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Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja
in blaženja posledic nalezljive bolezni
COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o nujnih ukrepih
za zajezitev širjenja in blaženja posledic
nalezljive bolezni COVID-19
na področju zdravstva (ZNUNBZ)
Razglašam Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja
in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju
zdravstva (ZNUNBZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 28. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-271
Ljubljana, dne 5. novembra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O NUJNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA
IN BLAŽENJA POSLEDIC NALEZLJIVE BOLEZNI
COVID-19 NA PODROČJU ZDRAVSTVA
(ZNUNBZ)
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem zakonom se zaradi zajezitve širjenja in blaženja
posledic nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu:
COVID-19) na področju zdravstva:
1. spreminjajo in dopolnjujejo določbe naslednjih zakonov:
a) Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12
– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13

– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15
– ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 –
ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22 in 100/22
– ZNUZSZS),
b) Zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 159/21),
c) 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, 112/21 – ZNUPZ, 196/21
– ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS in 132/22 – odl. US),
č) Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS,
št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ
in 206/21 – ZDUPŠOP),
d) Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic
COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – ZNUPZ in 206/21
– ZDUPŠOP),
e) Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic
COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21 in 52/22 – odl. US),
f) Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22);
2. odstopa od določb naslednjih zakonov:
a) Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12
– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15
– ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 –
ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22 in 100/22
– ZNUZSZS),
b) Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 –
odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21
– ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1),
c) 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, 112/21 – ZNUPZ, 196/21
– ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS in 132/22 – odl. US),
č) Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19),
d) Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list
RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE),
e) Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15,
14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS;
3. določajo začasni ukrepi na področju zdravstva, socialnega varstva in dela.
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II. DEL
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
1. Zakon o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju
2. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12
– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15
– ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 –
ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22 in 100/22
– ZNUZSZS) se v 23. členu v prvem odstavku v 3. točki v peti
alineji podpičje nadomesti z vejico in doda nova šesta alineja,
ki se glasi:
»– storitve lekarniške dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, razen v primeru izdaje zdravil in medicinskih pripomočkov iz 1., 3., 4. in 6. točke tega odstavka;«.
V drugem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »ter
zdravstvene programe iz devetnajste, dvajsete in enaindvajsete alinee 1. točke prejšnjega odstavka ter navodila za njegovo
izvajanje«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Vsebino, način izvedbe in podrobnejša merila za izvajanje skupinskih zdravstvenih programov iz devetnajste, dvajsete
in enaindvajsete alinee 1. točke prvega odstavka tega člena
določi minister, pristojen za zdravje.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
3. člen
V 46. členu se v 5. točki beseda »petim« nadomesti z
besedo »šestim«.
4. člen
V 47. členu se v 3. točki beseda »petim« nadomesti z
besedo »šestim«.
2. Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju
5. člen
V Zakonu o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 159/21) se v
4. členu besedilo »1. januarja 2023« nadomesti z besedilom
»1. januarja 2024«.
3. Zakon o zdravstveni dejavnosti
6. člen
V Zakonu 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, 112/21 – ZNUPZ, 196/21
– ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS in 132/22 – odl. US) se besedilo
63. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec, ki
opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, uporablja
slovenski jezik.
Izvajalec zdravstvene dejavnosti za posamezno delovno
mesto določi potrebno stopnjo znanja slovenskega jezika. Pri
pripravi akta iz prejšnjega stavka upošteva:
– stopnje znanja po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira, pri čemer se kot najnižjo stopnjo znanja določi
raven B2;
– zahtevnost delovnega mesta;
– pomembnost in pogostnost stikov z bolnikom;
– način dela.
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Ne glede na prejšnji odstavek se za diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika (v nadaljnjem
besedilu: diplomirana medicinska sestra), diplomirano babico
oziroma diplomiranega babičarja (v nadaljnjem besedilu: diplomirana babica) in magistra oziroma magistro farmacije (v
nadaljnjem besedilu: magister farmacije), ki opravlja svoje delo
v neposrednem stiku z bolnikom, zahteva znanje slovenskega
jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce na
ravni C1 ter pisanje na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.
Znanje slovenskega jezika iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se dokazuje:
– z dokazilom o zaključeni najmanj srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji,
– s potrdilom o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce oziroma zdravstvene sodelavce iz petega odstavka tega člena ali
– z dokazilom javne visokošolske izobraževalne ustanove
v Republiki Sloveniji ali tujini, ki poučuje in izvaja izpit iz slovenskega jezika kot drugi oziroma tuj jezik, o uspešno opravljenem
preizkusu znanja slovenskega jezika.
Potrdilo iz druge alineje prejšnjega odstavka izda zbornica oziroma strokovno združenje, ki ima javno pooblastilo
iz 87.c člena tega zakona, na podlagi uspešno opravljenega
preizkusa znanja iz slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce. Program preizkusa
znanja iz prejšnjega stavka pripravi zbornica oziroma strokovno
združenje, ki ima javno pooblastilo iz 87.c člena tega zakona,
v sodelovanju z javno visokošolsko izobraževalno ustanovo v
Republiki Sloveniji, na kateri se poučuje slovenščina kot drugi
oziroma tuji jezik in ki izvaja izpite iz znanja slovenskega jezika.
Potrdilo iz tega odstavka se izda za namen opravljanja dela
zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca pri
izvajalcu zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Vsebino in potek preizkusa znanja iz slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce ter obliko potrdila iz prejšnjega odstavka določi zbornica
oziroma strokovno združenje, ki ima javno pooblastilo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.
Stroške preizkusa znanja slovenskega jezika iz tega člena
krije zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec.
Dokazilo iz četrtega odstavka tega člena se predloži:
– ob prijavi na strokovni izpit;
– diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirana babica, ki ima pridobljeno poklicno kvalifikacijo v skladu s petim
odstavkom 64. člena tega zakona, in zdravstveni administrativni sodelavec, ob zaposlitvi;
– zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec, ki
je poklicno kvalifikacijo pridobil v drugi državi članici Evropske
unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski
konfederaciji, v postopku vpisa v register iz šestega odstavka
64. člena tega zakona pri ministrstvu, pristojnem za zdravje,
ali pri zbornici oziroma strokovnem združenju, ki ima javno
pooblastilo iz 87.c člena tega zakona.
Izvajalci zdravstvene dejavnosti zagotovijo, da se na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna
skupnost, bolniku zagotovi pravica do sporazumevanja z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci v italijanskem ali
madžarskem jeziku na stopnji znanja iz drugega oziroma iz
tretjega odstavka tega člena. Pravica iz prejšnjega stavka se
bolniku omogoči v najbližji bolnišnici, ki leži zunaj območja
občin, v katerih živi avtohtona narodna skupnost, kadar na tem
območju ni takšne ustanove.«.
7. člen
V 87.c členu se v prvem odstavku na koncu sedme alineje
pika nadomesti s podpičjem in doda nova osma alineja, ki se
glasi:
»– izdaja potrdila o preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce oziroma zdravstvene
sodelavce.«.
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4. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi
posledic drugega vala epidemije COVID-19
8. člen
V Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS,
št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ
in 206/21 – ZDUPŠOP) se v 31. členu šesti odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»(6) Ukrepi iz tega člena veljajo do 31. decembra 2023.
Vlada lahko ukrep iz tega člena na podlagi strokovnega mnenja
NIJZ, ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2, s sklepom največ
dvakrat podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev. Sklep
o podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.
9. člen
V 44. členu se v drugem odstavku besedilo »oziroma v
jeziku, ki ga pacient oziroma njegovi družinski člani razumejo,
ter da je vsa zdravstvena dokumentacija o pacientu, ki ga
obravnava ponudnik storitev, tudi v slovenskem jeziku« nadomesti z besedilom »ali v jeziku narodne skupnosti na območjih
lokalnih skupnosti, kjer je poleg slovenskega jezika uradni
jezik tudi italijanski oziroma madžarski jezik, oziroma v jeziku,
ki ga pacient oziroma njegovi družinski člani razumejo, ter da
je vsa zdravstvena dokumentacija o pacientu, ki ga obravnava
ponudnik storitev, tudi v slovenskem jeziku«.
V tretjem odstavku se letnica »2022« nadomesti z letnico
»2023«.
5. Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev
posledic COVID-19
10. člen
V Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic
COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – ZNUPZ in 206/21
– ZDUPŠOP) se besedilo 57. člena spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionarji, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na
podlagi koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe, ki je bila
sklenjena pred 17. decembrom 2017, morajo določiti odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti v skladu z drugo alinejo
prvega odstavka 44.č člena ZZDej in koncedentu sporočiti
podatke iz druge alineje prvega odstavka 44.č člena ZZDej o
odgovornem nosilcu zdravstvene dejavnosti za posamezen
zdravstveni program oziroma posamezno vrsto zdravstvenih
storitev specialistične bolnišnične dejavnosti, ki so podlaga
za sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi, do 17. decembra
2024.«.
6. Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje
širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje
in odpravo posledic COVID-19
11. člen
V Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic
COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21 in 52/22 – odl. US) se
70. člen spremeni tako, da se glasi:
»70. člen
(škoda na zdravju in upravičenci do denarne odškodnine
po tem zakonu)
Upravičenci, ki imajo pravico do denarne odškodnine za
škodo na zdravju po tem zakonu, so:
1. oseba, katere cepljenje proti COVID-19 je opravil izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki ima v Republiki Sloveniji izdano
dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v skladu z
zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, ali oseba, ki jo je z
zdravilom za zdravljenje COVID-19, ki ima začasno dovoljenje
za promet, zdravil izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki ima
v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za opravljanje zdra-
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vstvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost, in ji je nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem
in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij v skladu s predpisom,
ki ureja odškodninsko odgovornost za škodo, ki nastane osebi
zaradi obveznega cepljenja;
2. v primeru smrti osebe iz prejšnje točke, njen zakonec
oziroma partner, s katerim je ta oseba živela v zunajzakonski
skupnosti, in starši pod pogojem, da je bila umrla oseba otrok
do 18. leta starosti ali otrok nad 18. letom starosti, če so ga bili
starši dolžni preživljati ali je z njimi živel v trajnejši življenjski
skupnosti;
3. v primeru smrti osebe iz 1. točke tega člena, njeni otroci
do 18. leta starosti ali otroci nad 18. letom starosti, ki jih je bila
ta oseba dolžna preživljati ali so z njo živeli v trajnejši življenjski
skupnosti.«.
12. člen
Besedilo 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O načinu in postopku za uveljavljanje pravice do odškodnine po tem zakonu in višini odškodnine za upravičence iz
70. člena tega zakona se uporablja predpis, ki ureja odškodninsko odgovornost za škodo, ki nastane osebi zaradi obveznega
cepljenja, tako da:
– upravičencu iz 1. točke 70. člena tega zakona pripada
odškodnina, ki je določena za osebo, ki ji je z obveznim cepljenjem nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem
zmanjšanju življenjskih funkcij,
– upravičencu iz 2. točke 70. člena tega zakona pripada
odškodnina, ki je določena za zakonca oziroma partnerja, s
katerim je živela v zunajzakonski skupnosti, in starše,
– upravičencu iz 3. točke 70. člena tega zakona pripada
odškodnina, ki je določena za otroke.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora v postopku za
uveljavljanje pravice do odškodnine v skladu s tem zakonom
mnenje komisije za ugotavljanje vzročne zveze iz predpisa, ki
ureja odškodninsko odgovornost za škodo, ki nastane osebi
zaradi obveznega cepljenja, vsebovati oceno o tem, ali je
domnevna posledica cepljenja proti COVID-19 resen neželen
učinek po cepljenju oziroma ali je domnevna posledica zdravljenja COVID-19 resen neželen učinek zdravljenja. Resen
neželen učinek po cepljenju COVID-19 ali resen neželen učinek zdravljenja COVID-19 se ocenjuje v skladu z zakonom, ki
ureja zdravila, in pravilnikom, ki ureja farmakovigilanco zdravil
za uporabo v humani medicini.
(3) Vloga, ki je vložena v zvezi z domnevno posledico cepljenja proti COVID-19, ali vloga, ki je vložena v zvezi
z domnevno posledico zdravljenja COVID-19, ki v skladu s
prejšnjim odstavkom ni ocenjena kot resen neželen učinek po
cepljenju ali kot resen neželen učinek zdravljenja, se zavrne.
Zoper odločbo iz prejšnjega stavka pritožba ni dovoljena, je pa
mogoč upravni spor.
