
   
 

http://mladizdravniki.si 
mladi.zdravniki.slo@gmail.com 

 

 

Mladi zdravniki Slovenije  

Dunajska cesta 162 

1000 Ljubljana 

  

Ministrstvo za zdravje  
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ZADEVA: Opozorilo na posledice in pomanjkljivosti Odredbe o začasnih ukrepih na področju 

izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalezljive bolezni 

COVID-19 (št. 2811) 

 

  

Spoštovani!  

 

V imenu Mladih zdravnikov Slovenije, ki zastopa interese mladih zdravnikov in 

zobozdravnikov v Sloveniji, želimo s sledečim dopisom izraziti nestrinjanje z Odredbo o 

začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času 

obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (št. 2811), ki je začela veljati z dnem 2. septembra 

2021 in predlagati dopolnitve, ki so za izvajanje le-te nujno potrebne. 

 

Mladi zdravniki Slovenije se zavedamo, da je epidemija COVID-19 zaradi povečanega obsega 

dela zahtevala prilagoditev delovnih procesov znotraj zdravstvenega sistema. Posledično se 

mladi zdravniki že vse od konca oktobra 2020, ko je bila sprejeta prva Odredba o začasnih 

ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije (Uradni list RS št 

http://mladizdravniki.si/


   
 

154/20), s krajšimi prekinitvami, vključujemo v obvladovanje epidemije pri svojih 

delodajalcih. Nekaterim so bile specializacije prekinjene za skupno eno leto. 

 

Razumemo, da je bila naša pomoč pri obvladovanju epidemije nepogrešljiva. Vendar želimo 

poudariti, da je primarni namen specializacije pridobivanje ustreznih strokovnih znanj in 

kompetenc za opravljanje dela po zaključku specializacije. Na slednje je bilo v obdobju 

epidemije pozabljeno.  

 

Z namenom pravičnega in transparentnega izvajanja omenjene Odredbe izražamo naše 

pomisleke in predlagamo dopolnitve: 

 

1. Potrebne so natančne opredelitve pogojev, pod katerimi delodajalec lahko 

prerazporeja mlade zdravnike. 

 

2. Predlagamo, da uredite centralno zbiranje podatkov o prerazporeditvah 

posameznega mladega zdravnika. Namreč to bo omogočalo jasen pregled o tem, kako 

je delo prerazporejeno med posameznim mladimi zdravniki. Na podlagi tega bo 

možno v prihodnje obremenitve pravičneje prerazporediti med vse mlade zdravnike. 

 

3. Ključno je, da omejite trajanje prerazporeditve mladih zdravnikov k delodajalcu. 

Predlagamo, da ta traja največ 2 meseca. 

 

4. Iz izvajanja Odredbe izključite specializante oziroma pripravnike, ki so nekaj 

mesecev pred specialističnim izpitom oz. strokovnim izpitom. 

 

5. Opozarjamo Vas, da so obremenitve med specializanti neenakomerno 

porazdeljene. Namreč mladi zdravniki, ki so zaposleni pri delodajalcih, pri katerih 

poteka izvajanje večine obravnav bolnikov s COVID-19, so pogosteje prerazporejeni, 

za razliko od drugih. 



   
 

 

6. Poudariti je potrebno, da naj prerazporejeni mladi zdravniki opravljajo delovne 

naloge, ki spadajo v okvir njihovih poklicnih kompetenc. In ne, kot se dogaja v 

praksi, da opravljajo dela drugih poklicnih skupin (npr. negovalnega kadra). Prav tako 

je potrebno zagotoviti ustrezno mentorstvo. 

7. Predlagamo, da se v delo na COVID oddelkih za pomoč vključuje tudi tiste 

specialiste, katerih delo je zaradi epidemije okrnjeno oz. poteka v zmanjšanjem 

obsegu 

 

Mladi zdravniki se zavedamo odgovornosti, da kot člani tima sodelujemo pri oskrbi bolnikov, 

prizadetih zaradi virusa SARS-CoV-2, a hkrati moramo razmišljati o nadaljevanju 

kvalitetnega izobraževanja. Nujno je potrebno poskrbeti za redno zaključevanje specializacij, 

sicer bo v naslednjih letih pomanjkanje specialistov še izrazitejše. Zato pozivamo Ministrstvo 

za zdravje RS k premisleku in upoštevanju navedenih predlogov za dopolnitev Odredbe. 

 

Z lepimi pozdravi! 

 

Mladi zdravniki Slovenije 

 

Lea Bombač Tavčar, dr. med., Goran Buser, dr. med., Anita Dobrovolec, dr. med., Ajda Erzar, dr. med., 

Polona Gams, dr. med., Jan Jamšek, dr. med., Vesna Jugovec, dr. med, Larisa Kragelj, dr. med, Luka 

Kovač, dr. med., Gregor Moleh, dr. med., Valentina Pugelj, dr. med., Nejc Pulko, dr. med., Veronika 

Vezjak, dr. med., Nadia Ternifi, dr. med., Sanja Zupanič, dr. med. 

 

Vročiti: 

- Ministrstvo za zdravje RS - elektronsko 

V vednost vročiti: 

- Zdravniška zbornica Slovenije - elektronsko 


