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Ljubljana, 11. 10. 2021

Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 44. seji 13. 10. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna
glede možnosti pridobitve EU digitalnega potrdila o izpolnjevanju pogoja
prebolevnosti nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na podlagi potrdila zdravnika o
prebolevnosti brez pozitivnega PCR testa ter na podlagi prvega odstavka 56. člena
Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika mag. Petra
Požuna in Vladi Republike Slovenije predlaga, da vprašanje prouči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna se glasi:
Na kakšen način namerava Vlada Republike Slovenije omogočiti pridobitev EU
digitalnega potrdila o izpolnjevanju pogoja prebolevnosti nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 tudi tistim posameznikom, ki so trenutno zaradi odločitev svojega
izbranega osebnega zdravnika postavljeni v neenakopraven položaj, saj imajo
potrdilo zdravnika o prebolevnosti, nimajo pa hkratnega dokaza o pozitivnem
testu na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo?
Obrazložitev:
Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev
širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21 in
155/21) v 2. členu določa, da je edini ustrezni dokaz za izpolnjevanje pogoja
prebolevnosti pozitivni rezultat testa verižne reakcije s polimerazo (PCR), ki je
starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni.
Posamezniki, ki so ob sumu na okužbo kontaktirali svojega izbranega osebnega
zdravnika, ki jim je svetoval samoizolacijo in opazovanje, ni pa jih napotil na test za
potrditev okužbe s SARS-CoV-2 za dokaz prisotnosti nukleinske kisline SARS-Cov-2
v kliničnem vzorcu, se soočajo s težavo, kako pridobiti EU digitalno potrdilo o
prebolevnosti. Kljub temu, da imajo potrdilo zdravnika o prebolevnosti brez
pozitivnega rezultata testa PCR, trenutno ne izpolnjujejo vseh pogojev iz prej
navedenega odloka. Navedeni prebivalci so torej zaradi ravnanja svojega izbranega
osebnega zdravnika postavljeni v neenakopraven položaj z ostalimi prebolevniki,
zato bi jim bilo treba v najkrajšem možnem času omogočiti, da pridobijo EU digitalno
potrdilo o prebolevnosti.

***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanje
prouči in v skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanj v roku 30 dni
odgovori.
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