(4) Minister, pristojen za zdravje, določi in na spletni strani
ministrstva, pristojnega za zdravje, objavi obrazec, na katerem
se vloži vloga za uveljavljanje pravice do odškodnine za škodo
zaradi cepljenja proti COVID-19 ali zdravljenja COVID-19, v
skladu s tem zakonom, pri čemer:
– upošteva vsebino, ki jo mora vloga vsebovati v skladu
s predpisom iz prvega odstavka tega člena, in
– določi podrobnejšo vsebino podatkov in dokumentacije za ocenjevanje resnega neželenega učinka cepljenja proti
COVID-19 ali zdravljenja COVID-19 v skladu z zakonom, ki
ureja zdravila, in pravilnikom, ki ureja farmakovigilanco zdravil
za uporabo v humani medicini, ki se vlogi priloži.
(5) V postopku se za vlogo in odločitev glede pravice do
odškodnine v skladu s tem zakonom upravna taksa ne plača.«.
13. člen
V 76. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) ZZZS aktivnosti iz prejšnjega odstavka izvaja do izteka veljavnosti posameznega ukrepa, za katerega ZZZS izvaja
aktivnosti, vendar najdlje do 31. decembra 2024.«.
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7. Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti
zdravstvenega sistema
14. člen
V Zakonu o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22) se 15. člen
spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(plačilo po realizaciji za vse opravljene zdravstvene storitve)
(1) Za namen povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob se izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe,
ki v okviru svojih zmogljivosti (kader, oprema, prostor) izvajajo
zdravstvene storitve, zagotovi plačilo po realizaciji za vse tako
opravljene zdravstvene storitve brez sklenitve posebne pisne
pogodbe. V izvajanje zdravstvenih storitev iz tega odstavka
izvajalec zdravstvene dejavnosti s koncesijo ne more vključiti
zdravstvenih delavcev, zaposlenih pri javnih zdravstvenih zavodih. Izvajanje zdravstvenih storitev iz tega odstavka spremlja
Zavod, ki ministru, pristojnemu za zdravje, posreduje mesečna
poročila o obsegu izvajanja zdravstvenih storitev. Podrobnejšo
vsebino in način poročanja določi minister, pristojen za zdravje.
(2) Za ugotavljanje zadostnega obsega odprave oziroma
skrajšanja čakalnih dob se uporabi merilo število čakajočih
pacientov po posameznih stopnjah nujnosti in število čakajočih
pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo po posameznih
stopnjah nujnosti. Če je pacientu iz prejšnjega stavka predlagana izvedba zdravstvene storitve znotraj najdaljše dopustne
čakalne dobe pri določenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti,
vendar pacient izvedbo zdravstvene storitve pri tem izvajalcu
odkloni, se ga za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja merila iz
tega odstavka ne šteje kot čakajočega pacienta.
(3) Če izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe do 31. marca 2023 ne zagotovijo zadostnega
obsega odprave oziroma skrajšanja čakalnih dob, ki presegajo
najdaljšo dopustno čakalno dobo, kar Vlada ugotovi s posebnim sklepom, Zavod v nadaljnjih 60 dneh od izdanega sklepa
izvede javni poziv, s katerim v izvajanje zdravstvenih storitev za
namen odprave oziroma skrajšanja čakalnih dob za posamezno vrsto zdravstvene storitve, ki presegajo najdaljšo dopustno
čakalno dobo, dodatno vključi izvajalce zdravstvene dejavnosti
izven mreže javne zdravstvene službe. Izvajalci zdravstvene
dejavnosti izven mreže javne zdravstvene službe izvajajo zdravstvene storitve, za katere obstaja čakalna doba, ki presega
najdaljšo dopustno čakalno dobo. V izvajanje zdravstvenih
storitev iz tega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti izven
mreže javne zdravstvene službe ne more vključiti zdravstvenih
delavcev, zaposlenih pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v
mreži javne zdravstvene službe. Vrste zdravstvene dejavnosti, podrobnejši postopek in merila za vključitev izvajalcev iz
tega odstavka določi minister, pristojen za zdravje, postopek
financiranja, poročanje in nadzor nad izvajanjem zdravstvenih
storitev ter tehnične pogoje za vključitev v poročanje izvajanja
zdravstvenih storitev pa določi Zavod.
(4) Izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe nadaljujejo z izvajanjem zdravstvenih storitev
v skladu s prvim odstavkom tega člena ne glede na vključitev
izvajalcev zdravstvene dejavnosti izven mreže javne zdravstvene službe na podlagi prejšnjega odstavka. Za namen izvajanja
tega ukrepa javni zdravstveni zavod mesečno preverja izpolnjevanje pogojev za vsa soglasja, izdana na podlagi prvega
odstavka 53.b člena ZZDej, veljavna v času izvajanja tega
ukrepa. Če ugotovi, da pogoji za izdajo soglasja iz 53.b člena
ZZDej niso izpolnjeni, soglasje prekliče.
(5) Vir podatkov o čakalni dobi in čakajočih so podatki iz centralnega sistema eNaročanje. Izvajalci zdravstvene
dejavnosti so odgovorni za usklajenost podatkov o čakalni
dobi in čakajočih v lokalnih sistemih glede na centralni sistem
eNaročanje. V izvajanje ukrepa iz tega člena se lahko vključijo
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le izvajalci iz prvega in tretjega odstavka tega člena, ki imajo
usklajene podatke iz tega odstavka.
(6) Izvajalcem zdravstvene dejavnosti iz tega člena se
zagotovi plačilo glede na obseg opravljenih zdravstvenih storitev, upoštevaje standarde storitev in cene, dogovorjene v
programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja v
skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje.
(7) Ne glede na 53.c člen ZZDej lahko javni zdravstveni zavod za namen opravljanja zdravstvenih storitev iz tega
ukrepa sklene podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega
prava (v nadaljnjem besedilu: podjemna pogodba) za opravljanje zdravstvenih storitev z zdravstvenim delavcem, zaposlenim
pri njem, za redni obseg programa zdravstvene dejavnosti, če
rednega obsega programa ta zaposleni ne more izvesti v okviru
svojega rednega delovnega časa, in za izvajanje zdravstvenih
storitev nad rednim programom zdravstvene dejavnosti, če
zdravstvene storitve opravi zunaj svojega rednega delovnega
časa. Ne glede na zakon, ki ureja posebni davek na določene
prejemke, se posebni davek na določene prejemke ne plačuje
od izplačil na podlagi podjemnih pogodb, ki jih javni zdravstveni
zavod v tem primeru sklene z lastnim zaposlenim zdravstvenim
delavcem. Javni zdravstveni zavod Finančni upravi Republike Slovenije sporoči podatke o zneskih izplačil iz prejšnjega
stavka za posamezni mesec po posameznem zaposlenem, in
sicer najpozneje do konca tekočega meseca za pretekli mesec.
Javni zdravstveni zavod v primeru sklenitve podjemne pogodbe
iz tega odstavka vodi evidenco opravljenih zdravstvenih storitev za posameznega zaposlenega tako, da sta iz nje razvidna
datum in časovno obdobje vseh zdravstvenih storitev, ki jih ta
zaposleni opravi za javni zdravstveni zavod v in izven rednega
delovnega časa tega zaposlenega. Nadzor nad evidenco iz
prejšnjega stavka izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije.
(8) Sredstva za povečanje obsega programa oziroma
izvedbo zdravstvenih storitev iz tega člena se v deležu obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotovijo iz sredstev
nerealiziranega programa storitev obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Zavod preveri realizacijo izvajalcev zdravstvene
dejavnosti in sredstva iz nerealiziranih programov nameni za
izvajanje zdravstvenih storitev iz tega člena. Če sredstva iz prvega stavka tega odstavka ne zadoščajo, se dodatna sredstva
za zagotavljanje ukrepa iz tega člena zagotovijo iz proračuna
Republike Slovenije. Zavod izstavlja zahtevke za izplačilo sredstev iz proračuna, skupaj z dokazili, kvartalno, in sicer do konca
maja za prvi kvartal, do konca septembra za drugi kvartal in do
konca novembra za tretji kvartal. Končna obveznost proračuna
Republike Slovenije do Zavoda za posamezno koledarsko leto
se ugotovi na podlagi končnega letnega obračuna zdravstvenih
storitev iz tega člena. Zavod zahtevek za izplačilo, skupaj z
dokazili, izstavi do konca februarja za preteklo leto. Zahtevki se
plačajo Zavodu v 15 dneh po sprejetju zahtevka.
(9) Minister, pristojen za zdravje, posreduje pristojnemu
odboru Državnega zbora Republike Slovenije poročila o izvajanju zdravstvenih storitev iz prvega odstavka tega člena, vključno z analizo odprave oziroma skrajšanja čakalnih dob, in sicer:
– za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. marca 2023:
do 30. aprila 2023,
– za obdobje od 1. aprila 2023 do 30. junija 2023:
do 30. julija 2023,
– za obdobje od 1. julija 2023 do 30. septembra 2023:
do 31. oktobra 2023,
– za obdobje od 1. oktobra 2023 do 31. decembra 2023:
do 31. januarja 2024.
(10) Zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, iz neporabljenih sredstev za povečanje obsega programa, ki so jih oblikovale kot zavarovalno-tehnične rezervacije
na podlagi 35. 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, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl.
US in 206/21 – ZDUPŠOP) in 39. člena Zakona o nujnih ukre-
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pih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21,
206/21 – ZDUPŠOP in 132/22) plačujejo izvedbo zdravstvenih
storitev v deležu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in
sicer do njihove porabe oziroma najdlje do izteka veljavnosti
ukrepa iz tega člena.
(11) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2024.
Vlada Republike Slovenije lahko ukrep iz tega člena na podlagi
strokovnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2, s sklepom največ dvakrat
podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
15. člen
V 16. členu se v prvem odstavku v drugi alineji za besedo
»kadra« doda besedilo »(sredstva za plače in druge prejemke
iz delovnega razmerja)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sredstva za izvajanje ukrepov iz prve alineje prejšnjega odstavka se zagotavljajo iz sredstev, pridobljenih na
podlagi izvajanja storitev povečanega obsega programa iz
osmega odstavka prejšnjega člena, in sicer v višini, ki se nanaša na kalkulativni element plač in drugih prejemkov v skladu
s predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti,
razliko pa zagotovi proračun Republike Slovenije. Sredstva za
izvajanje ukrepov iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka
zagotavlja proračun Republike Slovenije. Sredstva za izplačilo
dodatkov iz prejšnjega odstavka lahko uveljavlja le izvajalec, ki
ima usklajene, popolne in ažurirane podatke v Evidenci gibanja
zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov, ki jo
upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Sredstva za izvajanje ukrepov iz tega člena se pridobijo neposredno na podlagi
zahtevka, ki se vloži na podlagi tega zakona in predpisov, izdanih na podlagi tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena,
razen sredstev, ki so pridobljena na podlagi izvajanja storitev
iz prejšnjega člena.«.
V tretjem odstavku se:
– v drugem stavku besedilo »pripada tudi dodatek« nadomesti z besedilom »pripadajo tudi sredstva za plače in druge
prejemke iz delovnega razmerja«,
– v tretjem stavku besedilo »obseg dodatnega zdravstvenega kadra« nadomesti z besedilom »dodatek za zaposlitev
dodatnega zdravstvenega kadra«,
– za tretjim stavkom doda nov četrti stavek, ki se glasi:
»Izvajalec lahko uveljavlja pravico do dodatka za zaposlitev
dodatnega zdravstvenega kadra, če ima predhodno realizirane
zaposlitve tega kadra v obsegu, kot je določen s standardom in
obsegom programa z Zavodom.«.
V petem odstavku v drugem stavku se za besedo »dela«
doda besedilo »ali drugo možnostjo nagrajevanja za opravljene
storitve iz prejšnjega člena«.
16. člen
V 21. členu se v tretjem odstavku besedilo »15. januarja
2023« nadomesti z besedilom »15. aprila 2023«.
V petem odstavku se beseda »štirih« nadomesti z besedo
»šestih«.
V šestem odstavku se beseda »štirih« nadomesti z besedo »šestih«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Zavod ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ne glede
na prvi odstavek 15. člena zakona posreduje tudi poročilo glede
izvajanja ukrepa iz prvega odstavka 15. člena zakona, in sicer:
– do 30. novembra 2022 za obdobje od 1. septembra
2022 do uveljavitve Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22);
– do 15. januarja 2023 za obdobje od uveljavitve Zakona
o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS,
št. 141/22) do 31. decembra 2022.«.
