi iz prvega odstavka tega člena izroči 
potrdilo o karanteni na domu (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o karanteni na domu) neposredno ali pa 
ji ga posreduje po elektronski ali navadni pošti v 72 urah.

19.b člen

NIJZ z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni iz prvega 
odstavka prejšnjega člena v elektronski obliki vodi evidenco napotitev v karanteno na domu, tako da 
za vsako osebo, ki je bila napotena v karanteno na domu, vodi naslednje podatke:
1.      osebno ime,
2.      EMŠO,
3.      naslov bivanja v času karantene na domu,
4.      elektronski naslov,
5.      osebno ime in elektronski naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,
6.      datum začetka karantene na domu,
7.      datum konca karantene na domu.

Dostop do podatkov iz evidence iz prejšnjega odstavka imata za namen obvladovanja 

epidemije tudi ministrstvo, pristojno za zdravje, in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
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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.

19.c člen

NIJZ oziroma Policija od osebe iz prvega odstavka 19.a člena tega zakona pridobi 
naslednje podatke: osebno ime, dan, mesec in leto rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča in 
številko stanovanja v primeru večstanovanjskega objekta, elektronski naslov, če ga oseba ima, 
osebno ime in elektronski naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo ter naslov bivanja v času 
prestajanja karantene na domu. Policija podatke nemudoma posreduje NIJZ.

Podatke iz prejšnjega odstavka lahko v evidenco iz prvega odstavka prejšnjega člena 
posreduje oseba sama.

NIJZ oziroma Policija osebo iz prvega odstavka 19.a člena tega zakona z navodilom NIJZ 
seznani glede načina izvajanja karantene na domu. 

Osebi, ki potrebuje dokazilo o karanteni na domu zaradi uveljavljanja pravice do 
nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva, NIJZ izda potrdilo 
o karanteni na domu, v katerem se navedejo naslednji podatki: osebno ime, EMŠO, naslov bivanja in 
čas trajanja karantene na domu. Potrdilo se izda na podlagi obrazca, ki ga oseba odda na državnem 
portalu eUprava. Kadar oseba obrazca ne more oddati, ga lahko v njenem imenu odda njen 
delodajalec. 

NIJZ z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni iz prvega 
odstavka 19.a člena tega zakona v elektronski obliki vodi evidenco izdanih potrdil o karanteni na 
domu, tako da za vsako osebo, ki ji je bilo izdano potrdilo, vodi naslednje podatke:
1.      osebno ime,
2.      EMŠO,
3.      naslov bivanja v času karantene na domu,
4.      elektronski naslov,
5.      osebno ime in elektronski naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,
6.      datum začetka karantene na domu,
7.      datum konca karantene na domu.

Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka se hranijo eno leto. Dokumenti, na podlagi katerih 
so bili podatki v evidenco iz prejšnjega odstavka vpisani, se hranijo šest mesecev od vpisa vanjo. Vse 
pravice oseb v zvezi s podatki v evidenci iz prejšnjega odstavka, ki niso urejene s tem zakonom, se 

izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.«.

2. člen

V  57. členu se v prvem odstavku za 2. točko doda nova, 2.a točka, ki se glasi:

»2.a če ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom 19.a člena tega zakona in ne ostane v 
samoosamitvi na naslovu bivanja;«.

KONČNE DOLOČBE

3. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:

– 10. in11. člen ter četrti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 12. člena Zakona o 

začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE),
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– 29. člen ter prvi, drugi, tretji, četrti, peti, sedmi in osmi 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).

