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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) v povezavi z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) in 5. členom 
Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 40/20) minister za zdravje izdaja

S K L E P
o imenovanju Svetovalca za izvajanje paliativnega oskrbe v socialno varstvenih zavodih

za območje prekmurske regije v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije 
COVID-19

1. člen

S tem sklepom se imenuje Svetovalca za zagotavljanje paliativnega svetovanja v socialno
varstvenih zavodih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (v nadaljnjem 
besedilu: svetovalec), in sicer za območje prekmurske regije.

2. člen

Za svetovalce se imenujejo
- prim. Marija Šeruga, dr. med., spec. int. med.
- Monika Dundek Celec, dr. med., spec. spl. med.
- Stanislav Malačič, dr. med., spec. spl. med.
- Jasmina Kolar, dr. med., spec. spl. med.

3. člen 
Naloge svetovalca so:

 svetovanje koordinatorjem izvajanja zdravstvene dejavnosti v socialno varstvenih 
zavodih in zdravnikom, ki delajo v socialno varstvenih zavodih pri vpeljavi paliativnega 
pristopa v obravnavi uporabnikov z napredovalo, kronično, neozdravljivo boleznijo v 
socialno varstvenih zavodih (v nadaljevanju SVZ), ob okužbi z virusom COVID-19 (v 
nadaljnjem besedilu: okužba),

 svetovanje zdravnikom, ki delajo v SVZ in dežurnim zdravnikom pri zahtevnejšem 
obvladovanju simptomov na področju dihal v času okužbe in poslabšanju simptomov 
osnovne bolezni vsled okužbe ali zaradi njenega napredovanja,

 svetovanje zdravnikom dežurne službe pri zahtevnejšem obvladovanju simptomov na 
področju dihal v času okužbe in poslabšanju simptomov osnovne bolezni vsled okužbe 
ali zaradi njenega napredovanja pri pacienti, ki živijo v domačem okolju,

 koordinacija pri vzpostavljanju sodelovanja med izvajalci zdravstvene dejavnosti in 
ostalimi ključnimi deležniki (npr. civilna zaščita) v regiji.

4. člen 



V izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialno varstvenih zavodih v javni mreži so vključeni 
zdravstveni domovi, bolnišnice, izvajalci zdraviliške dejavnosti, in koncesionarji v regiji. 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka smiselno upoštevajo priporočila
svetovalca.

5. člen

Svetovalec lahko za organizacijo dela oziroma za koordinacijo v povezavi z zagotavljanjem 
kadrov v posameznem socialno varstvenem zavodu pooblasti drugega zdravnika. Za čas 
imenovanja je svetovalec prerazporejen iz svojega delovnega mesta po razporedu, ki ga uskladi 
z delodajalcem.

6. člen

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje in velja za čas izvajanja začasnih ukrepov zaradi zajezitve 
in obvladovanja epidemije COVID-19.

                     Tomaž GANTAR
     MINISTER

Vročiti:
 imenovanim – po e-pošti
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