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Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14, 90/14 in 51/16), druge alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 –
ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 –
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 –
ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), 8. 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, 73/19 in 82/20), 42. člena Zakona 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) in 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 
75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/2020) izdajam

S K L E P 
o spremembi Sklepa št. C2711-20-652922 o imenovanju Delovne skupine koordinatorjev 
za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi 
respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki 

izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži

1. V Sklepu o imenovanju Delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno 
varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno 
rehabilitacijo v javni mreži, št. 024-15/2020/41 z dne 31. 8. 2020, št. 024-15/2020/52 z dne 2. 
10. 2020,  024-15/2020/107 z dne 27. 10. 2020, št. 024-15/2020/122 z dne 2. 11. 2020, št. 024-
15/2020/139 z dne 11. 11. 2020 in 024-15/2020/148 z dne 15. 11. 2020, (v nadaljnjem besedilu: 
sklep) se 1. točka spremeni tako, da se glasi:

"1. V Delovno skupino koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-
CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri 
koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži (v 
nadaljnjem besedilu: SVZ) se imenujejo:

 mag. Klavdija Kobal Straus, zaposlena na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
MZ), vodja delovne skupine, 

 prim. Simona Repar Bornšek, zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana, namestnica 
vodje in članica,

 Ada Čargo, zaposlena na MZ, članica,
 mag. Mateja Lopuh, zaposlena na MZ, članica,
 Vera Ovsenek, zaposlena na Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije, članica,
 Janja Romih, zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ), članica,
 Gregor Resman, zaposlen na MDDSZ, član,
 Tatjana Frelih, zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (v nadaljevanju: 

NIJZ), članica,
 dr. Špela Hvalec, Svetovanje in izobraževanje, Špela Hvalec, s.p., zaposlena v 

Psihiatrični bolnišnici Idrija, članica,
 mag. Vesna Šiplič Horvat, zaposlena v Domu upokojencev Ptuj, članica,
 Andreja Štefan Bukovič, zaposlena v Centru starejših Zimzelen, članica,
 Bojana Mazil Šolinc, zaposlena v Domu ob Savinji, članica,
 Tanja Štraus, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru (v nadaljnjem besedilu: UKC 

Ljubljana), članica,
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 Zdenka Kramar, predstavnica Zbornice zdravstvene in babiške nege, upokojenka,
članica.". 

2. V 2. točki se podtočka 1.6 spremeni tako, da se glasi:

"

1.6. za območje OE ZZZS Ljubljana:
 Tatjana Mrvić, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu: UKC LJ), vodja regijskega tima,

 dr. Simon Podnar, zaposlen v UKC LJ, član,

 Marija Tomažič, SOBO, zaposlena v UKC LJ, članica,

 Tatjana Gjergek, zaposlena v UKC LJ, članica,

 Barbara Kastelic, zaposlena v UKC LJ, članica,

 mag. Rajko Vajd, zaposlen v ZD Ljubljana, član,

 Špela Tevžič, zaposlena v ZD Ljubljana, članica,

 dr. Irena Grmek Košnik, zaposlena v NIJZ, članica,

 Slavko Bolčević, KZN, zaposlen pri Druge zdravstvene dejavnosti, Slavko Bolčević, s.p.,
član,

 Dejan Doberšek, KZN, zaposlen v UKC LJ, član,

- Draga Štromajer, KZN, zaposlena v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, 
članica,

- Jana Lavtižar, KZN, zaposlena v ZD Kranj, članica.«. 

3. Vse ostale točke sklepa ostanejo nespremenjene.

4. Ta sklep začne veljati z dnem izdaje. 

mag. Marija Magajne,
DRŽAVNA SEKRETARKA

po pooblastilu št. 020-10/2020/3,
z dne 28. 12. 2020
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Vročiti:
 imenovanim – po e-pošti s povratnico
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