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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) in Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20
– ZDLGPE) minister za zdravje izdaja
S K L E P 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 in vzgojno-izobraževalni zavodih in pri koncesionarjih, ki izvajajo zdravstveno
nego in zdravstveno rehabilitacijo v javni mreži
1. V Delovno skupino koordinatorjev za področje preprečevanja in obvladovanja okužb z virusom
SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti
iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje drugega odstavka 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) (v nadaljnjem besedilu: SVZ) se imenuje:
− mag. Klavdija Kobal Straus, zaposlena na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu:
MZ), vodja delovne skupine,
− Mateja Lesar, zaposlena na MZ, 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,
− prim. Simona Repar Bornšek, zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana, članica,
− dr. Tatjana Frelih, zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (v nadaljevanju:
NIJZ), članica
− dr. Špela Hvalec, 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,
− Zdenka Kramar, Zbornica zdravstvene in babiške nege, članica.
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:
− Tomislav Vinkovič, zaposlen v Splošni bolnišnici (v nadaljnjem besedilu: SB) Murska
Sobota, vodja regijskega tima,

−

−
−

Marija Kohek, medicinska sestra za področje preprečevanja in obvladovanja okužb,
povezanih z zdravstveno oskrbo (v nadaljnjem besedilu SOBO), zaposlena v SB Murska
Sobota, članica,
Silvana Kurnjek Časar, SOBO, zaposlena v SB Murska Sobota, članica,
Renata Škrget, koordinatorica za področje zdravstvene nege (v nadaljnjem besedilu
KZN), zaposlena v Zdravstvenem domu (v nadaljnjem besedilu: ZD) Ljutomer, članica.

1.2. za območje OE ZZZS Celje:
− mag. Franc Vindišar, zaposlen v SB Celje, vodja regijskega tima,
− Tanja Selič Kurinčič, zaposlena v SB Celje, članica,
− Majda Hrastnik, SOBO, zaposlena v SB Celje, članica,
− mag. Alenka Petrovec Koščak, zaposlena v SB Celje, članica,
− Vesna Veselič, SOBO, zaposlena v SB Novo mesto, članica,
− Vesna Jurkošek, članica,
− Martina Klobčar Črep, KZN, zaposlena v Deos – Zimzelen Topolšica, članica,
− Marjetka Smolinger Galun, KZN, zaposlena v Domu upokojencev Ptuj, članica.
1.3. za območje OE ZZZS Koper:
− Maja Mrevlje, zaposlena SB Izola, vodja regijskega tima,
− Gordana Valjak, SOBO, zaposlena v SB Izola, članica,
− Rok Hriberšek, zaposlen v SB Izola, član,
− Gabrijela Valenčič, KZN, zaposlena v Nevrorehabilitacijskem centru Itero Ljubljana,
članica,
− Nataša Slejko, KZN, zaposlena v Domu upokojencev Nova Gorica, članica.
1.4. za območje OE ZZZS Krško:
− Marija Humek Petelinc, SB Brežice, vodja regijskega tima,
− Tinkara Pacek, SOBO, SB Brežice, članica,
− Andreja Žižek, SOBO, SB Brežice, članica,
− Božidar Groboljšek, Zdravstveni dom Sevnica, član,
− dr. Ljiljana Leskovic, KZN, zaposlena na Univerzi Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene
vede, članica,
− Metka Žitnik, KZN, 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 Bolnišnici Golnik, vodja regijskega tima,
− dr. Luka Kristanc, zaposlen v Bolnišnica Golnik, član,
− Joško Fajdiga, zaposlen v SB Jesenice, član,
− Maja Robič, zaposlena v ZD Jesenice, članica,
− dr. Viktorija Tomič, zaposlena v Bolnišnici Golnik, članica,
− Petra Svetina, zaposlena v Bolnišnici Golnik, članica,
− Tanja Pristavec, SOBO, SB Jesenice, članica,
− Mojca Novak, zaposlena v Bolnišnici Golnik, članica,
− dr. Saša Kadivec, KZN, zaposlena v Bolnišnici Golnik, članica in
− Jana Lavtižar, KZN, zaposlena v ZD Kranj, članica.
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,
− mag. Sergeja Gregorčič, zaposlena v UKC LJ, članica,
− Mojca Tomažič, SOBO, zaposlena v UKC LJ, članica,
− dr. Alenka Forte, Medicinski center Heliks, d.o.o., članica,
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mag. Irena Manfredo, Center Medicine, dela, prometa in športa, 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,
Slavko Bolčević, KZN, zaposlen v Varstveno delovnem centru Tončke Hočevar, član,
Dejan Doberšek, KZN, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, član in
Draga Štromajer, KZN, zaposlena v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije,
članica.

