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ZADEVA: Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene 
dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 – novo gradivo št. 1

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 dopolnitvi Odloka 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 
naslednjih treh letih NE

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

1. člen

V Odloku o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 40/20) se v 2. členu za drugim odstavkom doda nov tretji 
odstavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena izvajalci zdravstvene dejavnosti izvedejo 
zdravstvene storitve za paciente, pri katerih bi opustitev ali preložitev izvedbe zdravstvene storitve 
vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta. Zdravstvena obravnava se na ta način zagotovi 
le pacientom, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal.
Podrobnejša navodila za sprejem in obravnavo teh pacientov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti 
določi minister, pristojen za zdravje, in jih objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.«. 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

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

Št. 0070-46/2020
Ljubljana, dne 6. aprila 2020
EVA 2020-2711-0034

           Vlada Republike Slovenije
                  Janez Janša
                    predsednik



Obrazložitev

S predlogom Odloka o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se v 2. členu doda nov tretji odstavek, s katerim 
se zagotovi izvajanje nenujne elektivne ambulantne specialistične dejavnosti (ambulantna 
specialistka, ambulantna diagnostika) zdravih pacientov.

S prvotnim ukrepom odpovedi vseh specialističnih pregledov in operativnih posegov, razen 
zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave 
nosečnic, je bilo začasno odpovedanih veliko zdravstvenih storitev ter so se začeli pojavljati problemi 
na primarnem nivoju z usmerjanjem pacientov na sekundarni nivo. Ker trajanja začasnih ukrepov ni 
mogoče napovedati, je treba v okviru možnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti zagotoviti 
zdravstveno obravnavo tudi drugim pacientom, če bi opustitev lahko vodila v poslabšanje 
zdravstvenega stanja pacienta.

Na podlagi novega tretjega odstavka 2. člena predloga Odloka izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki 
imajo zagotovljene pogoje za izvedbo primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave (kar 
vključuje zagotavljanje vseh organizacijskih, kadrovskih in tehničnih pogojev), izvajajo zdravstvene 
storitve za paciente, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov za 
okužbo dihal in pri katerih bi opustitev zdravstvene storitve v času začasnih ukrepov po presoji 
izvajalca zdravstvene dejavnosti vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta.

Podrobnejša navodila za sprejem in obravnavo teh pacientov bo določil minister za zdravje v skladu s 
sprejetimi začasnimi ukrepi ob smiselnem upoštevanju določil Zakona o pacientovih pravicah. 
Navodila se objavijo na spletni strani Ministrstva za zdravje. Navodila bodo vključevala preventivne in 
druge ukrepe, ki bodo pri obravnavi teh pacientov zagotavljala pogoje za njihovo varno obravnavo in 
učinkovito preprečevanje  širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ter navodila, kako v času epidemije 
preverjati  negativno epidemiološko anamnezo in morebitno prisotnost znakov za okužbo dihal pri teh 
pacientih.


	6770DD712A2372B1C1258543003DCAD8_0.in.doc

		2020-04-07T13:57:03+0200
	Tomaž Gantar




