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ZADEVA:

Ponovni poziv v zvezi z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom
SARS-CoV-2

Spoštovani,
Zdravniška zbornica Slovenije vas je že z dopisom št. 014-123/2020-30 pozvala k podaji
pojasnil v zvezi z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in
testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, v delu, ki se nanaša na
izvajanje zdravstvene dejavnosti.
Ponovno vas vljudno prosimo za pojasnilo, ali in za katere uporabnike (paciente) in za
katere osebe udeležene ali prisotne pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, je obvezno
izpolnjevanje pogoja PCT, upoštevajoč dejstvo, da skladno z besedilom Odloka ta pogoj ni
zahtevan v primerih medicinske pomoči in nujne oskrbe.
Nadalje vas pozivamo, da pojasnite, ali in v katerih primerih se osebi ne dovoli uporaba
zdravstvene storitve ali udeležba in prisotnost pri izvajanju zdravstvene dejavnosti. V
skladu s 7. členom Odloka se navedeno ne dovoli zgolj osebam iz druge do pete alineje
prvega odstavka 6. člena. Z vidika zdravstvene dejavnosti so kot take osebe izrecno
določeni le obiskovalci nastanjenih pacientov ter spremljevalci pacientov.
Prosimo vas, da podate jasna in natančna pojasnila, ali in kdaj lahko izvajalec zdravstvene
dejavnosti zavrne obravnavo oziroma izvedbo zdravstvene storitve pacientu, ki ne
izpolnjuje pogoja PCT.
Poudarjamo, da je trenutna ureditev sporna z vidika pravne varnosti in predvidljivosti, ter
v praksi pomembno ovira izvajanje zdravstvene dejavnosti. Posledično vas pozivamo, da
nemudoma podate jasna pojasnila v zvezi z izpostavljenimi dilemami, saj bo le tako
mogoče v praksi zagotoviti spoštovanje predstavljene ureditve ob sočasnem spoštovanju
pravic pacientov in izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Nadalje opozarjamo, da smo vas že z dopisom št. 014-123/2020-29 z dne 26. 8. 2021
opozorili na spornost in nezakonitost določanja cen testov HAG za samoplačnike. Tak
ukrep namreč predstavlja nedopustno regulacijo cen z oblastnimi akti, ki je
prepovedana v skladu s 64. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(ZPOmK-1). Opozarjamo, da je Vladi in državnim organom namreč prepovedano s
splošnimi akti oziroma z drugimi dejanji omejevati svobodno menjavo blaga in storitev
ter svobodno nastopanje na trgu, če se s tem preprečuje svobodna in poštena konkurenca.
Posledično vas pozivamo, da nemudoma odpravite omejitev cen testiranj HAG, ki jo
določa peti odstavek 10. člena Odloka, in omogočite, da imajo izvajalci zdravstvene
dejavnosti možnost svobodno določiti cene svojih storitev.
Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.
S spoštovanjem,
Pripravil-a:
Larisa Vrtačnik Jarc
Pravnik II

Peter Renčel univ. dipl. prav.
Vodja oddelka za pravne zadeve

Tina Šapec, univ. dipl. prav.
Generalna sekretarka
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