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III. DEL
ODSTOP OD DOLOČB POSAMEZNIH ZAKONOV
1. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju in Zakon o delovnih razmerjih
17. člen
(izolacija zaradi COVID-19)
(1) Ne glede na 29. člen Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10
– ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13
– ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14
– ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K,
36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22,
43/22 in 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) in
tretji odstavek 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F,
52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 –
ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in
54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) se nadomestilo plače zavarovancem zaradi izolacije zaradi potrjene okužbe
z virusom SARS-CoV-2, ki jo odredi izbrani osebni zdravnik,
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: ZZZS) povrne iz sredstev proračuna Republike Slovenije, za čas trajanja kužnosti, ki se potrjuje s hitrim antigenskim testom ali testom na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne
reakcije s polimerazo. Kadar oseba, ki ima potrjeno okužbo z
virusom SARS-CoV-2, ne uveljavlja pravice do nadomestila
plače zaradi izolacije, se zgolj odredi izolacija kot ukrep iz prvega odstavka 18. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 178/21
– odl. US in 125/22).
(2) Ukrep iz tega člena velja do 31. marca 2023.
18. člen
(ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe)
(1) Ne glede na 80. in 80.a člen ZZVZZ lahko zavarovana
oseba, starejša od 19 let, brez splošnega osebnega zdravnika
uveljavlja pravice iz zdravstvenega zavarovanja z izbiro in
opredelitvijo na ambulanto za neopredeljene zavarovane osebe
(v nadaljnjem besedilu: ambulanta za neopredeljene). Če zavarovana oseba v času izbire in opredelitve na ambulanto za
neopredeljene izbere splošnega osebnega zdravnika v skladu
s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje, izbira in opredelitev na ambulanto za neopredeljene prenehata.
(2) Ambulanta za neopredeljene se organizira pri javnih
zdravstvenih zavodih, kjer zaradi pomanjkanja zdravnikov izbira splošnega osebnega zdravnika v skladu z 80. členom
ZZVZZ ni mogoča. Sredstva za delovanje ambulante za neopredeljene se zagotavljajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.
(3) V ambulanto za neopredeljene se na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: podjemna pogodba) ne glede na šesti odstavek 53.c 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, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 –
ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS in 132/22 – odl. US; v nadaljnjem
besedilu: ZZDej) vključujejo:
– zdravniki z licenco na področju splošne oziroma družinske medicine, zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu,
kjer se organizira ambulanta za neopredeljene, in imajo dosežen glavarinski količnik 1895 ali več, ekvivalentno deležu
zaposlitve,
– drugi zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu iz prejšnje alineje, in sicer
v ambulantah splošne oziroma družinske medicine,
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– specializanti, ki izpolnjujejo pogoje iz 20.a člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ,
40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18,
66/19 in 199/21; v nadaljnjem besedilu: ZZdrS), pod pogojem,
da jim javni zdravstveni zavod, kjer se organizira ambulanta za
neopredeljene, zagotovi ustrezno mentorstvo,
– zdravniki koncesionarji z licenco na področju splošne
oziroma družinske medicine z območja javnega zdravstvenega zavoda, kjer se organizira ambulanta za neopredeljene, ki
imajo dosežen glavarinski količnik 1895 ali več,
– drugi zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki so
zaposleni pri koncesionarju iz prejšnje alineje, in sicer v ambulantah splošne oziroma družinske medicine.
(4) Na podlagi izbire in opredelitve na ambulanto za neopredeljene lečeči zdravnik pridobi vse pravice in dolžnosti ter
pristojnosti splošnega osebnega zdravnika, vključno s pridobitvijo upoštevne zdravstvene dokumentacije zavarovane osebe.
(5) Podjemna pogodba se lahko sklene za čas trajanja
tega ukrepa in vsebuje najmanj naslednje vsebine:
1. vrste in obseg zdravstvenih storitev, ki jih bo podjemnik
opravljal na podlagi podjemne pogodbe,
2. čas, v katerem bo podjemnik opravljal zdravstvene storitve na podlagi podjemne pogodbe, ob upoštevanju dnevnega
in tedenskega počitka ter letnega dopusta,
3. oceno ur, ki bo opravljena na podlagi podjemne pogodbe,
4. plačilo za opravljene zdravstvene storitve,
5. zavarovanje poklicne odgovornosti,
6. rok za opravo zdravstvenih storitev,
7. izjavo, da opravljanja zdravstvenih storitev ni mogoče
prenesti na tretjo osebo.
(6) Ne glede na zakon, ki ureja posebni davek na določene prejemke, se posebni davek na določene prejemke ne
plačuje od izplačil na podlagi podjemnih pogodb, ki jih sklene
javni zdravstveni zavod s podjemnikom iz tretjega odstavka
tega člena. Javni zdravstveni zavod Finančni upravi Republike Slovenije sporoči podatke o zneskih izplačil iz prejšnjega
stavka za posamezni mesec po posameznem podjemniku, in
sicer najpozneje do konca tekočega meseca za pretekli mesec.
Javni zdravstveni zavod v primeru sklenitve podjemne pogodbe
iz prejšnjega odstavka vodi evidenco opravljenih zdravstvenih
storitev za posameznega podjemnika tako, da sta iz nje razvidna datum in časovno obdobje vseh zdravstvenih storitev,
ki jih opravi za javni zdravstveni zavod. Nadzor nad evidenco
iz prejšnjega stavka izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije.
(7) Podrobnejšo vsebino in način organiziranja ambulant
za neopredeljene določi minister, pristojen za zdravje. Glede
meril za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja zdravstveno dejavnost. Način financiranja ambulant za
neopredeljene se določi v programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja iz prvega odstavka 63. člena ZZVZZ,
pri čemer se pri elementih cene za oblikovanje programa upošteva 65. člen ZZVZZ.
(8) Ukrep iz tega člena velja od 1. januarja 2023 do
31. decembra 2024. Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Vlada) lahko ukrep iz tega člena na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2,
s sklepom največ dvakrat podaljša, vsakokrat za največ šest
mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
2. Zakon o zdravstveni dejavnosti
19. člen
(komisija)
(1) Ne glede na drugi stavek devetega odstavka 3.a člena
ZZDej naloge komisije iz devetega odstavka 3.a člena ZZDej
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opravlja strokovnjak za vrsto zdravstvene dejavnosti, za katero
se izdaja dovoljenje, po potrebi pa tudi strokovnjak gradbene,
strojne ali druge tehnične stroke.
(2) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2023. Vlada
lahko ukrep iz tega člena na podlagi strokovnega mnenja NIJZ,
ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2, s sklepom največ dvakrat
podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
20. člen
(občasno oziroma začasno opravljanje zdravstvenih storitev)
(1) Ne glede na peto alinejo četrtega odstavka 24.a člena
ZZDej ponudniku storitev k prijavi za občasno oziroma začasno opravljanje zdravstvenih storitev pred prvim opravljanjem
zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji in vsakokrat, ko se
bistveno spremenijo njegove okoliščine za opravljanje storitev,
ni treba predložiti dokazila oziroma potrdila o znanju jezika iz
63. člena ZZDej.
(2) Izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem ponudnik storitev iz prejšnjega odstavka občasno oziroma začasno
opravlja zdravstvene storitve, zagotovi, da med ponudnikom
storitev in bolnikom oziroma njegovimi družinskimi člani sporazumevanje poteka v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne
skupnosti na območjih lokalnih skupnosti, kjer je poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi italijanski oziroma madžarski
jezik, oziroma v jeziku, ki ga bolnik oziroma njegovi družinski
člani razumejo, ter da je vsa zdravstvena dokumentacija o
bolniku, ki ga obravnava ponudnik storitev, tudi v slovenskem
jeziku.
(3) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2023. Vlada
lahko ukrep iz tega člena na podlagi strokovnega mnenja NIJZ,
ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2, s sklepom največ dvakrat
podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen
(raven znanja slovenskega jezika)
(1) Ne glede na tretji odstavek 63. 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, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 –
ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) se za
diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika, diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja
in magistra oziroma magistro farmacije, ki opravlja svoje delo
v neposrednem stiku z bolnikom, zahteva znanje slovenskega
jezika na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.
(2) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2023. Vlada
lahko ukrep iz tega člena na podlagi strokovnega mnenja NIJZ,
ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2, s sklepom največ dvakrat
podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Zakon o zdravilih
22. člen
(začasno dovoljenje za promet z zdravilom)
(1) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek 20. in 116. člen
Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZZdr-2) lahko Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) začasno dovoli promet z zdravilom za profilakso
ali za zdravljenje COVID-19, ki nima dovoljenja za promet, če
je za to zdravilo Evropska agencija za zdravila izdala mnenje
na podlagi tretjega odstavka 5. člena Uredbe (ES) št. 726/2004
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor
zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi
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Evropske agencije za zdravila (UL L št. 136 z dne 30. 4. 2004,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/5 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi
Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev
dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila,
Uredbe (ES) št. 1901/2006 o zdravilih za pediatrično uporabo
in Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za
uporabo v humani medicini (UL L št. 4 z dne 7. 1. 2019, str. 24)
ali četrtega odstavka 18. člena Uredbe (EU) 2022/123 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. januarja 2022 o okrepljeni
vlogi Evropske agencije za zdravila pri pripravljenosti na krize
in kriznem upravljanju na področju zdravil in medicinskih pripomočkov (UL L št. 20, z dne 31. 1. 2022, str. 1), in je pristojni
razširjeni strokovni kolegij, klinika, klinični oddelek ali klinični
inštitut pripravil priporočila ali protokol uporabe tega zdravila.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka velja do 31. decembra
2023. Vlada lahko ukrep iz tega člena na podlagi strokovnega
mnenja NIJZ, ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2, s sklepom
največ dvakrat podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev.
Sklep o podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

projektnega natečaja, če projekt izdela projektant, ki ima eno
referenco iz projektiranja takšnih objektov.
(3) Ukrep iz tega člena velja do 15. decembra 2023.

23. člen

(1) Sredstva za izvajanje mikrobiološke preiskave sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: sekvenciranje) in spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter
natančne karakterizacije variantnih virusov (v nadaljnjem besedilu: storitvi) se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
(2) Javne zavode za izvajanje sekvenciranja in storitev iz
prejšnjega odstavka izmed javnih zavodov, ki imajo dovoljenje
ministrstva, pristojnega za zdravje, za delo na področju medicinske genetike oziroma klinične mikrobiologije, ali imajo uradno akreditacijo za področje genetike oziroma mikrobiologije,
na podlagi javnega poziva izbere minister, pristojen za zdravje,
ki določi tudi najvišjo višino povračila stroškov za sekvenciranje
in storitvi iz prejšnjega odstavka. Obseg sekvenciranja in storitev iz prejšnjega odstavka na podlagi epidemiološke situacije
določi NIJZ. Javni zavod o obsegu izvajanja sekvenciranja
in storitev iz prejšnjega odstavka poroča NIJZ in ministrstvu,
pristojnemu za zdravje, ter slednjemu posreduje tudi zahtevke
za povračilo stroškov.
(3) Ukrep iz tega člena velja od 1. julija 2022 do 31. decembra 2023. Vlada lahko ukrep iz tega člena na podlagi
strokovnega mnenja NIJZ, ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2,
s sklepom največ dvakrat podaljša, vsakokrat za največ šest
mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se sredstva
za sekvenciranje in storitvi iz prvega odstavka tega člena zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije za vse izvajalce, ki
sekvenciranje in storitvi iz prvega odstavka tega člena izvajajo
od 1. julija 2022 do 30. novembra 2022.

(določitev najvišje dovoljene cene zdravila)
(1) Ne glede na prvi odstavek 158. člena ZZdr-2 za
zdravila, ki se nabavijo v okviru Skupnih javnih naročil držav
članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali v skladu
z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15,
14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS; v
nadaljnjem besedilu: ZJN-3) za potrebe pacientov na celotnem
območju Republike Slovenije, in zdravilo drugače ni dobavljivo,
JAZMP ne določi najvišje dovoljene cene. Za ta zdravila se
šteje, da je najvišja dovoljena cena enaka ceni, doseženi v teh
postopkih, in velja za obdobje trajanja veljavnosti teh pogodb.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka velja do 31. decembra
2023. Vlada lahko ukrep iz tega člena na podlagi strokovnega
mnenja NIJZ, ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2, s sklepom
največ dvakrat podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev.
Sklep o podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
4. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
24. člen
(plačilni rok)
(1) Ne glede na prvo alinejo prvega odstavka 11. člena
Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS,
št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE) je za javne zdravstvene zavode
plačilni rok do največ 60 dni od dneva prejema računa.
