
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

Številka: 024-15/2020/472
Datum: 13. 7. 2021

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, 51/16 36/21 in 82/21), 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, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21), 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, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE), 42. 
člena Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 
152/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 82/21 – ZNB-C) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), 
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,  št. 024-15/2020/107 z dne 27. 10. 2020, št. 024-15/2020/122 z dne 2. 11. 2020, št. 
024-15/2020/138 z dne 11. 11. 2020, št.024-15/2020/148 z dne 16. 11. 2020, št. 024-
15/2020/286 z dne 15. 1. 2021, št. 024-15/2020/340 z dne 9. 2. 2021, št. 024-15/2020/395 z 
dne 23. 3. 2021 in št. 024-15/2020/398 z dne 8. 4. 2021(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,

 mag. Mateja Lopuh, zaposlena na MZ, članica, 
 Vera Ovsenek, zaposlena na Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu: ZIRS), članica, 
 Janja Romih, zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 

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

NIJZ) in na ZIRS, 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 in 
 Bojana Mazil Šolinc, zaposlena v Domu ob Savinji, članica.
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 Tanja Štraus, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: UKC LJ), članica in

 dr. Viktorija Tomič, zaposlena v Kliniki Golnik, članica.".

2. Določba 2. točke se spremeni tako, da se glasi:

"2. V delovno skupino se poleg članov iz prejšnje točke imenujejo tudi člani regijskih timov, in 
sicer:
1.1. za območje območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: OE ZZZS) Murska Sobota:

 Marija Kohek, medicinska sestra za področje preprečevanja in obvladovanja okužb, 
povezanih z zdravstveno oskrbo (v nadaljnjem besedilu SOBO), zaposlena v SB 
Murska Sobota, vodja regijskega tima,

 Tomislav Vinkovič, zaposlen v Splošni bolnišnici (v nadaljnjem besedilu: SB) Murska 
Sobota, član, 

 Darko Horvat, zaposlen v SB Murska Sobota, član,
 Renata Škrget, koordinatorica za področje zdravstvene nege (v nadaljnjem besedilu 

KZN), zaposlena v Zdravstvenem domu (v nadaljnjem besedilu: ZD) Ljutomer, članica,
 Daniela Mörec, KZN, upokojenka, članica.

1.2. za območje OE ZZZS Celje:
 Federico Victor Potočnik, zaposlen SB Celje, vodja regijskega tima,
 David Sopotnik, zaposlen ZD Celje, član,
 Vesna Veselič, zaposlena v SB Novo mesto, članica,
 Vesna Jurkošek, Vesna Jurkošek s.p., članica in
 Martina Klobčar Črep, KZN, zaposlena v Deos – Zimzelen Topolšica, članica.

1.3. za območje OE ZZZS Koper:
 Gabrijela Valenčič, KZN, zaposlena v Nevrorehabilitacijskem centru Itero Ljubljana, 

vodja regijskega tima,
 Črt Loboda, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu: UKC LJ), član,
 Vesna Jurkošek, Vesna Jurkošek s.p., članica,
 Metka Žitnik, KZN, zaposlena pri Metka Žitnik s.p., članica,
 Marjetka Smolinger Galun, KZN, zaposlena v Domu upokojencev Ptuj, članica,
 Gordana Valjak, SOBO, zaposlena v SB Izola, članica in
 Rok Hriberšek, zaposlen v SB Izola, član.

1.4. za območje OE ZZZS Krško:
 Marija Humek Petelinc, zaposlena v SB Brežice, vodja regijskega tima,
 dr. Ljiljana Leskovic, KZN, zaposlena na Univerzi Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene 

vede, članica,
 Metka Žitnik, KZN, zaposlena pri Metka Žitnik s.p., članica,
 Nataša Piletič, KZN, zaposlena v Splošni bolnišnici Novo mesto, članica.

1.5. za območje OE ZZZS Kranj:
 dr. Aleš Rozman, zaposlen v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik (v 

nadaljnjem besedilu: Klinika Golnik), vodja regijskega tima,
 dr. Luka Kristanc, zaposlen v ZD Kraj, član,
 Joško Fajdiga, zaposlen v SB Jesenice, član,
 Maja Robič, zaposlena v ZD Jesenice, članica,
 dr. Irena Grmek Košnik, zaposlena v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje  (v 

nadaljnjem besedilu: NIJZ), članica,
 dr. Saša Kadivec, KZN, zaposlena v Kliniki Golnik, članica,
 Jana Lavtižar, KZN, zaposlena v ZD Kranj, članica.

