
T: 01 478 60 01
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana F: 01 478 60 58

E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 0070-26/2021/83
Datum: 20. 9. 2021

Zadeva: Obvestilo o možnosti napotovanja pacientov v izvajanje podaljšane 
obravnave, po zaključenem bolnišničnem zdravljenju oziroma po
zaključeni medicinski rehabilitaciji z namestitvijo pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni, po preboleli okužbi z virusom 
SARS-CoV-2, in informacije o nastanitvenih kapacitetah za potrebe 
izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) ali karantene

Zveza: 54. člen Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 15/21 in 112/21 – ZNUPZ; v nadaljnjem besedilu: ZDUOP), 14. člen 
Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) in 
39., 43. in 44. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 
112/21 – ZNUPZ)

1. Zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave

Seznanjamo vas z možnostjo zagotavljanja izvajanja podaljšane obravnave, ki je namenjena 
osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 in se po zaključenem bolnišničnem 
zdravljenju oziroma zaključeni medicinski rehabilitaciji z namestitvijo pri izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti na terciarni ravni, zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v domače okolje. 
Izvajanje podaljšane obravnave se zagotavlja v Thermani Laško, d. d..

Več informacij o pogojih upravičenosti in postopku premestitve pacientov, ki so preboleli okužbo 
z virusom SARS-CoV-2 in so upravičeni do podaljšane obravnave v skladu s 54. členom 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 
152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ; v nadaljnjem besedilu: 
ZZUOOP) in 14. členom Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 
112/21; v nadaljnjem besedilu: ZNUPU), k izvajalcem podaljšane obravnave, najdete na 
spletnem naslovu: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Domovi-za-starejse-in-
drugi-socialno-varstveni-zavodi/Postopek-premestitve-pacientov-ki-so-preboleli-okuzbo-z-
virusom-SARS-CoV-2-19.-4.-2021.pdf, medtem ko Pravilnik o zagotavljanju izvajanja 
podaljšane obravnave osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 in potrebne 
o b r a z c e  z a  u r e d i t e v  p r e m e s t i t v e najdete na spletnem naslovu: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14248.

Premeščanje upravičencev do podaljšane obravnave k izvajalcu podaljšane obravnave poteka 
neposredno iz napotne bolnišnice oziroma od izvajalca medicinske rehabilitaciji z namestitvijo 
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na terciarni ravni, po vnaprejšnjem dogovoru z izvajalcem podaljšane obravnave. Informacijo o 
prostih zmogljivostih izvajalca podaljšane obravnave zagotavlja Dispečerska služba zdravstva.

2. Možnost koriščenja kapacitet za potrebe izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) ali 
karantene

Ministrstvo za zdravje koordinira zagotavljanje nastanitvenih zmogljivosti za izvajanje ukrepa 
karantene ali osamitve (izolacije).

Nastanitvene zmogljivosti za potrebe izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) ali karantene so 
namenjene bivanju oseb v primerih:

1. ko iz utemeljenih razlogov izvajanje ukrepa osamitve (izolacije) ali karantene ni možno 
na naslovu stalnega ali začasnega bivališča osebe oziroma drugem primernem 
prostoru,

2. je oseba, ki bo nastanjena v nastanitveni objekt za potrebe izvajanja ukrepa osamitve 
(izolacije) ali karantene povsem samostojna pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih 
dnevnih opravil ter zdravstveno stabilna, je brez simptomov koronavirusne bolezni 
oziroma so izraženi simptomi blagi in 

3. se oseba z bivanjem v nastanitveni zmogljivosti strinja.

Če se ugotovi, da izvajanje osamitve (izolacije) ali karantene na domu za osebo ni mogoče na 
stalnem ali začasnem naslovu osebe oziroma drugem primernem prostoru, lahko lečeči 
zdravnik, epidemiolog ali policija predlaga nastanitev v nastanitveni zmogljivosti za izvajanje 
ukrepa osamitve (izolacije) ali karantene.
Za osebe, ki imajo začasno ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, se kritje stroškov 
nastanitve za čas trajanja ukrepa osamitve (izolacije) ali karantene zagotavljajo iz proračuna 
Republike Slovenije.

Oseba, ki je napotena v nastanitveno zmogljivost za osamitev (izolacijo), se iz lokacije, kjer se 
nahaja, do nastanitvenega objekta, prepelje s sanitetnim prevozom, medtem ko se oseba, ki ji 
je odrejena karantena, do nastanitvenega objekta za izvajanje ukrepa karantene lahko pelje 
sama, pri čemer se prevoz izvede brez vmesnih postankov. V kolikor oseba iz prejšnjega stavka 
lastnega prevoza ne more zagotoviti, se prevoz zagotovi s sanitetnim prevozom. Koordinacijo 
prevozov do nastanitvenih zmogljivosti zagotavlja Ministrstvo za zdravje.

Ministrstvo za potrebe izvajanja ukrepa karantene ali osamitve (izolacije) razpolaga z objektom:
 Hotel Erazmus, Kazarje 10, 6230 Postojna.

Zdravstveno stanje nastanjenih osebe, ki so brez izbranega osebnega zdravnika, spremlja 
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah smo dosegljivi na telefonski številki 041 419 150 in 
030 487 458.

Zdravniško zbornico naprošamo, da s predmetnim dopisom seznani svoje člane.

Pri odgovoru na naš dopis se obvezno sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Klavdija Kobal Straus
vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo



Vročiti:
- Bolnišnicam - po e-pošti
- Zdravstvenim domovom - po e-pošti
- Izvajalcem podaljšane obravnave in prevozov - po e-pošti
- Dispečerski službi zdravstva - po e-pošti
- Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije – Soča, info@ir-rs.si,

strokovni.direktor@ir-rs.si - po e-pošti
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si -

po e-pošti
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, epidso@nijz.si, 

info@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si – po e-pošti
- Zdravniška zbornica Slovenija, po e-pošti
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