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV

K 1. členu 

V temu členu se doda nov 19.a člen, ki ureja ukrep karantene na domu in določa, da NIJZ ali 

Policija osebo, pri kateri obstaja tveganje, da je bila izpostavljena okužbi zaradi visoko 

tveganega stika z okuženo osebo ali prihaja iz območja z visokim tveganjem za okužbo, napoti v 

karanteno na domu. Nadalje določa, da je karantena na domu ukrep, s katerim se zdravi osebi, 

ki je bila izpostavljena okužbi ali za katero se sumi, da je bila izpostavljena okužbi, prepove 

gibanje izven naslova bivanja in omeji stike z drugimi osebami, ki ne živijo na istem naslovu, za 

čas najdaljše inkubacijske dobe bolezni. Ukrep se uporablja pri nalezljivi bolezni ali okužbi, ki jo  

določi NIJZ v oceni tveganja. Določa tudi postopek napotitve v karanteno na domu ter nalaga 

osebi, da mora ravnati skladno z navodili NIJZ ter izjemo od postopka napotitve v karanteno na 

domu in sicer določa, da se karantena na domu lahko izvaja tudi brez ustne napotitve NIJZ ali 

policije, ko tako določa zakon. Določa tudi, da kot dokazilo za uveljavljanje pravice do 

nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva NIJZ ali 

Policija osebi iz prvega odstavka tega člena izroči potrdilo o karanteni na domu neposredno ali 

pa ga posreduje po elektronski ali navadni pošti v 72 urah.

V temu členu se doda nov 19.b člen, ki določa evidenco napotitev v karanteno na domu, ki jo v 
elektronski obliki vodi NIJZ z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljivih 
bolezni, tako da za vsako osebo, ki ji je bila napotena v karanteno na domu, vodi naslednje 
podatke:
1.      osebno ime,
2.      EMŠO,
3.      naslov bivanja v času karantene na domu,
4.      elektronski naslov,
5.      osebno ime in elektronski naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,
6.      datum začetka karantene na domu,
7.      datum konca karantene na domu.
Dostop do podatkov iz evidence iz prejšnjega odstavka imata tudi ministrstvo, pristojno za 
zdravje, in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Podatki iz evidence iz prejšnjega 
odstavka se hranijo dve leti po napotitvi osebe v karanteno na domu. Vse pravice oseb v zvezi s 
podatki v evidenci iz prejšnjega odstavka, ki niso urejene s tem zakonom, se izvajajo v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V tem členu se doda nov 19.c člen, ki določa katere podatke od osebe, ki je napotena pridobi 

NIJZ ali Policija ali jih oseba v evidenco iz 19. b člena vpiše sama.

Osebi, ki potrebuje dokazilo o karanteni na domu zaradi uveljavljanja pravice do nadomestila 
plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva, NIJZ izda potrdilo o 
karanteni na domu, v katerem se navedejo naslednji podatki: osebno ime, EMŠO, naslov bivanja 
in čas trajanja karantene na domu. Potrdilo se izda na podlagi obrazca, ki ga oseba odda na 
državnem portalu eUprava. V ta namen NIJZ v elektronski obliki vodi tudi evidenco izdanih 
potrdil o karanteni na domu, tako da za vsako osebo, ki ji je bilo izdano potrdilo, vodi naslednje 
podatke:
1.      osebno ime,
2.      EMŠO,
3.      naslov bivanja v času karantene na domu,
4.      elektronski naslov,
5.      osebno ime in elektronski naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,
6.      datum začetka karantene na domu,
7.      datum konca karantene na domu.

K 2. členu

Člen dopolnjuje 57. člen Zakona o nalezljivih boleznih s  prekrškom za ravnanje posameznika, ki 

ravna v nasprotju z  drugim in tretjim odstavkom 19.a člena in ne ostane v samoosamitvi na 
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naslovu bivanja. 

K 3. členu

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

in Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-

19 v delu, ki ureja karantene na domu.

