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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Odgovor na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s 
skrbjo za otroke s posebnimi potrebami
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-
1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na……..redni seji dne………..pod 
točko…….  sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na dopis Varuha človekovih pravic Republike 
Slovenije v zvezi s skrbjo za otroke s posebnimi potrebami.

                                                                                     
   

  Dr. Božo PREDALIČ
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Odgovor na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s skrbjo za 

otroke s posebnimi potrebami.

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za zdravje,
- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Državni zbor Republike Slovenije.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Dušan Mikuž, v. d. generalnega direktorja
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
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/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
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OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

 /

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih 
postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Vladno gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradiva ni potrebno predhodno objaviti na spletni strani predlagatelja.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Janez CIGLER KRALJ
    MINISTER   
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Priloga:
- predlog sklepa Vlade Republike Slovenije
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-
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-
1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ... redni seji dne ... pod točko ... sprejela 
naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na dopis Varuha človekovih pravic Republike 
Slovenije v zvezi s skrbjo za otroke s posebnimi potrebami.

   Dr. Božo PREDALIČ
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Odgovor na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s skrbjo za 

otroke s posebnimi potrebami.

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za zdravje,
- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Državni zbor Republike Slovenije.
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Odgovor Vlade Republike Slovenije na dopis Varuha človekovih pravic Republike 
Slovenije v zvezi s skrbjo za otroke s posebnimi potrebami.

Varuh človekovih pravic je na Vlado Republike Slovenije naslovil dopis v zvezi s skrbjo za 
otroke s posebnimi potrebami, in sicer v dopisu želi, da ga seznanimo z morebitno sprejetimi 
protokoli ravnanja, če bi morala oba starša oziroma oče ali mama samohranilec/ka zaradi 
okužbe s COVID-19 v bolnišnico, skrbi za otroke (ki so lahko tudi polnoletni) pa ne bi želel 
sprejeti sorodnik ali prijatelj, oziroma je sorodnik ali prijatelj oseba, ki spada med ogroženo 
skupino posameznikov zaradi COVID-19 (npr. dedek ali babica) Prav tako ga zanimana 
kakšen način se zagotavlja zaščitna oprema za otroke (ki so lahko tudi polnoletni), ki imajo 
zdravstvene težave zaradi katerih so bolj kot splošna populacija izpostavljeni morebitnim 
zdravstvenim zapletom pri okužbi s COVID-19 (npr. otroci z rakavimi obolenji, otroci z 
boleznimi imunskega sistema, ipd).

V zvezi z dopisom Varuha človekovih pravic Vlada Republike Slovenije podaja sledeči 
odgovor. 

a) Za primere, če bi morala oba starša oziroma oče ali mama samohranilec/ka zaradi okužbe 
s COVID-19 v bolnišnico, skrbi za otroke pa ne bi želel sprejeti sorodnik ali prijatelj, oziroma 
slednji spada med ogroženo skupino posameznikov zaradi COVID-19 (npr. dedek ali 
babica), protokoli niso bili sprejeti. 

Dodatno pojasnjujemo, da tudi v primerih ko otrokova starša ne živita skupaj, še vedno oba 
izvršujeta starševsko skrb in sta dolžna poskrbeti za zaščito pravic in koristi svojega mld. 
otroka. Tudi v trenutnih razmerah, ob razglašeni epidemiji, so starši tisti, ki so prvi zadolženi 
za zaščito koristi svojih otrok. Ustrezno rešitev sta dolžna skupaj poiskati oba starša. 

V primeru odsotnosti obeh staršev ter v primeru, ko ima otrok zgolj enega starša, lahko starš 
pomoč pri skrbi za za mld. otroka v primeru svoje odsotnosti poišče v okviru svoje 
sorodstvene ali socialne mreže, po pomoč pa se lahko obrne tudi na pristojni center za 
socialno delo.

b) Na kakšen način se zagotavlja zaščitna oprema za otroke z imunskimi pomanjkljivostmi, ki 
so bolj kot splošna populacija izpostavljeni morebitnim zdravstvenim zapletom pri okužbi s 
COVID-19?

