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Številka:  1612-4/2018/121 
Datum:  13. 3. 2020  
 
Zadeva:  Navodilo v povezavi z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje 

širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
Zveza:  COVID-19 
 
 

Spoštovani, 

 

skladno s prvo točko prvega člena Odredbe o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive 

bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 0070-23/2020 z dne 11. 3. 2020 (v nadaljnjem besedilu 

odredba) in posledično prekinitvijo izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev, podajamo 

navodilo, da se zdravstveni delavci, zaposleni v preventivnih zdravstvenih storitvah na primarni 

ravni zdravstvene dejavnosti, upoštevajoč izjemo iz druge točke prvega člena predhodno 

navedene odredbe, v primeru povečanih potreb po kadru v povezavi s COVID-19, za 

zagotavljanje s tem povezanih povečanih potreb po zdravstveni negi, lahko preusmerijo v 

izvajanje storitev zdravstvene nege in oskrbe v domove za starejše 50. člena Zakona o socialnem 

varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 

– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17, v nadaljnjem 

besedilu: ZSV), posebne socialnovarstvene zavode za odrasle iz 51. člena ZSV in varstveno 

delovne centre (domsko varstvo) iz 52. člena ZSV v javni mreži. 

 

Vse izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti pozivamo, da nam 

do ponedeljka 16. 3. 2020 do 12:00 ure, poročajo o številu, zaradi prekinitve izvajanja preventivnih 

zdravstvenih storitev skladno s prvo točko 1. člena Odredbe, razpoložljivega števila zaposlenih. 

Podatke po številu in poklicnih skupini zaposlenih, nam posredujte s sklicem na številko tega 

dopisa na elektronski naslov klavdija.kobal-straus@gov.si in gp.mz@gov.si. 

 

 
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa. 

Zdravstveni domovi 
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S spoštovanjem, 
 
 
Pripravila: 
mag. Klavdija Kobal Straus, 
sekretarka 

prim. Simona REPAR BORNŠEK 
državna sekretarka 

 
 
 
 
Vročiti: 

− Zdravstveni domovi; na elektronske naslove 
 
 
 
V vednost: 

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; na elektronski 

naslov: gp.mddsz@gov.si; gregor.resman@gov.si; mojca.prsina@gov.si 

– Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije; na elektronski naslov:  

gp.zdruzenje@zdrzz.si; 

– Skupnost socialnih zavodov Slovenije; na elektronski naslov: info@ssz-slo.si; 

– Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki 

Sloveniji; na elektronski naslov: sous@siol.net; 

– Zbornica-Zveza; na elektronski naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si;  

– Nacionalni inštitut za javno zdravje; na elektronski naslov: info@nijz.si. 
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