(2) Plačilni rok iz prejšnjega odstavka velja za račune, ki
so javnemu zdravstvenemu zavodu izdani od uveljavitve tega
zakona do 31. decembra 2023. Vlada lahko ukrep iz tega člena
na podlagi strokovnega mnenja NIJZ, ki sledi razvoju virusa
SARS-CoV-2, s sklepom največ dvakrat podaljša, vsakokrat
za največ šest mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. Zakon o javnem naročanju
25. člen
(izvajanje projektnih natečajev)
(1) Ne glede na tretji odstavek 100. člena ZJN-3 naročnikom ni treba izvesti projektnega natečaja v skladu z določbami
petega poglavja ZJN-3, če gre za projektiranje objektov za
zdravstvo, ki so namenjeni izvajanju zdravstvene dejavnosti
na sekundarni in terciarni ravni.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek za projektiranje novega
objekta za zdravstvo, ki je namenjeno izvajanju zdravstvene
dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni, ni treba izvesti

IV. DEL
ZAČASNI UKREPI
26. člen
(dovoljenja za medicinske laboratorije)
Medicinskim laboratorijem, ki so pravočasno oddali vlogo
za podaljšanje dovoljenja na podlagi osmega odstavka 4. člena
Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za
izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni
list RS, št. 64/04, 1/16, 56/19, 131/20 in 152/20 – ZZUOOP) in
jim v letu 2022 izteče veljavno dovoljenje, se veljavnost dovoljenja podaljša do 31. decembra 2023.
27. člen
(izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja
in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah
ter natančna karakterizacija variantnih virusov)

28. člen
(samotestiranje učencev osnovne šole, dijakov in študentov)
(1) Učenci osnovnih šol, dijaki in študentje prostovoljno
izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe
izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se
testiranje opravi v domačem okolju (v nadaljnjem besedilu:
samotestiranje).
(2) Osebi iz prejšnjega odstavka pripada deset testov
HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sama, njeni starši ali
zakoniti zastopniki prevzamejo v lekarni po predložitvi kartice
zdravstvenega zavarovanja ali predložitvi potrdila o šolanju in
osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. Če je oseba študent, poleg kartice
zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in
osebni dokument.
(3) Sredstva za izvajanje samotestiranja se zagotavljajo
v proračunu Republike Slovenije.
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(4) Najvišjo višino povračila stroškov testov HAG za samotestiranje in storitve izdaje testov HAG za samotestiranje,
ustreznost testa HAG za samotestiranje, podrobnejše pogoje in
postopek njihovega prevzemanja v lekarnah ter način izstavitve
zahtevkov za povračilo teh stroškov določi minister, pristojen
za zdravje.
(5) Nadzor nad izdajo in obračunom testov HAG za samotestiranje izvaja ZZZS.
(6) Ukrep iz tega člena velja do 24. junija 2023.
29. člen
(zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave)
(1) Za potrebe zagotavljanja zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije se osebam, ki so prebolele okužbo
z virusom SARS-CoV-2 in se po zaključenem bolnišničnem
zdravljenju zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v
domače okolje (v nadaljnjem besedilu: podaljšana obravnava), zagotovijo dodatne zmogljivosti pri izvajalcih zdravstvene
dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti z nastanitvijo (v nadaljnjem besedilu: namestitvene
zmogljivosti), ki se nanašajo na pogoje glede prostorov in
opreme iz 3.a člena ZZDej. Izvajalce in druge pogoje za izvajanje podaljšane obravnave določi minister, pristojen za zdravje.
(2) Oseba, odgovorna za vodenje dejavnosti podaljšane obravnave, je diplomirana medicinska sestra, ki izpolnjuje
pogoje iz petega odstavka 64. člena ZZDej ter ima najmanj
eno leto delovnih izkušenj na področju vodenja in organizacije
zdravstvene nege.
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena je upravičena
do podaljšane obravnave do 30 dni in se na podlagi ocene odgovorne osebe iz prejšnjega odstavka lahko podaljša dvakrat,
vsakokrat do 30 dni.
(4) Sredstva za delovanje namestitvenih zmogljivosti, prevoze do in od teh zmogljivosti, njihovo koordinacijo, vključno
s koordinacijo prevozov, in zagotavljanje storitev podaljšane
obravnave se zagotavljajo iz sredstev proračuna Republike
Slovenije.
(5) Ne glede na prvi in četrti odstavek tega člena do
sredstev niso upravičene tiste namestitvene zmogljivosti, ki za
ta namen že prejemajo sredstva iz drugih virov financiranja. V
primeru ugotovljenega dvojnega financiranja mora prejemnik
v proračun Republike Slovenije vrniti vsa prejeta sredstva za
ta namen.
(6) Ukrepi iz tega člena veljajo do 31. decembra 2023.
Vlada lahko ukrep iz tega člena na podlagi strokovnega mnenja
NIJZ, ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2, s sklepom največ
dvakrat podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev. Sklep
o podaljšanju ukrepov se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
30. člen
(zagotavljanje sredstev za zdravljenje s kisikom)
(1) Za namen izvajanja zdravstvene nege in zdravstvene
rehabilitacije oskrbovancem in za namen izvajanja podaljšane
obravnave iz prejšnjega člena se izvajalcem socialno varstvene
storitve institucionalnega varstva in javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom iz drugega odstavka 8. člena ZZDej ter izvajalcem podaljšane obravnave iz prejšnjega člena iz sredstev
proračuna Republike Slovenije zagotovi financiranje sredstev
za zdravljenje s kisikom, ki ga prejema oseba, ki zaradi okužbe
z virusom SARS-CoV-2 potrebuje podporo s kisikom oziroma
pri njem po COVID-19 vztraja pljučna insuficienca.
(2) Izvajalci iz prejšnjega odstavka za vsako osebo vodijo zdravstveno dokumentacijo, iz katere izhaja, kdo in kdaj
je predpisal zdravljenje s kisikom ter čas trajanja zdravljenja
s kisikom.
(3) Izvajalci iz prvega odstavka tega člena pri ZZZS uveljavljajo stroške, povezane z zdravljenjem s kisikom, za osebe
iz prvega odstavka tega člena, v višini in na način, kot jih določajo cenovni standardi in izvedbena pravila ZZZS.
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(4) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2023. Vlada
lahko ukrep iz tega člena na podlagi strokovnega mnenja NIJZ,
ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2, s sklepom največ dvakrat
podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
31. člen
(cepljenje proti sezonski gripi)
(1) Stroški prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi se
za zavarovane osebe obveznega zdravstvenega zavarovanja
v sezoni 2022/2023 krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Višino cene storitve cepljenja proti sezonski gripi, ki je
enotna za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, določi minister,
pristojen za zdravje.
(3) Ukrep iz tega člena velja od 1. septembra 2022 do
30. junija 2023.
32. člen
(zagotovitev dodatnih sredstev za izvajanje nalog
s področja javnega zdravja)
(1) Iz sredstev proračuna Republike Slovenije se zagotovijo dodatna sredstva za naloge s področja javnega zdravja, ki
jih NIJZ izvaja v zvezi s COVID-19, in sicer:
– upravljanje in koordinacija odziva na COVID-19, vključno z zagotavljanjem delovanja strokovnih delovnih skupin,
modeliranjem gibanja virusa SARS-CoV-2 in odzivom na dolgotrajne posledice COVID-19,
– vzdrževanje delovanja aplikacije in nadgradnja aplikacije #OstaniZdrav, ki zajema prilagoditev in posodabljanje
aplikacije v povezavi z novimi različicami virusa SARS-CoV-2,
prilagajanje aplikacije epidemiološkim parametrom novih različic virusa SARS-CoV-2 na predlog NIJZ in osveščanje javnosti
za čim večjo uporabo aplikacije.
(2) Iz sredstev proračuna Republike Slovenije se zagotovijo dodatna sredstva za naloge s področja informacijske
podpore, povezane s COVID-19, in sicer za vzdrževanje in
nadgradnjo sistema za izdajo EU digitalnih COVID potrdil ter za
povezovanje s sistemi na EU ravni (npr. za izmenjavo ključev
potrdil in izmenjavo podatkov o preklicanih potrdilih) in aplikacije za njihovo preverjanje v skladu z Uredbo (EU) 2021/953
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru
za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil
o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med
pandemijo COVID-19 (UL L št. 211 z dne 15. 6. 2021, str. 1).
(3) Ukrepa iz prve alineje prvega odstavka tega člena in
prejšnjega odstavka veljata do 31. decembra 2023. Vlada lahko
ukrepa iz prejšnjega stavka na podlagi strokovnega mnenja
NIJZ, ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2, s sklepom največ
dvakrat podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev. Sklep o
podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Ukrep iz druge alineje prvega odstavka tega člena velja
do 30. junija 2023.
33. člen
(začasna razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb)
(1) Izvajalec socialno varstvene storitve institucionalno
varstvo ali izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko na podlagi
pisnega sklepa delavca začasno razporedi k drugemu izvajalcu socialno varstvene storitve institucionalno varstvo ali izvajalcu zdravstvene dejavnosti v primerih povečanega obsega
dela zaradi zagotavljanja ukrepov preprečevanja širjenja in
omejevanja okužbe COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: začasna razporeditev). Kadar gre za delavca iz drugega odstavka
146. člena ZDR-1, se začasna razporeditev lahko izvede le na
podlagi njegovega predhodnega pisnega soglasja.
(2) Na podlagi prejšnjega odstavka se delavca začasno
razporedi na delovno mesto, za katero delavec izpolnjuje predpisane pogoje in za katero se zahteva najmanj enaka vrsta in
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raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, za katero
ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
(3) Delavec se začasno razporedi na podlagi pisnega dogovora med delodajalcem in izvajalcem, h kateremu je delavec
začasno razporejen. Dogovor o začasni razporeditvi vsebuje
najmanj:
– datum začetka opravljanja dela na drugem delovnem
mestu,
– datum prenehanja začasne razporeditve,
– navedbo delovnega mesta, na katerem bo delavec
opravljal delo, s kratkim opisom nalog,
– kraj opravljanja dela.
(4) Delodajalec lahko sklene dogovor o začasni razporeditvi delavca k drugemu izvajalcu, če sam ne izkazuje nujnih
delovnih potreb iz prvega odstavka tega člena. Ministrstvo,
pristojno za zdravje, lahko izvajalcem zdravstvene dejavnosti v
mreži javne zdravstvene službe odredi prednostno razporejanje
kadra glede na izkazane potrebe.
(5) Delavec je upravičen do dodatka zaradi začasne razporeditve v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače
delavca.
(6) Začasna razporeditev predčasno preneha z odstopom delodajalca od dogovora o začasni razporeditvi, umikom
pisnega soglasja iz prvega odstavka tega člena, prenehanjem
razlogov za začasno razporeditev pri izvajalcu, h kateremu je
delavec razporejen, oziroma na podlagi medsebojnega sporazuma.
(7) Delavec v času začasne razporeditve prejema plačo,
povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja
pri delodajalcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
Sredstva za financiranje dodatka iz petega odstavka tega člena se delodajalcu povrnejo iz proračuna Republike Slovenije
brez sklenitve posebne pisne pogodbe. Zahtevki za izplačilo
sredstev z obveznimi prilogami kot verodostojnimi knjigovodskimi listinami se vložijo pri ministrstvu, pristojnem za zdravje,
če je delodajalec, h kateremu je delavec začasno razporejen,
izvajalec zdravstvene dejavnosti, ali pri ministrstvu, pristojnem
za socialne zadeve, če je delodajalec, h kateremu je delavec
začasno razporejen, izvajalec socialno varstvene storitve institucionalno varstvo. Način vložitve zahtevkov, obvezne priloge
k zahtevku za izplačilo in roke izplačil določi minister, pristojen
za zdravje, oziroma minister, pristojen za socialno varstvo.
Izvajalec, h kateremu je delavec začasno razporejen, povrne
nastale stroške dela in potne stroške, razen dodatka iz petega
odstavka tega člena, delodajalcu, s katerim ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, če se tako dogovorita.
(8) Delavec ima v času začasne razporeditve pravico do
plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše.
Če bi bila plača na delovnem mestu, na katerega je delavec
začasno prerazporejen, ugodnejša, ima pravico do višje plače.
(9) Ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb, ki
urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela,
se dodatek iz petega odstavka tega člena ne všteva v osnovo
za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela.
(10) Nadzor nad izvajanjem ukrepa iz tega člena v javnem
sektorju izvajajo inšpektorji za plače v javnem sektorju v skladu
z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. V primeru
ugotovljenih nepravilnosti pri izplačilu dodatka iz tega člena
inšpektor izreče ukrep za odpravo nepravilnosti.
(11) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2023.