K 4. členu 

Člen določa začetek veljavnosti zakona.
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IV. BESEDILO DOLOČB ZAKONOV, KI SE SPREMINJAJO

1. Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

57. člen

Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik:

1.     če ne ravna v skladu z ukrepom osamitve iz drugega odstavka 18. člena tega zakona;
2.     če ne ravna v skladu z ukrepom karantene iz prvega odstavka 19. člena tega zakona;
2.a   če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 19.a člena in ne ostane v samoosamitvi na 
naslovu bivanja;
3.     če se ne zdravi oziroma ne ravna v skladu z 20. členom tega zakona;
4.     če se izmika ali onemogoča obvezno cepljenje iz prvega odstavka 22. člena tega zakona;
5.     če zavrača ali se izmika zaščiti s specifičnimi imunoglobulini v nasprotju s 23. členom tega 
zakona,
6.     če zavrača ali se izmika zaščiti z zdravili v nasprotju s 24. členom tega zakona;
7.     če zavrača ali onemogoča dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo iz 26., 27. in 28. člena 
tega zakona;
8.     če zavrača ali se izmika obveznim higienskim pregledom s svetovanjem iz 31. člena tega 
zakona;
9.     če opravlja delo ali dejavnost brez obveznega predhodnega zdravstvenega pregleda iz 31. 
člena tega zakona;
10.  če zavrača ali se izmika obveznim zdravstvenim pregledom iz 32. člena tega zakona;
11.  če ne opravi zdravstvenega pregleda, ki mu je bil odrejen pri zdravstveno higienskem 
pregledu;
12.  če opravlja delo v nasprotju s 33. členom tega zakona;
13.  če ravna v nasprotju s 35. členom tega zakona;
14.  če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena tega zakona.

Za dejanje iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek z globo od 400 do 4.000 
eurov starš ali skrbnik otroka, ki je storil prekršek, če je to neposredna posledica opustitve 
starševske skrbi ali obveznosti skrbnika.

Če je v primeru prekrška iz 14. točke prvega odstavka tega člena, za katerega se kaznuje 
posameznik, ki organizira zbiranje ljudi v nasprotju s predpisom, s katerim je določen ukrep 
prepovedi oziroma omejevanja zbiranja ljudi na javnem kraju na podlagi 3. točke prvega 
odstavka 39. člena tega zakona, narava prekrška posebno huda zaradi povzročitve nevarnosti 
za zdravje večjega števila ljudi v času, ko je zbiranje ljudi prepovedano zaradi nevarnosti širjenja 
nalezljive bolezni, se posameznik kaznuje z globo od 1.200 do 12.000 eurov.

2. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 
152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE)

10. člen

(1) Osebo, ki je bila ali bi lahko bila izpostavljena okužbi z virusom SARS-CoV-2, se napoti v 
karanteno na domu po visoko tveganem stiku z okuženo osebo iz 11. člena tega zakona in 
karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo iz 12. člena tega 
zakona (v nadaljnjem besedilu: karantena na domu).
(2) Za napotitev v karanteno na domu iz 11. člena tega zakona je pristojen Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), za napotitev v karanteno na domu iz 12. člena tega 
zakona pa je pristojna Policija.
(3) Karantena na domu je ukrep, s katerim NIJZ ali Policija z ustnim navodilom napotita osebo iz 
prvega odstavka tega člena v samoosamitev na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami, ki 
ne živijo v istem gospodinjstvu. Osebo z navodilom, ki ga pripravi NIJZ, seznanita glede namena 
in načina izvajanja karantene na domu.
(4) Čas trajanja karantene na domu ne sme biti daljši od najdaljše inkubacijske dobe za 
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nalezljivo bolezen COVID-19, ki jo določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Vlada) s sklepom na predlog NIJZ. Čas trajanja karantene na domu se lahko skrajša pod pogoji 
in na način, kot ga določi Vlada s podzakonskih aktom na predlog NIJZ.
(5) Kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova 
zdravstvenega in socialnega varstva NIJZ oziroma Policija osebi iz prvega odstavka tega člena 
izroči potrdilo o napotitvi v karanteno na domu (v nadaljnjem besedilu: potrdilo) neposredno ali 
pa ga posreduje po elektronski ali navadni pošti v 72 urah.
(6) NIJZ z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19 v elektronski obliki vodi 
evidenco izdanih potrdil iz prejšnjega odstavka, tako da za vsako osebo, ki je napotena v 
karanteno na domu vodi naslednje podatke:
1.     osebno ime,
2.     dan, mesec in leto rojstva,
3.     naslov stalnega ali začasnega prebivališča in številko stanovanja v primeru 
večstanovanjskega objekta,
4.     elektronski naslov,
5.     osebno ime in elektronski naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,
6.     datum začetka karantene na domu,
7.     datum konca karantene na domu,
8.     razlog, zaradi katerega je bila oseba iz prvega odstavka tega člena napotena v karanteno 
na domu,
9.     naslov prestajanja karantene na domu,
10.  datum ustne napotitve v karanteno na domu.
(7) Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka se hranijo pet let po prenehanju veljavnosti ukrepa 
karantene na domu. Dokumenti, na podlagi katerih so bili podatki v evidenco vpisani, se hranijo 
dve leti od vpisa v evidenco.
(8) Vse pravice oseb v zvezi s podatki v evidenci iz šestega odstavka tega člena, ki niso urejene 
s tem zakonom, se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(9) Ukrep iz prvega odstavka tega člena ter ukrepi iz 11., 12., 13., 15., 16., 17. in 18. člena tega 
zakona veljajo do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep iz tega člena podaljša s sklepom 
največ za obdobje šestih mesecev.

