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Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o pogojih in postopku za pridobitev naziva
klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek

Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17,
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 –
ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih
in postopku za pridobitev naziva klinika,
klinični inštitut ali klinični oddelek
1. člen
V Pravilniku o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek (Uradni list RS, št. 72/06
in 49/09) se v 6. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pogoji za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali
klinični oddelek so:
1. Ustrezno izobraženo in usposobljeno medicinsko in
drugo osebje:
– vsaj ena tretjina redno zaposlenih zdravnikov mora
opravljati raziskovalno delo;
– vsaj deset redno zaposlenih zdravnikov oziroma drugih
zdravstvenih delavcev, med katerimi mora imeti vsaj eden
naziv visokošolskega učitelja (redni profesor, izredni profesor,
docent), znanstvenega delavca (znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec, znanstveni sodelavec) ali višjega svetnika;
– predstojnik klinike ali kliničnega inštituta mora biti redno
zaposlen vsaj 80 % in mora imeti naziv visokošolskega učitelja
ali višjega svetnika s področja delovanja klinike ali kliničnega
inštituta;
– predstojnik kliničnega oddelka mora biti redno zaposlen
vsaj 80 % in mora imeti naziv visokošolskega učitelja, višjega
svetnika ali svetnika s področja delovanja kliničnega oddelka.
2. Materialne zmogljivosti:
– prostorske zmogljivosti za izobraževalno, strokovno in
raziskovalno delo;
– oprema za izobraževalno, strokovno in raziskovalno
delo.
3. Odprtost v mednarodni prostor:
– sklenjene pogodbe ali dogovori z institucijami v drugih
državah oziroma z mednarodnimi organizacijami na strokovnem, izobraževalnem in raziskovalnem področju.
4. Pogoji za opravljanje strokovnega dela.
5. Pogoji za opravljanje strokovno-organizacijskega dela.
6. Pogoji za opravljanje izobraževalnega dela.

Leto XXXI

7. Pogoji za opravljanje znanstveno-raziskovalnega
dela.«.
2. člen
V 11. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Komisija ali ministrstvo lahko za pomoč pri vrednotenju
in izdelavi ocene zaprosi vrhunske slovenske strokovnjake
različnih specialnosti, različna strokovna telesa, institucije in
razširjene strokovne kolegije.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-158/2021
Ljubljana, dne 27. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0118
Janez Poklukar
minister
za zdravje

2805.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju
posebnega presejalnega programa za zgodnje
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
za osebe, ki izvajajo socialno varstvene
storitve in programe

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virus
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21, 132/21 in 135/21)
minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju posebnega
presejalnega programa za zgodnje odkrivanje
okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe,
ki izvajajo socialno varstvene storitve
in programe
1. člen
V Pravilniku o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe
(Uradni list RS, št. 133/21) se v 1. členu za besedilom »večnamenskih romskih centrov« doda besedilo »ter osebne asisten-
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te, ki pri izvajalcih osebne asistence izvajajo osebno asistenco
v skladu z zakonom, ki ureja osebno asistenco,«.

višini, kot je določena v določbah od prvega do vključno petega
odstavka tega člena.«.

KONČNA DOLOČBA

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen

Št. 0070-222/2021
Ljubljana, dne 31. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0163
Janez Poklukar
minister
za zdravje

(izplačilo nagrad za osvojeno
olimpijsko medaljo v letu 2021)
Nosilci medalj in njihovi strokovni delavci – trenerji, ki jim
je bila do uveljavitve tega pravilnika že določena oziroma izplačana nagrada za osvojeno olimpijsko medaljo v letu 2021, so
upravičeni do izplačila razlike v višini od že izplačane nagrade
do višine nagrade določene s tem pravilnikom.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2806.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o sofinanciranju izvajanja letnega programa
športa na državni ravni