Vlada lahko ukrep iz tega člena na podlagi strokovnega mnenja
NIJZ, ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2, s sklepom največ
dvakrat podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev. Sklep
o podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
34. člen
(dodatne specializacije iz klinične psihologije)
(1) Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva za dodatnih 70 specializacij s področja klinične psihologije,
in sicer:
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– 30 specializacij v letu 2023 in
– 40 specializacij v letu 2024.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo za
specializacije, ki so razpisane po uveljavitvi tega zakona in se
začnejo izvajati najpozneje v treh mesecih od odobritve specializacije, in sicer za obdobje trajanja specializacije oziroma za
štiri leta. V primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni, porodniškega dopusta ali drugih upravičenih razlogov (npr. neizvajanje
kroženj) se čas specializacije ustrezno podaljša, vendar najdlje
za dve leti, o čemer odloči ministrstvo, pristojno za zdravje.
(3) Številčno razdelitev specializacij po posameznih ravneh zdravstvene dejavnosti določi minister, pristojen za zdravje, ob upoštevanju potreb prebivalstva in čakalnih dob na
področju klinične psihologije, do 1. marca posameznega leta.
(4) Javni razpis za financiranje specializacij iz tega člena
objavi ministrstvo, pristojno za zdravje, na svoji spletni strani za
leto 2023 do 30. novembra 2022, za leto 2024 pa do 1. marca
2023. Na javni razpis se lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo vzpostavljen Center za duševno zdravje otrok in
mladostnikov oziroma Center za duševno zdravje odraslih ali
razvojno ambulanto ali je vzpostavitev predvidena na podlagi
dogovora o programu storitev iz 63. člena ZZVZZ za leto objave
razpisa ali
– izvajajo program duševnega zdravja na sekundarni ali
terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.
(5) Medsebojne obveznosti ministrstva, pristojnega za
zdravje, javnega zdravstvenega zavoda in specializanta se
uredijo s pogodbo, ki določa najmanj:
1. obveznost, da se specializant po končani specializaciji
za najmanj 1,5-kratno časovno obdobje trajanja specializacije,
za polni delovni čas, zaposli pri javnem zdravstvenem zavodu,
za potrebe katerega je bila specializacija razpisana,
2. obveznost javnega zdravstvenega zavoda iz prejšnje
točke, da najmanj za 1,5-kratno časovno obdobje trajanja specializacije, za polni delovni čas, specializanta po končani specializacij zaposli kot specialista klinične psihologije,
3. obveznost in način vračila sredstev specializanta oziroma javnega zdravstvenega zavoda iz 1. točke tega odstavka,
če ne izpolni obveznosti iz 1. oziroma 2. točke tega odstavka,
4. način vlaganja zahtevkov javnih zdravstvenih zavodov
za financiranje specializacije,
5. število mentorskih ur, ki je financirano iz proračuna
Republike Slovenije,
6. nadzor nad opravljanjem programa specializacije.
(6) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2030.
35. člen
(dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine)
(1) Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine
pripada zdravniku, ki mu je na podlagi nacionalnega razpisa ali
razpisa za izvajalca iz a18.a člena ZZdrS odobrena specializacija v letu 2023, in sicer v višini 1000 eurov bruto mesečno.
Dodatek se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije in
se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače, izplačuje pa se
celotno obdobje trajanja specializacije. V primeru podaljšanja
specializacije se dodatek iz tega člena izplačuje največ za
obdobje tega podaljšanja.
(2) Če zdravnik med opravljanjem specializacije iz družinske medicine od nje odstopi oziroma mu je bila v skladu z
zakonom, ki ureja zdravniško službo, izdana odločba o prenehanju ali prekinitvi ali če se po opravljeni specializaciji v skladu
z zakonom, ki ureja zdravniško službo, ne zaposli pri javnem
zdravstvenem zavodu, za potrebe katerega je bila specializacija razpisana, ali v mreži javne zdravstvene službe za najmanj
dvakratno obdobje, kot je prejemal dodatek iz tega člena, mora
vrniti vrednost celotnega dodatka iz prejšnjega odstavka.
(3) Zahtevek za izplačilo dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine ministrstvu, pristojnemu za zdravje,
vloži izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je zaposlen
zdravnik iz prvega odstavka tega člena. Podrobnejši način
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vlaganja zahtevkov, obvezna dokazila in roke za predložitev
zahtevkov določi minister, pristojen za zdravje.
(4) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2030.
36. člen
(dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki,
obolelimi za COVID-19)
(1) Zaposleni v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe
in mreži izvajalcev javne službe na področju socialnega varstva, ki izvajajo socialno varstveno storitev institucionalnega
varstva, za izvajalce krizne namestitve in za izvajalce socialno
varstvenih programov, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov
(Uradni list RS, št. 70/16, 34/19, 40/21 in 17/22) (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec v javni mreži), ki neposredno dela s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (v nadaljnjem
besedilu: oboleli), je upravičen do dodatka do največ 900 eur
bruto mesečno za čas neposrednega dela z obolelimi (v nadaljnjem besedilu: dodatek COVID-19). Podrobnejša merila
za določitev višine dodatka COVID-19 in določitev najvišje
mesečne višine tega dodatka za zaposlenega, upoštevajoč
področja dela in vrsto poklica zaposlenega, določi minister,
pristojen za zdravje.
(2) Do dodatka COVID-19 je ob smiselnem upoštevanju
meril iz prejšnjega odstavka upravičen tudi dijak, študent ali
oseba, ki opravlja delo prek zunanjega izvajalca. Zunanji izvajalec je izvajalec, ki ima z izvajalcem v javni mreži sklenjeno
pogodbo o poslovnem sodelovanju.
(3) Za namen določanja dodatka COVID-19 je oboleli oseba s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2, pri kateri je od
potrditve okužbe preteklo največ osem dni. Časovna omejitev
iz prejšnjega stavka ne velja za osebe, hospitalizirane zaradi
COVID-19. Kot neposredno delo z obolelimi se šteje izvajanje
ambulantnega ali bolnišničnega zdravljenja obolelih, nujna medicinska pomoč in prevozi obolelih, fizioterapevtske obravnave
ali izvajanje zdravstvene nege obolelih in čiščenje prostorov, v
katerih se izvaja obravnava obolelih.
(4) Izvajalec v javni mreži za namen izvajanja nadzora iz
osmega odstavka tega člena mesečno vodi evidenco obolelih,
obravnavanih po posameznih dnevih in deloviščih, v povezavi s
prejemniki dodatka COVID-19. Evidenca mora bili preverljiva z
zdravstveno dokumentacijo obolelega, ki je vnesena v Centralni register podatkov o pacientu. Izvajalec zahtevku iz sedmega
odstavka tega člena na način in v obliki, ki onemogoča, da bi
se ugotovila identiteta obolelega, priloži naslednje podatke:
– številko kartice zdravstvenega zavarovanja obolelega,
– datum potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 obolelega,
– ime in priimek ter poklic zaposlenega, ki je obolelega
obravnaval.
(5) Izvajalec v javni mreži izda sklep o izplačilu dodatka
COVID-19, v katerem določi delovišča in delovna mesta, na
katerih se izvaja delo iz prvega odstavka tega člena. Zoper
sklep o upravičenosti do dodatka ni dovoljena pritožba.
(6) Zaposleni oziroma oseba iz drugega odstavka tega
člena, ki v skladu z merili iz prvega odstavka tega člena pred
iztekom meseca doseže najvišjo višino mesečnega zneska dodatka COVID-19, v nadaljevanju tega meseca ne sme odkloniti
razporeditve na delo na delovišča, kjer se izvaja neposredno
delo z obolelimi.
(7) Sredstva za financiranje dodatka COVID-19 se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije brez sklenitve posebne
pisne pogodbe. Zahtevki za izplačilo sredstev z obveznimi prilogami kot verodostojnimi knjigovodskimi listinami se vložijo pri
ministrstvu, pristojnem za zdravje, če je izvajalec v javni mreži
izvajalec na področju zdravstvene dejavnosti, ali pri ministrstvu,
pristojnem za socialne zadeve, če je izvajalec v javni mreži
izvajalec na področju socialnega varstva. Način vložitve zahtevkov, obvezne priloge k zahtevku za izplačilo in roke izplačil
določi minister, pristojen za zdravje, oziroma minister, pristojen
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za socialno varstvo, ki lahko posameznemu izvajalcu v javni
mreži omeji skupno višino izplačil na mesečni ravni.
(8) Nadzor nad izvajanjem določb tega člena v javnem
sektorju opravljajo inšpektorji, pristojni za plače v javnem sektorju, v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Nadzor v delu, ki se nanaša na skladnost upravičenosti
obračunanega dodatka s podatki v zdravstveni dokumentaciji
obolelega, izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
Če se v nadzoru ugotovi, da so bila sredstva iz naslova dodatka
COVID-19 pridobljena neutemeljeno oziroma če prejemnik ne
vodi evidence v skladu s četrtim odstavkom tega člena, zaposleni v celoti ali delno vrne prejeta sredstva. V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri izplačilu dodatka COVID-19 inšpektor
izreče ukrep za odpravo nepravilnosti.
(9) Ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb,
ki urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z
dela, se dodatek COVID-19 ne všteva v osnovo za nadomestilo
plače za čas odsotnosti z dela.
(10) Ukrep iz tega člena velja do 31. marca 2023.
37. člen
(zbiranje podatkov o hospitaliziranih pacientih,
obolelih za COVID-19)
(1) Za namen epidemiološkega spremljanja COVID-19
in spremljanja ukrepov ali programov za varstvo prebivalstva
pred COVID-19 in okužbami z virusom SARS-CoV-2 bolnišnice v skladu z metodološkimi navodili NIJZ za epidemiološko
spremljanje hudo potekajočih okužb dihal tedensko posredujejo
EMŠO in številko zdravstvenega zavarovanja oseb, katerih podatke v skladu z zbirko NIJZ 8. Evidenca bolezni, ki zahtevajo
zdravljenje v bolnišnici iz Priloge 1 Zakona o zbirkah podatkov
s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00,
47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20
– ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 206/21
– ZDUPŠOP; v nadaljnjem besedilu: ZZPPZ) mesečno posredujejo na NIJZ, in sicer podatke o številu:
1. oseb z resnimi akutnimi okužbami dihal, od tega posebej oseb, ki so imele potrjen COVID-19,
2. oseb z resnimi akutnimi okužbami dihal, sprejetih v
enote intenzivnega zdravljenja, od tega posebej oseb, ki so
imele potrjen COVID-19,
3. oseb, ki so bile sprejete v bolnišnico zaradi COVID-19
brez znakov resne akutne okužbe dihal ob sprejemu, temveč z
drugimi znaki COVID-19 (npr. tromboza, embolija),
4. oseb, ki so bile sprejete v enote intenzivnega zdravljenja zaradi COVID-19 brez znakov resne akutne okužbe dihal
ob sprejemu, temveč z drugimi znaki COVID-19 (npr. tromboza,
embolija),
5. oseb s predhodno potrjeno okužbo s COVID-19, ki so
bile sprejete v bolnišnico zaradi drugih razlogov (npr. porod),
6. oseb s predhodno potrjeno okužbo s COVID-19, ki so
bile sprejete v enote intenzivnega zdravljenja zaradi drugih
razlogov (npr. porod),
7. oseb, ki so razvile COVID-19 v bolnišnici, ker so bile v
inkubaciji ob sprejemu v bolnišnico,
8. oseb, ki so razvile COVID-19 v bolnišnici in je bil pridobljen v bolnišnici,
(2) Za osebe iz 1., 3., 5., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka bolnišnice navedejo tudi podatek o odpustu, premestitvi v
drugo bolnišnico ali smrti.
(3) Podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena
NIJZ povezuje z zbirkami, opredeljenimi v Prilogi 1 in Prilogi 2
ZZPPZ, pod enakimi pogoji kot povezuje zbirke, ki jih upravlja
v skladu z ZZPPZ za izvajanje nalog iz 23.a člena ZZDej.
(4) Ukrep iz tega člena velja do 31. decembra 2023. Vlada
lahko ukrep iz tega člena na podlagi strokovnega mnenja NIJZ,
ki sledi razvoju virusa SARS-CoV-2, s sklepom največ dvakrat
podaljša, vsakokrat za največ šest mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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38. člen
(postopek z zahtevki za povračilo stroškov)
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti posredujejo zahtevke
za povračilo stroškov ukrepov iz 28., 30. in 31. člena tega zakona, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, ZZZS
do desetega dne v mesecu za izvedene ukrepe v preteklem
mesecu, na njihovi podlagi pa ZZZS posreduje zahtevek kot
verodostojno knjigovodsko listino ministrstvu, pristojnemu za
zdravje, do 15. dne v mesecu, brez posebne sklenitve pogodbe. Zahtevki izvajalcev iz prejšnjega stavka za izvedene ukrepe
v preteklem mesecu, ki niso posredovani ZZZS do desetega
dne v mesecu, se vključijo v naslednji zahtevek ZZZS.