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 so bili sprejeti nujni ukrepi na 
zdravstvenem področju, ki so začasno omejili dostop do nenujnih zdravstvenih storitev, 
povečali razpoložljivost zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter določili 
uporabo zaščitne opreme, pri čemer je bil glavni cilj preprečiti hitro širjenje virusa in ohraniti 
delujoč zdravstveni sistem. Začasni ukrepi, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, so bili 
za zmanjšanje posledic epidemije potrebni in se v praksi do sedaj izkazujejo za uspešne. 
Predpisi, navodila in priporočila za izvajalce zdravstvene dejavnosti so objavljeni na spletnih 
s t raneh  M in i s t r s t va  za  zd rav je :  https://www.gov.si/teme/koronavirus/za-izvajalce-
zdravstvene-dejavnosti/.

Maske za imuno kompromitirane otroke, pa tudi za ostale otroke s kroničnimi boleznimi, npr 
otroke  z živčno mišičnimi obolenji, ki potrebujejo dodatno dihalno podporo naj bi zagotavljali 
pacienti sami, lahko pa tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti, kjer so otroci zdravljeni. V okviru 
ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 so Ministrstvo za zdravje in 
izvajalci zdravstvene dejavnosti z navodili in priporočili glede organizacije, kadrovskih virov in 
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zaščitne opreme uredili varen dostop vseh pacientov do zdravstvenih storitev ne glede na 
uporabo zaščitnih mask s strani pacienta. 

Navodilo »Organizacija dela pri obvladovanju širjenja covid-19 za izvajalce na primarni ravni
– dvig ravni odziva«, št. 165-7/2020/159 z dne 17.3.2020, je zaradi zaščite pacientov in 
zdravstvenega osebja fizično ločilo ambulante za pregled pacientov brez znakov okužbe 
dihal od vstopnih ambulant za sum na Covid-19, pri čemer je bila obvezna zaščitna oprema 
določena za izvajalce zdravstvenih storitev. Z »Navodilom glede testiranja na COVID-19«, št. 
181-46/2020 z dne 18.3.2020 in njegovimi dopolnitvami z dne 7.4.2020, je bilo prednostno 
testiranje na virus izrecno predpisano tudi za osebe z imunskimi pomanjkljivostmi, ne glede 
na njihovo starost. Zato, da se v času sproščanja ukrepov za obvladovanje epidemije 
prepreči morebitno poslabšanje zdravstvenega stanja katerihkoli pacientov, so »Priporočila 
za obravnavo pacientov v vseh dejavnostih na primarnem nivoju v fazi umirjanja epidemije«, 
št. 165-7/2020/397 z dne 29.4.2020, določila za vse paciente, ki pristopijo v primarno 
obravnavo, da je  treba zagotoviti razkužilo in zaščitno masko za vsakega pacienta. Uporaba 
zaščitne maske s strani pacienta pa je bila predpisana z »Navodilom za sprejem in 
ambulantno specialistično obravnavo nenujnih pacientov v času epidemije COVID-19«, št. 
165-7/2020/380 z dne 15. 4. 2020, ki je sprostilo specialistično obravnavo za paciente, ki 
nimajo prisotnih znakov okužbe dihal in pri katerih bi opustitev ali preložitev zdravstvene 
storitve vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja. 

Specifična priporočila so bila izdana pri Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, pri čemer 
je dne 13.3.2020 Pediatrična klinika izdala Priporočila za obnašanje bolnikov z okrnjeno 
imunostjo ter kroničnimi in onkološkimi boleznimi v času pandemije COVID19, pa tudi Klinika 
za infekcijske bolezni in vročinska stanja je pripravila Priporočila za paciente z imunskimi 
motnjami v času pandemije COVID-19. Obe priporočili svetujeta, da osebe z imunskimi 
pomanjkljivostmi in njihovi družinski člani dosledno upoštevajo splošna navodila in v 
priporočilih posebej opisana specifična dodatna navodila. Specifična dodatna navodila 
vsebujejo priporočila za preprečitev prenašanja okužbe, način prejema zaščitne terapije na 
domu, obnašanje pacientov pri kontrolnih pregledih, komunikacijo v elektronski obliki in 
morebitno zamenjavo zdravil. 

Pripominjamo še, da bo za maske za imuno kompromitirane otroke, ki so bile prejete kot 
donacija,  Ministrstvo za zdravje poskrbelo, da jih bodo pristojne službe ciljno razdelile.  
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