11. člen

(1) Osebo iz prvega odstavka prejšnjega člena, pri kateri se po opravljeni epidemiološki 
preiskavi ugotovi, da je bila ali bi lahko bila v visoko tveganem stiku z osebo, okuženo z virusom 
SARS-CoV-2, NIJZ napoti v karanteno na domu.
(2) NIJZ od osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena pridobi naslednje podatke: osebno ime, 
dan, mesec in leto rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča in številko stanovanja v 
primeru večstanovanjskega objekta, elektronski naslov, če ga oseba ima, ime in elektronski 
naslov zakonitega zastopnika ter naslov prestajanja karantene na domu.
(3) NIJZ osebo iz prvega odstavka prejšnjega člena z ustnim navodilom iz tretjega odstavka 10. 
člena tega zakona seznani glede načina izvajanja karantene na domu.
(4) NIJZ v potrdilu iz petega odstavka prejšnjega člena navede naslednje podatke: osebno ime, 
dan, mesec in leto rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, elektronski naslov, če ga 
oseba ima, naslov prestajanja in čas trajanja karantene na domu ter razlog za napotitev v 
karanteno na domu. Potrdilo vključuje tudi prepis ustnega navodila iz prejšnjega odstavka.
(5) Oseba, ki je bila napotena v karanteno na domu, mora ravnati v skladu z navodilom iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena. Oseba lahko dodatna pojasnila v zvezi z ukrepom karantene 
na domu pridobi od ministrstva, pristojnega za zdravje.