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje, izvrši plačilo zahtevka
ZZZS v 15 dneh od njegovega prejema. ZZZS izvede povračilo
stroškov izvajalcem iz prejšnjega odstavka v 15 dneh od prejema sredstev proračuna Republike Slovenije.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena izvajalec
zadnji zahtevek posreduje ZZZS v šestih mesecih po prenehanju ukrepa iz 28., 30. in 31. člena tega zakona. Zahtevki za
povračilo stroškov ukrepa, posredovani po roku iz prejšnjega
stavka, se ne upoštevajo kot podlaga za izplačilo.
V. DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(oprostitev davka na dodano vrednost za blago
v korist žrtev elementarnih nesreč)
(1) Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja davek na
dodano vrednost, se v skladu z Direktivo Sveta (EU) 2022/542
z dne 5. aprila 2022 o spremembi direktiv 2006/112/ES in
(EU) 2020/285 glede stopenj davka na dodano vrednost (UL L
št. 107 z dne 6. 4. 2022, str. 1), v delu, ki se nanaša na izredne
primere, kadar je za blago, uvoženo v korist žrtev elementarnih nesreč, s sklepom Evropske komisije odobrena Republiki
Sloveniji oprostitev davka na dodano vrednost (v nadaljnjem
besedilu: DDV) v skladu z 11. točko prvega odstavka 51. člena
Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14,
90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22
– ZUOPDCE; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), pod enakimi
pogoji oprosti tudi pridobitev tega blaga znotraj EU oziroma
dobava tega blaga na ozemlju Slovenije s pravico do odbitka
DDV, plačanega v predhodni fazi. Oproščeno plačila DDV je
tudi opravljanje storitev, povezanih s takim blagom, vključno s
storitvami dajanja v najem.
(2) Kadar se blago ali storitve, ki jih pridobijo organizacije,
za katere veljajo oprostitve iz prejšnjega odstavka, uporabljajo za namene, ki niso navedeni v 11. točki prvega odstavka
51. člena ZDDV-1, je uporaba takega blaga ali storitev predmet
DDV pod pogoji, ki veljajo v trenutku, ko pogoji za oprostitev
niso več izpolnjeni.
(3) Davčni zavezanec, ki je pred izdajo sklepa Evropske
komisije iz prvega odstavka tega člena obračunal DDV za tako
blago in storitve, lahko za davčna obdobja od začetka uporabe
sklepa Evropske komisije znižanje obračunanega DDV po izdanem računu iz teh davčnih obdobij vključi v obračun DDV za
davčno obdobje, v katerem je popravil tak račun.
40. člen
(izdaja podzakonskih predpisov in drugih aktov
oziroma izvedbenih aktivnosti)
(1) Minister, pristojen za zdravje, določi vsebino, način
izvedbe in podrobnejša merila za izvajanje skupinskih zdravstvenih programov iz devetnajste, dvajsete in enaindvajsete
alineje 1. točke prvega odstavka spremenjenega 23. člena
ZZVZZ najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(2) Zbornica oziroma strokovno združenje, ki ima javno
pooblastilo iz 87.c člena ZZDej, v soglasju z ministrom, pri-
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stojnim za zdravje, določi vsebino in potek preizkusa znanja
iz slovenskega strokovnega jezika za zdravstvene delavce in
zdravstvene sodelavce ter obliko potrdila iz šestega odstavka
spremenjenega 63. člena ZZDej najpozneje v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona. Zbornica oziroma strokovno združenje, ki je vsebino in potek preizkusa znanja že določilo, v roku
iz prejšnjega stavka preveri ustreznost ureditve in jo po potrebi
uskladi s spremenjenim 63. členom ZZDej.
(3) Minister, pristojen za zdravje, na spletni strani objavi
obrazec iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona v 30 dneh
od uveljavitve tega zakona.
(4) Vlada uskladi predpis iz spremenjenega 16. člena
Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22) v dveh mesecih od
uveljavitve tega zakona.
(5) Minister, pristojen za zdravje, podrobnejšo vsebino
in način organizacije ambulant za neopredeljene iz 18. člena
tega zakona določi najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve
tega zakona.
(6) Minister, pristojen za zdravje, določi vsebine iz drugega odstavka 27. člena tega zakona v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona. Minister, pristojen za zdravje, objavi javni
poziv iz drugega odstavka 27. člena tega zakona v 30 dneh od
uveljavitve tega zakona.
(7) Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino
povračila stroškov testov HAG za samotestiranje in storitve
izdaje testov HAG za samotestiranje, ustreznost testa HAG
za samotestiranje, podrobnejše pogoje in postopek njihovega
prevzemanja v lekarnah ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov iz četrtega odstavka 28. člena tega zakona
najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(8) Minister, pristojen za zdravje, določi izvajalce in druge
pogoje za izvajanje podaljšane obravnave iz prvega odstavka
29. člena tega zakona najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(9) Minister, pristojen za zdravje, določi višino cene storitve cepljenja iz drugega odstavka 31. člena tega zakona
najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
(10) Minister, pristojen za zdravje, oziroma minister, pristojen za socialno varstvo, določi način vložitve zahtevkov, obvezne priloge k zahtevku za izplačilo in roke izplačil iz sedmega
odstavka 33. člena tega zakona najpozneje v dveh mesecih od
uveljavitve tega zakona.
(11) Minister, pristojen za zdravje, določi način vlaganja zahtevkov, obvezna dokazila in roke iz tretjega odstavka
35. člena tega zakona najpozneje v treh mesecih od uveljavitve
tega zakona.
(12) Minister, pristojen za zdravje, določi podrobnejša merila za določitev višine dodatka COVID-19 iz prvega odstavka
36. člena tega zakona in njegovo najvišjo višino najpozneje v
treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(13) Minister, pristojen za zdravje, oziroma minister, pristojen za socialno varstvo, določi način vložitve zahtevkov, obvezne priloge k zahtevku za izplačilo in roke izplačil iz sedmega
odstavka 36. člena tega zakona najpozneje v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona.
41. člen
(dokončanje postopkov)
(1) Postopki v zvezi z vlogami za priznanje pravice do
denarne odškodnine na podlagi 72. člena Zakona o dodatnih
ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21
in 52/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDUPŠOP), ki jih je
ministrstvo, pristojno za zdravje, prejelo pred uveljavitvijo tega
zakona in o njih še ni odločilo, se končajo v skladu s spremenjenim 72. členom ZDUPŠOP.
(2) Postopki v zvezi z vlogami za imenovanje komisij v
postopkih izdaje dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti iz devetega odstavka 3.a člena ZZDej, ki jih je ministrstvo,
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pristojno za zdravje, prejelo pred uveljavitvijo tega zakona in
o njih še ni odločilo, se končajo v skladu s prvim odstavkom
19. člena tega zakona.
42. člen
(uporaba določb o odškodninski odgovornosti)
(1) Spremenjeni 72. člen ZDUPŠOP se uporablja za upravičence iz spremenjenega 70. člena ZDUPŠOP tudi, če je
bilo cepljenje ali zdravljenje opravljeno pred uveljavitvijo tega
zakona.
(2) Rok za vložitev vloge za pridobitev pravice do denarne
odškodnine iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem uveljavitve tega zakona.
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 36. in 50. člen ZDUPŠOP,
– drugi odstavek 14.e člena ZZPPZ,
– Odlok o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega
antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2
(Uradni list RS, št. 112/22).
44. člen
(začetek uporabe)
Drugi odstavek 27. člena tega zakona se v delu, ki določa
pogoje za javne zavode, začne uporabljati 1. decembra 2022.
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 502-01/22-43/36
Ljubljana, dne 28. oktobra 2022
EPA 345-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

3466.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja
(ZDIJZ-G)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (ZDIJZ-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-G), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-264
Ljubljana, dne 4. novembra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ
JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ-G)
1. člen
V Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 –
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) se v
1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij
o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L
št. 41 z dne 14. 2. 2003, str. 26) in Direktiva (EU) 2019/1024
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o odprtih
podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja (prenovitev) (UL L št. 172 z dne 26. 6. 2019, str. 56; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2019/1024/EU).«.
2. člen
V 3.a členu se za sedmim odstavkom dodajo novi osmi,
deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:
»(8) Izraz raziskovalni podatki pomeni podatke v digitalni
obliki, razen znanstvenih publikacij, ki se zbirajo ali ustvarjajo
v okviru znanstvenega raziskovanja in se uporabljajo kot dokaz
v raziskovalnem procesu, ali pa je v raziskovalni skupnosti
splošno sprejeto, da so potrebni za potrditev ugotovitev in
rezultatov raziskav.
(9) Izraz dinamični podatki pomeni podatke v digitalni
obliki, ki se pogosto ali v realnem času posodabljajo, zlasti zaradi svoje spremenljivosti ali hitre zastarelosti. Med dinamične
podatke se ne uvrščajo podatki, ki se obdelujejo v zbirkah, ki
vsebujejo posebne vrste osebnih podatkov.
(10) Izraz nabori podatkov velike vrednosti pomeni
podatke s področij geoprostora, opazovanja Zemlje, okolja,
meteorologije, statistike, gospodarskih družb in lastništva gospodarskih družb ter mobilnosti, katerih ponovna uporaba
je povezana s pomembnimi koristmi za družbo, okolje in
gospodarstvo, zlasti zaradi njihove primernosti za ustvarjanje
storitev in aplikacij z dodano vrednostjo ter novih, visokokakovostnih in dostojnih delovnih mest ter števila potencialnih
prejemnikov storitev in aplikacij z dodano vrednostjo, ki temeljijo na teh naborih podatkov, in so določeni v predpisu iz
11. člena tega zakona.«.
3. člen
Za 6.c členom se dodata nova 6.č in 6.d člen, ki se glasita:
»6.č člen
(ponovna uporaba raziskovalnih podatkov)
(1) Organi zagotavljajo ponovno uporabo raziskovalnih
podatkov s posredovanjem v svetovni splet z objavo v odprtih
formatih, ki upoštevajo formalne odprte standarde, v strojno
berljivi obliki, skupaj z metapodatki, razen kadar bi bilo to v
nasprotju z izjemami od dostopa iz 5.a ali 6. člena tega zakona.
(2) Ne glede na 3. točko šestega odstavka 6. člena tega
zakona obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za izvajalce
javne službe na področju raziskovalne dejavnosti in izvajalce
javne službe na področju izobraževalne dejavnosti, višje od
srednješolske stopnje, glede raziskovalnih podatkov, ki so financirani iz javnih sredstev.
(3) Raziskovalni podatki, ki so financirani iz javnih sredstev ter jih raziskovalci, raziskovalne organizacije, organizacije,
ki financirajo raziskave, ali izobraževalne organizacije, ne glede
na to ali gre za zasebno-pravne ali javno-pravne subjekte, že
odprto dostopno objavijo na svetovnem spletu v okviru institucionalnih ali tematskih spletnih odložišč, se lahko brezplačno
ponovno uporabijo za pridobitne ali nepridobitne namene pod
pogojema, da se:
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– ponovna uporaba podatkov izvaja v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in
– ob vsaki ponovni uporabi navede vir podatkov, ki je na
institucionalnem ali tematskem spletnem odložišču naveden ob
podatkih za ponovno uporabo.
6.d člen
(pravica izdelovalca podatkovne zbirke)
Organ prosilcu ne sme zavrniti zahteve za ponovno uporabo iz razloga, da se zahteva nanaša na informacijo, zavarovano s pravico izdelovalca podatkovne zbirke, kadar je imetnik
takšne pravice organ.«.
4. člen
Za 10.b členom se dodata nova 10.c in 10.č člen, ki se
glasita:
»10.c člen
(ponovna uporaba naborov podatkov velike vrednosti)
(1) Organi brezplačno omogočajo ponovno uporabo naborov podatkov velike vrednosti v odprtih formatih, ki upoštevajo formalne odprte standarde, v strojno berljivi obliki,
skupaj z metapodatki, prek ustreznih vmesnikov za aplikacijsko
programiranje, za zbirke, za katere tako v skladu z izvedbenimi akti Evropske komisije, sprejetimi na podlagi Direktive
2019/1024/EU, določi vlada, pa omogočijo tudi njihov masovni
prenos k uporabniku. Ponovna uporaba se omogoči pod pogojema, da se:
– ponovna uporaba podatkov izvaja v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in
– ob vsaki ponovni uporabi navede vir podatkov, ki je
naveden ob objavljenih podatkih.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja za zavezance iz druge alineje drugega odstavka 34.a člena tega
zakona.
