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ZADEVA: Predlog Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 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 ……… seji dne ………….. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti 
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Dr. Božo Predalič

generalni sekretar

Prejmejo:

 ministrstva
 vladne službe

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:
-Tomaž Gantar, minister
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:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in NE



naslednjih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
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
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Na podlagi določbe sedmega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije se pri pripravi 
predloga sklepa, javnosti ne povabi k sodelovanju.  
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Tomaž GANTAR
    MINISTER



PRILOGA 1

Na podlagi 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 ……… seji dne ………….. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti 
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

                                                                                              Dr. Božo Predalič
                                                                                              generalni sekretar

Prejmejo:
 ministrstva
 vladne službe



PRILOGA 2

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
š t .  24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K

o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19

1. člen

(1) S tem odlokom se določi, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh 
izvajalcih zdravstvene dejavnosti. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se, če so pri njihovem izvajanju upoštevana vsa priporočila za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje, lahko 
izvajajo naslednje preventivne zdravstvene storitve:

 preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice 
za zdravje pacienta,

 nujni predhodni preventivni pregledi delavcev pred zaposlitvijo,
 nujni pregledi operativnih gasilcev.

2. člen

(1) Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni 
posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, 
onkoloških storitev in obravnave nosečnic.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike 
zdravljenja. 

(3) Prekine se izvajanje načrtovanih porodov  na domu.

3. člen

(1) Prekine se izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene 
dejavnosti.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajajo nujne zobozdravstvene storitve in storitve, katerih 
opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja.

(3) Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v Zdravstvenem domu Ljubljana, 
Zdravstvenem domu Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, 
Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper, Zobozdravstvenem domu 
Nova Gorica, Zdravstvenem domu Murska Sobota in Zdravstvenem domu Slovenj Gradec. V 
navedenih ambulantah se v nujnih primerih izvaja obravnava tudi na sekundarni ravni 
zdravstvene dejavnosti.

(4) Na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva delujeta Stomatološka 
klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za maksilofacialno in 
oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.



4. člen

(1) Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe morajo na poziv 
ministra, pristojnega za zdravje, prerazporediti zaposlene zdravstvene delavce in zdravstvene 
sodelavce na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, 
znotraj izvajalca zdravstvene dejavnosti ali k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v 
mreži javne zdravstvene službe. 

(2) V primerih prerazporeditev iz prejšnjega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri 
katerem je zaposlen zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec,  i n izvajalec 
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, h kateremu je prerazporejen,
skleneta pogodbo o načinu izvajanja nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem 
epidemije COVID-19. 

(3) Pogodba iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj naslednje sestavine:
 naloge, povezane z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, ki jih zaposleni

zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljajo pri drugem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, h katerem u  s o  
prerazporejeni,

 način vključevanja v opravljanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem 
epidemije COVID-19,

 odgovornosti za opravljene naloge, povezane z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije 
COVID-19,

 zavarovanje poklicne odgovornosti,
 način evidentiranja časa, ki ga opravijo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pri 

drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, h 
kateremu so prerazporejeni.

(4) Koncesionarji se v izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije 
COVID-19, vključujejo na podlagi sklenjene pogodbe o vključevanju v sistem izvajanja 
neprekinjenega zdravstvenega varstva iz 44.f člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19)  
oziroma neprekinjene nujne zdravniške pomoči iz 45.b člena Zakona o zdravniški službi 
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 –
ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19). Če 
koncesionar nima sklenjene pogodbe iz prejšnjega stavka, jo nemudoma sklene. Glede plačila 
koncesionarja se uporablja določba drugega odstavka 45.b člena Zakona o zdravniški službi. 

5. člen

Izvajalci  zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo na svojem območju 
organizirati izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše.

6. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene 
dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 32/20).

7. člen

Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s 
sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.



Št. 0070-43/2020
Ljubljana, dne 27. marca 2020
EVA 2020-2711-0031

           Vlada Republike Slovenije
                  Janez Janša
                    predsednik



Obrazložitev

S predlogom odloka se nadomesti Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti 
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 32/20).
V 1. členu se v zvezi z izvajanjem preventivnih zdravstvenih storitev doda novi izjemi in sicer:

 nujni predhodni preventivni pregledi delavcev pred zaposlitvijo,
 nujni pregledi operativnih gasilcev,

V 2. členu smo na poziv stroke (RSK za ginekologijo in porodništva) določili, da se prekine izvajanje 
načrtovanih porodov na domu. Prav tako se ukinja poseben status Zdravstvenega doma Kamnik, ki ne 
izvaja več le administrativne nujne medicinske pomoči.

V 3. členu se za nujno zobozdravstveno ambulanto določita še Zdravstveni dom Murska Sobota in 
Zdravstveni dom Slovenj Gradec.

V 4 členu smo podrobneje opredelili možnost prerazporeditve delavcev in opredelili vsebino pogodbe 
medsebojnega sodelovanja, vključno s koncesionarji.

Besedilo ostalih členov se ni spreminjajo.
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