Št. 0070-142/2021/6
Ljubljana, dne 30. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0103
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) ministrica
za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa
na državni ravni
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa
športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20) se
47. člen spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
(nagrade za olimpijske medalje)
(1) V individualnih športnih panogah se nosilcem olimpijskih medalj v posamični konkurenci izplača nagrada za
prvo mesto v višini 55.000 eurov, za drugo mesto v višini
45.000 eurov in za tretje mesto v višini 38.000 eurov.
(2) Za osvojitev olimpijske medalje v ekipni konkurenci
v individualnih športnih panogah se vsakemu posameznemu
članu ekipe izplača nagrada v višini 75 odstotkov nagrade,
določene za nosilce olimpijskih medalj v posamični konkurenci.
(3) Strokovnemu delavcu – trenerju športnika, nosilca
olimpijske medalje v posamični ali v ekipni konkurenci, ki ga
določi NPŠZ, se izplača nagrada v višini 100 odstotkov vrednosti nagrade, ki pripada športniku v posamični konkurenci.
(4) V kolektivnih športnih panogah se ekipi, nosilki
olimpijske medalje, izplača nagrada za prvo mesto v višini
300.000 eurov, za drugo mesto v višini 240.000 eurov in za
tretje mesto v višini 210.000 eurov.
(5) Trenerskemu timu ekipe, nosilke olimpijske medalje, ki
ga določi NPŠZ, se glede na doseženo mesto izplača nagrada
v enaki višini kot trenerju športnika v individualnih športnih
panogah.
(6) Šahistom, nosilcem medalj s šahovske olimpijade, in
njihovim trenerjem, ki jih določi Šahovska zveza Slovenije, se
izplača nagrada, kot je določena v prvem, drugem in tretjem
odstavku tega člena.
(7) Na področju športa invalidov se športnikom invalidom,
nosilcem paralimpijskih medalj in medalj z olimpijskih iger gluhih ter njihovim trenerjem, ki jih določi Zveza za šport invalidov
Slovenije – Slovenski paralimpijski komite, izplača nagrada v

2807.

Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega
dela v javnih zavodih na področju vzgoje
in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022

Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni
list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in
112/21 – ZNUPZ) ministrica za izobraževanje, znanost in šport
sprejme

SKLEP
o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela
v javnih zavodih na področju vzgoje
in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022
I
Vzgojno-izobraževalni zavodi v šolskem letu 2021/2022
pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela upoštevajo trenutne epidemiološke razmere in izvajajo ukrepe, skladne s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(https://www.nijz.si/sl).
Upoštevaje modele in priporočila za šolsko leto
2021/2022 v razmerah, povezanih z nalezljivo boleznijo
Covid-19, objavljene na spletni strani https://www.zrss.si/
digitalnaknjiznica/Modeli%20in%20priporocila_2021_22/, se
1. septembra 2021 vzgojno-izobraževalno delo začne izvajati
po modelu B.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-152/2021
Ljubljana, dne 31. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0113
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

Uradni list Republike Slovenije
2808.

Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega
dela na daljavo

Na podlagi prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list
RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21
– ZNUPZ) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

SKLEP
o izvajanju vzgojno-izobraževalnega
dela na daljavo
I
Zaradi omilitve in odprave posledic COVID-19 se v:
– osnovnih šolah,
– glasbenih šolah,
– srednjih šolah,
– višjih strokovnih šolah in
– organizacijah za izobraževanje odraslih
vzgojno izobraževalno delo izvaja na daljavo.
II
V vzgojno-izobraževalnih zavodih iz prejšnje točke se
izobraževanje na daljavo izvaja v primeru:
– začasne omejitve ali prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja,
– epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela (izmenski pouk,…),
– ugotovitve pristojnega inšpektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja
COVID-19 ali
– napotitve posameznih oddelkov v karanteno.
III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list
RS, št. 32/21 in 55/21 – popr.).
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-151/2021
Ljubljana, dne 30. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0111
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
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Odredba o spremembah Odredbe
o začasnih ukrepih na področju organizacije
in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

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

ODREDBO
o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih
na področju organizacije in opravljanja
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja
nalezljive bolezni COVID-19
1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije in
opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 116/21) se besedilo
2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni
ravni, na svojem območju zagotavljajo tudi:
– vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe
z virusom SARS-CoV-2,
– cepilna mesta za namen cepljenja proti COVID-19,
– ambulanto COVID-19, v kateri po predhodnem naročilu
zagotovijo klinični pregled pacienta s sumom na COVID-19.«.
2. člen
V 8. členu se besedilo »31. avgusta« nadomesti z besedilom »30. septembra«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-216/2021/14
Ljubljana, dne 31. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0167
Janez Poklukar
minister
za zdravje
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