(3) Nacionalni portal je enotna dostopna točka do naborov podatkov velike vrednosti. Organi na nacionalnem portalu
v katalogu vmesnikov za aplikacijsko programiranje objavijo
seznam takšnih vmesnikov iz svoje pristojnosti z metapodatki
in ustrezno dokumentacijo ter ustrezne spletne povezave, ki
omogočajo prenos podatkov prek takšnih vmesnikov. Vmesniki
za aplikacijsko programiranje, ki so objavljeni na nacionalnem
portalu, se lahko ponovno uporabljajo pod pogoji iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena in ne glede na
prvo alinejo drugega odstavka 34.a člena tega zakona, lahko
vlada skladno z izvedbenimi akti Evropske komisije, sprejetimi na podlagi Direktive 2019/1024/EU, določi izvajalce javnih
služb, ki lahko za podatkovne zbirke, ki jih hranijo in ki sodijo
med posebne nabore podatkov velike vrednosti, zaračunavajo
ceno za ponovno uporabo.
10.č člen
(ponovna uporaba dinamičnih podatkov)
(1) Organi, ki pri izvajanju javnih nalog ustvarjajo ali pridobivajo dinamične podatke, omogočijo njihovo ponovno uporabo takoj po tem, ko jih zberejo, prek ustreznih vmesnikov za
aplikacijsko programiranje, za zbirke, za katere tako v skladu
z izvedbenimi akti Evropske komisije, sprejetimi na podlagi
Direktive 2019/1024/EU, določi vlada, pa omogočijo tudi njihov
masovni prenos k uporabniku.
(2) Kadar bi dajanje dinamičnih podatkov na voljo za
ponovno uporabo, kot je določeno v prejšnjem odstavku, presegalo finančne in tehnične zmogljivosti organa, kar bi imelo za
posledico nesorazmeren vpliv na finančne, tehnične ali kadrovske vire organa, se podatki dajo na voljo za ponovno uporabo
v časovnem okviru ali z začasnimi tehničnimi omejitvami, ki
neupravičeno ne ovirajo izkoriščanja njihovega gospodarskega
in družbenega potenciala.«.
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5. člen
V 11. členu se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Vlada
določi tudi podatkovne zbirke, ki sodijo med nabore podatkov
velike vrednosti (deseti odstavek 3.a člena tega zakona), podatkovne zbirke, za katere organi omogočijo ponovno uporabo
na način masovnega prenosa k uporabniku (prvi odstavek 10.c
in prvi odstavek 10.č člena tega zakona) in izvajalce javnih
služb, ki lahko za podatkovne zbirke, ki jih hranijo in ki sodijo
med posebne nabore podatkov velike vrednosti, zaračunavajo
ceno za ponovno uporabo (četrti odstavek 10.c člena tega
zakona).«.
6. člen
V 34.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za ponovno uporabo podatkov organ ne sme zaračunati cene, lahko pa zaračuna povračilo mejnih stroškov. Pri
povračilu mejnih stroškov lahko organ upošteva stroške, ki
nastanejo zaradi razmnoževanja, zagotavljanja in razširjanja
podatkov. Kadar organ razširja podatke s stalnim ažuriranjem,
lahko kot del mejnih stroškov upošteva tudi stroške anonimizacije osebnih podatkov in stroške ukrepov za varovanje zaupnih
poslovnih informacij.«.
V drugem odstavku se v prvi alineji za besedilom »nalog,«
doda besedilo »razen v zvezi s podatkovnimi zbirkami, ki sodijo
med nabore podatkov velike vrednosti,«.
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se
glasi: »V primerih iz prejšnjega odstavka se za ponovno uporabo informacij zaračuna cena, ki ne sme preseči stroškov zbiranja, priprave, razmnoževanja, razširjanja, hranjenja informacij,
običajnega donosa vloženih sredstev, stroškov anonimizacije
osebnih podatkov in stroškov ukrepov za varovanje zaupnih
poslovnih informacij.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V primeru iz druge alineje drugega odstavka tega
člena se lahko pri izračunu cene poleg stroškov iz tretjega odstavka tega člena upošteva tudi stroške ohranjanja in pridobitve
pravic informacij ali gradiva, vključno z običajnim donosom
vloženih sredstev.«.
V šestem odstavku se doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Ministrstvo na nacionalnem portalu objavi seznam organov iz
prve alineje drugega odstavka tega člena, ki lahko zaračunavajo ceno za ponovno uporabo.«.
7. člen
V 36.a členu se v četrtem odstavku doda nov četrti stavek,
ki se glasi: »Organ najmanj dva meseca pred začetkom učinkovanja pravice izključne uporabe na svoji spletni strani objavi
informacije o podelitvi izključne pravice z vsemi elementi, kot so
predpisani za objavo v evidenci podeljenih izključnih pravic.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Kadar izključna pravica ni podeljena, okoliščine primera pa imajo ali bi lahko imele na razpoložljivost dokumentov
za ponovno uporabo enak učinek kot podelitev izključne pravice, organ javno objavi informacije o izključni ureditvi smiselno
z elementi, kot so predpisani za objavo v evidenci podeljenih
izključnih pravic, in jih posreduje Informacijskemu pooblaščencu. Vsakdo lahko zahteva, da organ izda sklep o tem, zakaj je
izključna ureditev za določeno podatkovno zbirko potrebna.
Zoper sklep organa je dovoljena pritožba.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(prehodno obdobje glede naborov podatkov velike vrednosti)
(1) Po uveljavitvi predpisa vlade iz drugega odstavka
10. člena tega zakona lahko organ na podlagi 34.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS,
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št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2,
23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem
besedilu: ZDIJZ) poda zahtevo, da za ponovno uporabo podatkovnih zbirk, ki sodijo med nabore podatkov velike vrednosti, za
obdobje 20 mesecev od uveljavitve predpisa vlade iz drugega
odstavka 10. člena tega zakona, zaračunava ceno.
(2) Odločba, izdana organu na podlagi šestega odstavka
34.a člena ZDIJZ, ki se nanaša na podatkovne zbirke, ki sodijo
med nabore podatkov velike vrednosti, ostane v veljavi do
izteka roka, ki je naveden v odločbi.
9. člen
(objava izključnih pravic in informacij o izključnih ureditvah)
(1) Izključne pravice, ki so začele učinkovati od 16. julija
2019 do uveljavitve tega zakona, se objavijo na način in v obsegu, kot je določeno v dopolnjenem četrtem odstavku 36.a člena
zakona, v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Organi informacije v zvezi z izključnimi ureditvami
iz novega petega odstavka 36.a člena zakona objavijo in posredujejo Informacijskemu pooblaščencu v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona.
10. člen
(predpis vlade)
(1) Vlada uskladi predpis iz dopolnjenega 11. člena zakona s tem zakonom v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
(2) Vlada uskladi predpis iz dopolnjenega 11. člena zakona z novim četrtim odstavkom 10.c člena zakona v štirih
mesecih po uveljavitvi izvedbenega akta Evropske komisije,
sprejetega na podlagi Direktive 2019/1024/EU.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/22-16/13
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EPA 178-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organiziranosti
in delu v policiji (ZODPol-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-265
Ljubljana, dne 4. novembra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI
(ZODPol-H)
1. člen
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list
RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ,
200/20, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP) se v 25. členu v prvem
odstavku v 14. točki črta besedilo »v intervencijskih primerih«.
2. člen
V 43. členu se v drugem odstavku doda nov drugi stavek,
ki se glasi: »Za delovna mesta, za katera se zahteva poklic
policista, se zahteva najmanj višješolska strokovna izobrazba
ali najmanj srednješolska izobrazba in certifikat za nacionalno
poklicno kvalifikacijo policist.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem javnih
uslužbencev, pogoj glede predpisane izobrazbe za imenovanje
v nazive četrtega kariernega razreda na delovnih mestih, za
katera se zahteva poklic policista, izpolnjujejo tudi osebe, ki
imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in pridobijo certifikat za
nacionalno poklicno kvalifikacijo policist. Delovna mesta, ki jih
lahko zasedejo osebe, ki pridobijo certifikat nacionalne poklicne
kvalifikacije, se določijo v aktu o organizaciji in sistemizaciji.«.
Dosedanji četrti do enajsti odstavek postanejo peti do
dvanajsti odstavek.
3. člen
V 101. členu v petem odstavku se za besedilom »pravosodni policist« dodata vejica in besedilo »občinski redar«.
4. člen
V 102.a členu se v 3. točki za besedilom »pravosodni
policist« dodata vejica in besedilo »občinski redar«.
5. člen
V 110. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(4) Policisti, ki so premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, morajo do 1. januarja 2026 pridobiti to izobrazbo ali certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist. Delodajalec
do 1. januarja 2026 vsem policistom, ki so bili premeščeni na
delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, omogoči pridobitev navedene
izobrazbe ali certifikata za nacionalno poklicno kvalifikacijo
policist. V času od 1. januarja 2018 do izteka roka, v katerem
morajo pridobiti višjo strokovno izobrazbo oziroma certifikat
za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist, lahko policisti napredujejo v višje plačne razrede, kot če bi ves ta čas že imeli
pridobljeno višjo strokovno izobrazbo. Vse te policiste je mogoče premeščati na delovna mesta, za katera se zahteva višja
strokovna izobrazba, ki so bila sistemizirana zaradi uvedbe
višješolskega poklicnega standarda in se opravljajo v nazivu z
isto zaporedno številko, kot so ga dosegli v V. tarifnem razredu.
(5) Policisti, ki višje strokovne izobrazbe ali certifikata za
nacionalno poklicno kvalifikacijo policist ne pridobijo v roku iz
prejšnjega odstavka, se premestijo na delovna mesta, za katera izpolnjujejo pogoje. Če tako delovno mesto ni prosto, jim
preneha delovno razmerje.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji)
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
policiji se uskladi z novim četrtim odstavkom 43. člena zakona
v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
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7. člen
(pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji)
Pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji, sklenjene
z občinskimi redarji, veljavne na dan uveljavitve tega zakona,
ostanejo v veljavi do njihovega izteka.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/22-13/15
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EPA 249-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

3468.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1H)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (ZIKS-1H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1H), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-266
Ljubljana, dne 4. novembra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠEVANJU
KAZENSKIH SANKCIJ (ZIKS-1H)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09,
9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 11/18 in 200/20
– ZOOMTVI) se v 10. členu v deveti alineji za besedo »požar«
doda vejica in besedilo »nevarno širjenje nalezljive bolezni«.
2. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(1) V primeru nastanka zaostrenih varnostnih razmer, ki
so posledica naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali
podobnega izrednega dogodka iz devete alineje prejšnjega
člena, ki v večjem obsegu vplivajo na položaj obsojencev zlasti
tako, da ogrožajo njihovo zdravje in življenje, oziroma omejujejo ali onemogočajo izvrševanje kazenskih sankcij v zavodih
in prevzgojnem domu ter terjajo poenoteno in hitro ukrepanje
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(v nadaljnjem besedilu: izredni dogodek), minister, pristojen za
pravosodje, z odredbo določi vrsto in način izvedbe enega ali
več začasnih ukrepov in čas njihove veljavnosti po določbah
tega člena.
(2) Pri izbiri vrste, načina izvedbe in trajanja enega ali
več začasnih ukrepov mora minister, pristojen za pravosodje,
skrbeti, da so ti glede na okoliščine izrednega dogodka nujni,
primerni in sorazmerni za varovanje življenja in zdravja obsojencev ter varstva njihovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin oziroma za zagotavljanje nemotenega dela v zavodih in
prevzgojnem domu v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij.
Začasni ukrepi so:
– skrajšanje bivanja na prostem (drugi odstavek 43. člena);
– začasna prepoved odhoda iz zavoda, npr. zaradi odhoda na delo (52. člen), koriščenja zunajzavodskih ugodnosti
(sedmi odstavek 77. člena) ali namenskih izhodov (tretji odstavek 99. člena);
– prepoved ali omejitev obiskov oziroma določitev spremenjenega načina izvajanja obiskov obsojencev (šesti odstavek 74. člena);
– omejitev sprejemanja pošiljk (76. člen);
– prepoved ali omejitev podeljevanja zavodskih ugodnosti
(77. člen);
– premeščanje obsojencev (79. člen in 81. člen);
– prekinitev prestajanja kazni zapora (drugi in peti odstavek 82. člena).