1.7. za območje OE ZZZS Maribor:
− Lea Knez, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (v nadaljnjem besedilu:
UKC MB), vodja regijskega tima,
− dr. Matjaž Vogrin, zaposlen v UKC Maribor, član,
− dr. Andrej Markota, zaposlen UKC Maribor, član,
− dr. Božena Kotnik Kevorkijan, zaposlena v UKC Maribor, članica,
− Hilda Rezar, zaposlena v UKC Maribor, članica,
− Igor Robert Roj, zaposlen v UKC Maribor, član,
− Klavdija Potočnik, zaposlena v UKC Maribor, članica,
− Jernej Golob, zaposlen v UKC Maribor, član,
− Marija Klasinc, zaposlena v UKC Maribor, članica,
− Anita Pulko, zaposlena v UKC Maribor, članica,
− Tadeja Gajšek, Zdravstveni dom Maribor, članica,
− Metka Petek Uhan, Zdravstveni dom Ptuj, članica,
− 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,
− mag. Klara Bavčar, SOBO, zaposlena v SB "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, članica,
− Suzana Bizjak Ovidoni, zaposlena v SB "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, članica,
− Gabrijela Valenčič, KZN, zaposlena v Nevrorehabilitacijskem centru Itero Ljubljana,
članica,
− Nataša Slejko, KZN, zaposlena v Domu upokojencev Nova Gorica, članica.
1.9. za območje OE ZZZS Ravne na Koroškem:
− Davorin Benko, zaposlen v SB Slovenj Gradec, vodja regijskega tima,
− dr. Jana Makuc, zaposlena v SB Slovenj Gradec, članica,
− Irena Piltaver Vajdec, zaposlena v SB Slovenj Gradec, članica,
− Zdenka Koželj Rekanović, zaposlena v ZD Ravne na Koroškem, članica,
− Plaznik Marijana, SOBO, zaposlena v SB Slovenj Gradec, članica,
− Bojan Krznar, zaposlen v SB Slovenj Gradec, član,
− Vesna Nerad, SOBO, zaposlena v SB Slovenj Gradec, članica,
− Metka Žitnik, KZN, Metka Žitnik s.p., članica,
− Tina Vetter, KZN, zaposlena v SB Slovenj Gradec, članica.
2.10. za območje OE ZZZS Novo mesto:
− Milivoj Piletič, zaposlen v SB Novo mesto, vodja regijskega tima,
− Tatjana Remec, zaposlena v SB Novo mesto, članica,
− Biljana Marić Kovačević, zaposlena v ZD Novo mesto, članica,
− Vesna Veselič, SOBO, zaposlena v SB Novo mesto, članica,
− Ingrid Jaklič, zaposlena v SB Novo mesto, članica,
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dr. Ljiljana Leskovic, KZN, zaposlena na Univerzi Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene
vede, članica in
Nataša Piletič, KZN, zaposlena v SB Novo mesto, članica.

3. 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,
− 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 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.
Poleg navedenega regijski tim v okviru delovne skupine opravlja naslednje naloge:
- v primeru pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 v SVZ (pri oskrbovancu ali zaposlenem
v SVZ, ki je bil v neposrednem stiku z oskrbovanci), se na zaprosilo SVZ, čim prej,
najkasneje pa naslednji dan po potrjenem primeru okužbe v SVZ, s predstavniki SVZ
sestanejo predstavniki regijskega tima, ki jih določi vodja regijskega tima. Predstavnikom
regijskega tima se v dogovoru z vodjo delovne skupine oziroma njegovim namestnikom,
pridružijo drugi člani delovne skupine,
- po aktiviranju rdeče cone v SVZ se SOBO, sanitarni inženir oziroma higieničar vključi na
način svetovanja v delovnem okolju; in sicer za čas 7 – 14 dni od vzpostavitve rdeče
cone.
Vodja regijskega tima razpolaga s kontakti članov regijskega tima, komunicira z ministrstvom in
območno pristojnim epidemiologom.
4. Naloge iz prejšnje točke delovna skupina izvaja do 31. 12. 2021.
5. Članom delovne skupine, ki niso zaposleni v organih državne uprave1, pripadajo sejnine in
potni stroški v skladu s Pravilnikom o določitvi plačil na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-58/2019/1
z dne 17. 6. 2019, št. 0070-58/2019/2 z dne 19. 5. 2020, in št. 0070-58/2019/3 z dne 1. 6. 2020.
Plačilo bo izvršeno po opravljeni seji na podlagi naloga za izplačilo, zapisnika seje oziroma
podpisane liste prisotnih na seji in izjave o upravičenosti plačila sejnine in povračila prevoznih
stroškov, v roku 20-45 dni po prejemu naloga za izplačilo s prilogami.
Predvidena višina sredstev za izplačilo sejnin in potnih stroškov znaša največ do 70.000 EUR, od
tega 20.000 EUR za leto 2020 in 50.000 EUR za leto 2021. Sredstva so zagotovljena na
proračunski postavki 6529 – Delovanje zdravstva v kriznih razmerah in vojni, ukrep 2711-17-0013
– Delovanje NMP in zdravstva v izrednih razmerah. S sprejetjem rebalansa za leto 2020 se

