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MINISTRSTVA
1645. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju 

posebnega presejalnega programa za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 
za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost

Za izvrševanje drugega odstavka 31. člena Zakona o na-
lezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) in v zvezi s 3. členom Uredbe o izvajanju 
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21 in 64/21) 
minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o izvajanju posebnega 
presejalnega programa za zgodnje odkrivanje 

okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe,  
ki opravljajo zdravstveno dejavnost

1. člen
V Odredbi o izvajanju posebnega presejalnega programa 

za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, 
ki opravljajo zdravstveno dejavnost (Uradni list RS, št. 36/21, 
61/21 in 74/21) se v 6. členu besedilo »16. maja« nadomesti z 
besedilom »15. junija«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-113/2021
Ljubljana, dne 16. maja 2021
EVA 2021-2711-0088

Janez Poklukar
minister 

za zdravje

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si



Stran 4520 / Št. 76 / 16. 5. 2021 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica mag. Mateja Lekan Štrukelj • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2021 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 5 % 
DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska 
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,  
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842,  telefaks (01) 4250 199, uredništvo  
(01) 2001 841/868,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

VSEBINA

MINISTRSTVA
1645. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju po-

sebnega presejalnega programa za zgodnje od-
krivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, 
ki opravljajo zdravstveno dejavnost 4519


	MINISTRSTVA
	1645.	Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost


		2021-05-16T14:38:19+0200
	Denis Stroligo
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