12. člen

(1) Vlada lahko na podlagi epidemiološke ocene NIJZ določi države ali administrativne enote 
držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2.
(2) Osebi, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav iz prejšnjega odstavka, se 
dovoli vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži negativni 
izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur, oziroma drugo ustrezno 
dokazilo, ki ga določi Vlada s podzakonskim aktom.
(3) Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav iz prejšnjega odstavka, in ne 
predloži dokazila iz prejšnjega odstavka, Policija z ustnim navodilom v karanteno na domu zaradi 
prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo in ji hkrati izroči pisno navodilo iz tretjega 
odstavka 10. člena tega zakona ter potrdilo iz petega odstavka 10. člena tega zakona.
(4) Policija od osebe iz prvega odstavka 10. člena tega zakona pridobi naslednje podatke: 
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osebno ime, dan, mesec in leto rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, elektronski 
naslov, če ga oseba ima, ime in elektronski naslov zakonitega zastopnika ter naslov prestajanja 
karantene na domu, datum in uro vstopa v Republiko Slovenijo, naziv vstopnega mejnega 
prehoda ali kontrolne točke. Podatke nemudoma posreduje NIJZ.
(5) Osebo, ki vstopa v Republiko Slovenijo in zanjo veljajo omejitve, določene na podlagi 39. 
člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/20 – ZIUZEOP in 142/20; v nadaljnjem besedilu: ZNB) oziroma na tej podlagi izdanih 
predpisov, in na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah 
Republike Slovenije navaja katero izmed izjem iz navedenih predpisov, se ne napoti v karanteno 
na domu, če Policiji predloži dokaze za obstoj navedenih izjem.
(6) Oseba iz prejšnjega odstavka mora ob vstopu v Republiko Slovenijo iz sosednje države, ki je 
na seznamu epidemiološko varnih držav, predložiti dokaz, da prihaja iz države, ki je 
epidemiološko varna glede okužbe s COVID-19. Če oseba tega ne more dokazati, se šteje, da 
prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo s COVID-19.
(7) Oseba, ki je bila napotena v karanteno na domu, mora ravnati v skladu z izdanim navodilom 
iz tretjega odstavka tega člena. Oseba lahko dodatna pojasnila v zvezi z ukrepom karantene na 
domu pridobi od ministrstva, pristojnega za zdravje.
(8) Policija z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19 vodi evidenco 
podatkov za pripravo potrdila o napotitvi v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z 
visokim tveganjem za okužbo. Evidenca vsebuje naslednje podatke, ki se z izjemo podatka iz 
10., 11., 12. in 13. točke tega odstavka pridobijo s preverjanjem dokumentov za prestop meje, in 
sicer:
1.     osebno ime,
2.     dan, mesec in leto rojstva,
3.     spol,
4.     državljanstvo,
5.     vrsta in številka dokumenta, s katerim oseba prehaja državno mejo,
6.     datum in ura vstopa v Republiko Slovenijo,
7.     naziv vstopnega mejnega prehoda ali kontrolne točke,
8.     naslov stalnega ali začasnega prebivališča in številko stanovanja v primeru 
večstanovanjskega objekta,
9.     osebno ime zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,
10.  elektronski naslov osebe ali elektronski naslov zakonitega zastopnika, če gre za mladoletno 
osebo,
11.  naslov prestajanja karantene na domu,
12.  datum začetka karantene na domu,
13.  datum konca karantene na domu.
(9) Policija podatke v evidenci iz prejšnjega odstavka hrani največ 30 dni od vpisa. Po preteku 
tega roka se podatki iz evidence avtomatsko izbrišejo.
(10) Dostop do podatkov iz evidence iz osmega odstavka tega člena imata tudi ministrstvo, 
pristojno za zdravje in NIJZ.
(11) Vse pravice oseb, katerih podatki so v evidenci iz osmega odstavka tega člena in niso 
urejene s tem zakonom, se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(12) Oseba, ki je bila napotena v karanteno na domu, mora ravnati v skladu z izdanim navodilom 
iz tretjega odstavka tega člena. Oseba lahko dodatna pojasnila v zvezi z ukrepom karantene na 
domu pridobi od ministrstva, pristojnega za zdravje.

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

29. člen

(1) Ne glede na 10. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP) 
se osebo, ki je bila ali bi lahko bila izpostavljena okužbi z virusom SARS-CoV-2, na podlagi 
objavljene ocene Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) o 
epidemiološki situaciji, napoti v karanteno na domu po visoko tveganem stiku z okuženo osebo 
iz 30. člena tega zakona in karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem 
za okužbo iz 12. člena ZZUOOP (v nadaljnjem besedilu: karantena na domu).

(2) Za napotitev v karanteno na domu iz 30. člena tega zakona je pristojen NIJZ, za 
napotitev v karanteno na domu iz 12. člena ZZUOOP pa je pristojna Policija.
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(3) Karantena na domu je ukrep, s katerim NIJZ ali Policija z ustnim navodilom 
napotita osebo iz prvega odstavka tega člena v samoosamitev na naslovu bivanja z omejitvijo 
stikov z osebami, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Osebo z navodilom, ki ga pripravi NIJZ, 
seznanita glede namena in načina izvajanja karantene na domu (v nadaljnjem besedilu: navodilo 
NIJZ).