1

Organi državne uprave so v skladu z drugim odstavkom 6. člena Pravilnika o določitvi plačil na Ministrstvu za zdravje:
zaposleni v organih državne uprave, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnem inštitutu za javno
zdravje, Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke ter
zbornicah s podeljenimi javnimi pooblastili s področja zdravstva, delo po tem pravilniku opravljajo v okviru svojih rednih
delovnih nalog in so do plačila po tem pravilniku upravičeni le, kadar delo izvajajo izven svojega rednega delovnega čas.
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sredstva zagotavljajo iz nove proračunske postavke in novega ukrepa, ki bosta odprta za ta
namen.
Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leto 2021 se izvede pod odložnim pogojem, da so
predhodno izpolnjeni formalni pogoji veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.
S posameznim članom delovne skupine, ki ni zaposlen v državni upravi, se lahko v skladu s
Pravilnikom o določitvi plačil na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-58/2019/1 z dne 17. 6. 2019, št.
0070-58/2019/2 z dne 19. 5. 2020, in št. 0070-58/2019/3 z dne 1. 6. 2020, sklene podjemna
pogodba.
6. Delovna skupina se sestaja po potrebi, glede na sklic vodje delovne skupine na MZ oziroma
na drugi lokaciji, kjer se izvede naloga. Udeležba na sestankih je za vodjo in pozvane člane
obvezna. Vodja delovne skupine lahko na sestanek povabi tudi druge zunanje strokovnjake.
Zunanji strokovnjaki, vabljeni na sejo delovne skupine, niso upravičeni do plačila iz prejšnje točke.
7. V nujnih primerih se lahko skliče dopisna seja ali seja preko videokonference.
8. Vodja delovne skupine o aktivnostih delovne skupine enkrat mesečno poroča ministru.
9. Vodja in član delovne skupine o vsakem stiku z lobistom2, ki ima namen lobirati, v skladu z 68.
členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo) sestavi zapis in ga posreduje v roku treh dni v vednost ministru in Komisiji
za preprečevanje korupcije. Obveznost izdelave zapisa velja tudi, če gre pri stiku z lobistom za
nasprotje interesov med vodjo oziroma članom delovne skupine in lobistom.
10. Zunanji član delovne skupine podpiše izjavo o neobstoju nasprotja interesov najkasneje na
prvem sestanku delovne skupine (priloga tega sklepa).
11. Skrbnik3 tega sklepa je mag. Klavdija Kobal Straus. Administrativno pomoč zagotavlja Mateja
Šprohar.
12. Ta sklep začne veljati z dnem izdaje.
13. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep, št. 024-15/2020/1 z dne 19. 6. 2020, in
št. 024-15/2020/32 z dne 5. 8. 2020.

Tomaž GANTAR
MINISTER

Priloga:
− izjava o neobstoju nasprotja interesov
Vročiti:
2

Lobist je oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je vpisana v register lobistov ali oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je
zaposlena v interesni organizaciji, za katero lobira oziroma je zakoniti zastopnik ali izvoljeni predstavnik te interesne
organizacije.
3 Skrbnik sklepa je pristojen, da opredeli zakonito podlago za delo delovne skupine, okvirne cilje in čas delovanja delovne
skupine, člane delovne skupine in kalkulacijo financiranja. Nadzoruje izvajanje nalog, realizacijo planirane dinamike
financiranja in skrbi za ažurnost podatkov v tem sklepu. Zagotavlja vsebinsko in časovno kontrolo opravljenega dela,
potrjuje račune in naloge za izplačilo ter o prenehanju veljavnosti sklepa obvesti Finančno službo.
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