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MINISTRSTVA
2832. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih 

ukrepih na področju izvajanja pripravništva, 
sekundariata in specializacije v času 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje 
izdaja

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih  

na področju izvajanja pripravništva, 
sekundariata in specializacije v času 

obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju izvajanja pri-

pravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 139/21) se 
besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:

»Pripravnika, pripravnika doktorja dentalne medicine, se-
kundarija in specializanta lahko delodajalec iz 3. in 4. člena te 
odredbe pozove na delo le, če delodajalec v času poziva zago-
tavlja obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, v ambulanti 
COVID-19 oziroma na oddelku COVID-19. Vpoklic iz prejšnje-
ga stavka je namenjen zagotavljanju kadrovskih zmogljivosti za 
obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19.«.

KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.
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