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se ukrep karantene na domu po visoko tveganem 
stiku z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2, upoštevajoč epidemiološko situacijo, lahko 
izvaja brez ustne napotitve NIJZ v skladu s priporočili NIJZ.

(5) Čas trajanja karantene na domu ne sme biti daljši od najdaljše inkubacijske dobe 
za nalezljivo bolezen COVID-19, ki jo določi Vlada s sklepom na predlog NIJZ. Čas trajanja 
karantene na domu se lahko skrajša pod pogoji in na način, kot ga določi Vlada na predlog NIJZ.

(6) Kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz 
naslova zdravstvenega in socialnega varstva NIJZ oziroma Policija osebi iz prvega odstavka 
tega člena izroči potrdilo o karanteni na domu (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o karanteni na 
domu) neposredno ali pa ga posreduje po elektronski ali navadni pošti v 72 urah.
(7) Ukrepi iz tega člena in 30. člena tega zakona veljajo do 31. decembra 2021.

30. člen

(1) Ne glede na 11. člen ZZUOOP osebo iz prvega odstavka prejšnjega člena, pri 
kateri se po opravljeni epidemiološki preiskavi ugotovi, da je bila ali bi lahko bila v visoko 
tveganem stiku z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2, NIJZ napoti v karanteno na domu.

(2) NIJZ od osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena pridobi naslednje podatke: 
osebno ime, dan, mesec in leto rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča in številko 
stanovanja v primeru večstanovanjskega objekta, elektronski naslov, če ga oseba ima, osebno 
ime in elektronski naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo ter naslov bivanja v času 
prestajanja karantene na domu.

(3) NIJZ osebo iz prvega odstavka prejšnjega člena z navodilom NIJZ seznani glede 
načina izvajanja karantene na domu.

(4) Osebi, ki potrebuje dokazilo o karanteni na domu zaradi uveljavljanja pravice do 
nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva, NIJZ izda 
potrdilo o karanteni na domu, v katerem se navedejo naslednji podatki: osebno ime, EMŠO, 
naslov bivanja in čas trajanja karantene na domu. Potrdilo, vključno z navodilom NIJZ, se izda 
na podlagi obrazca, ki ga oseba odda na državnem portalu eUprava. Kadar oseba obrazca ne 
more oddati, ga lahko v njenem imenu odda njen delodajalec.

(5) Oseba, ki je v karanteni na domu, mora ravnati v skladu z navodilom NIJZ.

(6) V primeru iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ko je oseba obveščena o tem, 
da je bila v visoko tveganem stiku z okuženo osebo, neposredno od okužene osebe ali prek 
mobilne aplikacije #OstaniZdrav iz 46. člena ZZUOOP, ostane v karanteni na domu brez 
napotitve NIJZ in brez ustnega navodila iz tretjega odstavka prejšnjega člena. Oseba ostane na 
naslovu bivanja v času prestajanja karantene na domu z omejitvijo stikov z osebami, ki ne živijo 
v istem gospodinjstvu. Potrdilo o karanteni na domu lahko oseba pridobi v skladu s četrtim 
odstavkom tega člena.

(7) NIJZ z namenom obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19 v elektronski 
obliki vodi evidenco izdanih potrdil o karanteni na domu, tako da za vsako osebo, ki ji je bilo 
izdano potrdilo, vodi naslednje podatke:
1.      osebno ime,
2.      EMŠO,
3.      naslov bivanja v času karantene na domu,
4.      elektronski naslov,
5.      osebno ime in elektronski naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,
6.      datum začetka karantene na domu,
7.      datum konca karantene na domu.
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(8) Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka se hranijo eno leto po prenehanju veljavnosti 
ukrepa iz tega člena. Dokumenti, na podlagi katerih so bili podatki v evidenco vpisani, se hranijo 
šest mesecev od vpisa v evidenco. Vse pravice oseb v zvezi s podatki v evidenci iz prejšnjega 
odstavka, ki niso urejene s tem zakonom, se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov.

V. PRILOGE
/