1.6. za območje OE ZZZS Ljubljana:
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 Tatjana Mrvić, zaposlena v UKC LJ, vodja regijskega tima,
 Marija Tomažič, SOBO, zaposlena v UKC LJ, članica,
 Darja Smolej, ZD Zagorje, 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 pri Druge zdravstvene dejavnosti, Dejan Doberšek, 

s.p., član,
- Draga Štromajer, KZN, zaposlena v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, 

članica.

1.7. za območje OE ZZZS Maribor:
 dr. Božena Kotnik Kevorkijan, zaposlena v Univerzitetni klinični center Maribor (v 

nadaljnjem besedilu: UKC Maribor), vodja regijskega tima,
 Metka Petek Uhan, zaposlena v ZD Ptuj, članica,
 Tadeja Gajšek, zaposlena v ZD Maribor, članica,
 Jernej Golob, zaposlen v UKC Maribor, član,
 Marjetka Smolinger Galun, KZN, zaposlena v Domu upokojencev Ptuj, članica,
 Ivanka Limonšek, KZN, zaposlena v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. 

Marijana Borštnarja Dornava, članica.

1.8. za območje OE ZZZS Nova Gorica:
 Jerneja Fišer, zaposlena v SB "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, vodja regijskega 

tima,
 Aljoša Juretič, zaposlen v SB "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, član,
 Suzana Bizjak Ovidoni, zaposlena v SB "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, članica,
 Nataša Slejko, KZN, zaposlena v Domu upokojencev Nova Gorica, članica.

1.9. za območje OE ZZZS Ravne na Koroškem:
 prim. Davorin Benko, zaposlen v SB Slovenj Gradec, vodja regijskega tima,
 Irena Piltaver Vajdec, zaposlena v SB Slovenj Gradec, članica,
 Zdenka Koželj Rekanović, zaposlena v ZD Ravne na Koroškem, članica,
 Metka Žitnik, KZN, zaposlena pri Metka Žitnik s.p., članica,
 Vesna Jurkošek, zaposlena pri Vesna Jurkošek s.p., članica.

1.10. za območje OE ZZZS Novo mesto:
 Boštjan Kersnič, zaposlen v SB Novo mesto, v.d. vodja regijskega tima,
 Vesna Veselič, zaposlena v SB Novo mesto, članica,
 Ingrid Jaklič, zaposlena v SB Novo mesto, članica,
 dr. Ljiljana Leskovic, KZN, zaposlena na Univerzi Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene 

vede, članica,
 Nataša Piletič, KZN, zaposlena v SB Novo mesto, članica.

V pomoč članom posameznega regijskega tima se lahko vključujejo člani drugih regijskih timov, 
v dogovoru z ministrstvom in vodjo regijskega tima«. 

3. določba točke 3. se spremeni na način, da se glasi:
»Naloge delovne skupine, ki se v dogovoru z ministrstvom izvajajo na podlagi zaprosila 
posameznega SVZ so:

 sodelovanje z odgovornimi osebami v SVZ in odgovornimi nosilci za področje 
zdravstvene nege v SVZ in drugimi deležniki pri načrtovanju preprečevanja in 
obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi 
boleznimi v SVZ ter vzpostavitvi con glede na epidemiološke razmere v SVZ, 
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 izvedba svetovalnega obiska SVZ v povezavi z izvedbo ukrepov za preprečevanje 
prenosa SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v SVZ, 

 pregled in ocena ustreznosti kriznih načrtov SVZ za učinkovito ukrepanje v primeru 
pojava okužbe s SARS-CoV-2 v SVZ,

 sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov usposabljanj zdravstvenih delavcev, 
zdravstvenih sodelavcev, prostovoljcev v SVZ ali drugih deležnikov v povezavi s 
pravilno uporabo osebne varovalne opreme in ukrepov, namenjenih preprečevanju 
prenosa SARS-CoV-2 in drugih nalezljivih respiratornih bolezni v SVZ,

 sodelovanje pri pripravi priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom 
SARS-CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih,

 sodelovanje pri načrtovanju podpornih ukrepov za SVZ in zdravstvene delavce ter 
zdravstvene sodelavce v okoljih, ki se srečujejo s pojavom okužbe s SARS-CoV-2, 

 sodelovanje z Nacionalno komisijo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih 
okužb, za področje SVZ pri pripravi smernic preprečevanja in obvladovanja okužb v 
SVZ, 

 priprava mnenj in stališč v povezavi s potrebnimi ukrepi za preprečevanje in 
obvladovanje okužbe SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v 
SVZ. 

4. Vse ostale točke sklepa ostanejo nespremenjene.

5. Ta sklep začne veljati z dnem izdaje. 

Janez Poklukar
minister
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Vročiti:
 imenovanim – po e-pošti 
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