(3) Trajanje ukrepov se sme določiti za toliko časa, kolikor trajajo zaostrene varnostne razmere, vendar najdlje za
tri mesece. Če zaostrene varnostne razmere trajajo dlje kot
tri mesece, se veljavnost začasnih ukrepov na obrazložen
predlog ministra, pristojnega za pravosodje, z odlokom Vlade
Republike Slovenije, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, lahko podaljša, vendar vsakič najdlje za tri mesece. Generalni direktor mesečno preverja okoliščine zaostrenih
varnostnih razmer in o ugotovitvah poroča ministru, pristojnem
za pravosodje, lahko pa tudi predlaga morebitne spremembe
glede vrste, načina izvedbe in trajanja ukrepov.
(4) Če bi povečanje števila zaprtih oseb v zaostrenih varnostnih razmerah onemogočilo varno in funkcionalno bivanje
obsojencev v zavodih, minister, pristojen za pravosodje, na
predlog generalnega direktorja odredi, da pristojno sodišče ne
glede na prvi in drugi odstavek 18. člena tega zakona obsojencev, ki so na prostosti, in oseb, ki jim je odrejen nadomestni
zapor, ne pozove na prestajanje kazni zapora oziroma nadomestnega zapora. Ukrep sme trajati dokler trajajo zaostrene
varnostne razmere, vendar ne več kot dva meseca. Veljavnost
ukrepa se lahko podaljša, vendar vsakič najdlje za en mesec.«.
3. člen
V 42. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
4. člen
V 43. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi
odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je treba v primeru
zaostrenih varnostnih razmer obsojencu omogočiti bivanje na
prostem, ki je prilagojeno spremenjenim varnostnim razmeram
in možnostim zavoda.«.
5. člen
V 75. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zavod si v okviru svojih možnosti prizadeva omogočiti obsojencu brezplačne video stike preko avdio-video naprav
z osebami iz prvega odstavka 73. člena.«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti,
sedmi in osmi odstavek.
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6. člen
V 77. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbe tega člena se v primeru zaostrenih varnostnih razmer obisk zunaj zavoda, prost izhod iz
zavoda in delna ali popolna izraba letnega dopusta ali letnega
počitka zunaj zavoda ne podeljujejo ali se podeljujejo prilagojeno varnostnim razmeram in možnostim zavoda.«.
7. člen
V 79. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kadar direktor zavoda, v katerega je napoten obsojenec s strani sodišča, oceni, da zaradi zaostrenih varnostnih
razmer ali prezasedenosti ne more zagotavljati varnosti, reda in
discipline ter funkcionalnega bivanja obsojencu, to nemudoma
sporoči generalnemu direktorju, ki lahko tudi ustno odloči, da
obsojenec nadaljuje s prestajanjem kazni v zavodu, v katerem
se nahaja, ali da se ga premesti v tisti zavod, v katerem se
bo obsojencu lahko zagotovilo funkcionalno bivanje in varno
prestajanje kazni.«.
8. člen
V 82. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pri presoji varnostnega zadržka se upoštevajo vse
okoliščine, ki bi lahko vplivale na zlorabo prekinitve prestajanja
kazni zapora, kot so: osebnost obsojenca, njegova varnostna
ocena, nevarnost izmikanja nadaljnjemu prestajanju kazni,
delež prestane kazni, vrsta in način storitve kaznivega dejanja, odziv okolja, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, zlasti
oškodovancev, način nastopa kazni in mogoči odprti kazenski
postopki.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za piko na koncu stavka doda nov stavek, ki se
glasi: »Direktor zavoda po uradni dolžnosti obsojencu prekine
prestajanje kazni zapora tudi, če je to nujno potrebno zaradi
zaostrenih varnostnih razmer.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se pika na koncu zadnjega stavka nadomesti z vejico
in doda besedilo »razen v primeru prekinitve prestajanja kazni
zapora iz razloga zaostrenih varnostnih razmer.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
9. člen
V 231. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in kandidata za pravosodnega policista«.
Sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek se črtajo.
10. člen
V 232. členu se v prvem odstavku besedilo »Kandidat za
pravosodnega policista« nadomesti z besedilom »Pravosodni
policist«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in sklenitvi pogodbe
o zaposlitvi za nedoločen čas«.
V četrtem odstavku se besedilo »sklenitvi delovnega razmerja za opravljanje nalog pravosodnega policista« nadomesti
z besedilom »uspešno opravljenem strokovnem izpitu iz prvega
odstavka tega člena.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pravosodni policist, ki mu delovno razmerje preneha
po njegovi volji ali krivdi med usposabljanjem ali pred potekom
roka iz prejšnjega odstavka, mora povrniti stroške usposabljanja.«.
11. člen
Za 250.a členom se doda nov 250.b člen, ki se glasi:
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»250.b člen
(1) Evidence iz prvega odstavka prejšnjega člena se za
namene pridobitve podatkov, ki jih je potrebno vpisati v njih,
zagotavljanja točnosti in posodobljenosti teh podatkov po vpisu,
dajanja podatkov državnim organom, organom samoupravnih
lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil in drugim subjektom v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena oziroma za
namen izvedbe izbrisa teh podatkov po poteku rokov hrambe
lahko povezujejo:
1. s Centralnim registrom prebivalstva po zakonu, ki ureja
centralni register prebivalstva, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pri čemer lahko ministrstvo, pristojno za
pravosodje, poleg podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega zakona pridobiva še podatke o spolu, datumu rojstva,
datumu smrti, spremembah osebnega imena, imenu in priimku
staršev, prebivališču v tujini, osebnih dokumentih ter naslovu za
vročanje subjekta vpisa v evidenco oziroma pošiljatelja zahteve
za pridobitev podatkov iz evidence;
2. s Poslovnim registrom Slovenije po zakonu, ki ureja poslovni register, pri čemer lahko ministrstvo, pristojno za
pravosodje, pridobiva podatke o enoti poslovnega registra iz
prvega odstavka 8. člena zakona, ki ureja poslovni register, ki
je subjekt vpisa v evidenco ali ki je pošiljatelj zahteve za pridobitev podatkov iz evidence;
3. z vpisniki in drugimi evidencami sodišč po zakonu,
ki ureja sodišča, ki jih upravlja Vrhovno sodišče Republike
Slovenije;
4. z vpisniki in drugimi evidencami državnih tožilstev po
zakonu, ki ureja državna tožilstva, ki jih upravlja Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije;
5. z evidencami policije po zakonu, ki ureja naloge in po
oblastila policije, ki jih upravlja ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, policija,
6. s centralno evidenco o osebah na prestajanju kazni
zapora, ki jo upravlja uprava,
7. z zbirko podatkov o osebah po zakonu, ki ureja probacijo, ki jo upravlja Uprava za probacijo,
8. z evidencami prekrškovnih organov po zakonu, ki ureja
prekrške, s katerimi upravljajo prekrškovni organi,
9. s sistemom povezovanja poslovnih registrov (»BRIS«)
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, za namene preverjanja nekaznovanosti kot pogoja za imenovanje članov organa
vodenja in nadzora, pri čemer ministrstvo, pristojno za pravosodje, posreduje podatek o tem, ali določena oseba izpolnjuje
pogoje ali ne; in
10. z evidenco posredovanih in prejetih zaprosil, odgovorov na zaprosila, obvestil ter drugih sporočil, izmenjanih s pristojnimi organi drugih držav članic oziroma pristojnim organom
Evropske unije po zakonu, ki ureja sodelovanje v kazenskih
zadevah z državami članicami Evropske unije, ki jo upravlja
ministrstvo, pristojno za pravosodje.
(2) Enotni informacijski sistem, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah po zakonu, ki ureja
javno naročanje, (»e-Dosje«), se sme za namen preverjanja
okoliščin, ki so podlaga za razvezo pogodbe in pogojev za
usposobljenost ali razlogov za izključitev gospodarskih subjektov ali oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem, v skladu z določbami zakona, ki ureja javno naročanje,
in zakona, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in
varnosti, povezovati s kazensko evidenco. Upravljavec enotnega informacijskega sistema mora zagotoviti, da je izkazana
identiteta vsakega uporabnika sistema.
(3) Državni portal za poslovne subjekte in samostojne
podjetnike (»SPOT«) se lahko povezuje s kazensko evidenco
iz prvega odstavka prejšnjega člena za namen, da se poslovnemu subjektu omogoči elektronsko oddajo vloge za pridobitev
podatka o tem, ali je ta poslovni subjekt bil oziroma ni bil obsojen. Upravljavec državnega portala zagotavlja, da je izkazana
identiteta vsakega uporabnika sistema.
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(4) Državni portal eUprava se lahko povezuje s kazenskimi evidencami iz prvega odstavka prejšnjega člena za namen, da se posamezniku omogoči elektronsko oddajo vloge
za pridobitev podatka o tem, ali je ta posameznik bil oziroma
ni bil obsojen. Upravljavec državnega portala zagotavlja, da je
izkazana identiteta vsakega uporabnika sistema.
(5) Povezovanja zbirk podatkov iz prejšnjih odstavkov
se izvedejo z imenom in priimkom in enotno matično številko
občana ali drugimi podatki, ki v povezavi z imenom in priimkom
zagotavljajo enoznačno identifikacijo osebe, o kateri se zahteva, vpisuje ali posreduje podatek, oziroma, v kolikor gre za
pravno osebo, z davčno ali matično številko te osebe.
(6) Za vsako prejeto zahtevo in posredovanje podatkov
po tem členu upravljavec v dnevnik obdelave zabeleži podatke
o uporabniku (organ ali organizacija uporabnika, identifikator
uporabnika), datum in čas obdelave, vrsto in namen obdelave ter vrsto posredovanih osebnih podatkov, da se omogoči
naknadno ugotavljanje, kdo, kdaj in za kakšen namen je pridobival osebne podatke, oziroma katere osebne podatke je
pridobil. Dnevniki obdelave se hranijo dve leti po zaključku
koledarskega leta, v katerem so nastali.
(7) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko izvaja nadzor nad obdelavami osebnih podatkov po drugem, tretjem in
četrtem odstavku tega člena tako, da za naključno izbrane
uporabnike podatkov naključno izbere primere dostopov do
podatkov ter preveri, ali so za tak dostop izpolnjeni zakonski
pogoji.«.
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se postopki za sklenitev delovnega razmerja za delovno mesto
kandidata za pravosodnega policista, začeti pred uveljavitvijo
tega zakona, nadaljujejo kot postopki z javno objavo, na podlagi katerih se z izbranim kandidatom sklene pogodba o zaposlitvi za delovno mesto pravosodnega policista za nedoločen čas
ter se ga z dnem nastopa dela na delovnem mestu pravosodni
policist imenuje v uradniški naziv.
(4) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
se uskladi s spremenjenim 231. in 232. členom zakona v dveh
mesecih od uveljavitve tega zakona.
13. člen
Do ureditve področja povezovanja zbirk v zakonu, ki ureja
varstvo osebnih podatkov, se povezave zbirk iz 250.b člena
zakona lahko izvedejo brez predhodnega dovoljenja iz tretjega
do petega odstavka 84. člena ter ne glede na omejitve povezovanja iz 85. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20).
14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/22-1/27
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EPA 25-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(1) Ne glede na 57. in 66. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF,
158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US
in 3/22 – ZDeb) in zahtevane delovne izkušnje po Uredbi o
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05,
60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08,
8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12,
23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14,
43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16,
8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20,
118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22 in 103/22)
za delovno mesto pravosodnega policista, se s kandidatom
za pravosodnega policista, ki je pred uveljavitvijo tega zakona
sklenil delovno razmerje za določen čas, po uveljavitvi tega
zakona sklene delovno razmerje za delovno mesto pravosodnega policista za nedoločen čas ter se ga z dnem nastopa
dela imenuje v uradniški naziv.
(2) Pravosodni policist iz prejšnjega odstavka mora opraviti usposabljanje in zahtevan strokovni izpit iz 232. člena tega
zakona najkasneje v osemnajstih mesecih po sprejemu v delovno razmerje na delovno mesto kandidata za pravosodnega
policista.
(3) Ne glede na 57. in 66. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF,
158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US
in 3/22 – ZDeb) in zahtevane delovne izkušnje po Uredbi o
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05,
60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08,
8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12,
23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14,
43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16,
8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20,
118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22 in 103/22)
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3469.

Zakon o spremembah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (ZOFVI-O)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-272
Ljubljana, dne 5. novembra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O ORGANIZACIJI
IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
(ZOFVI-O)
1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 – popr., 49/16 – popr., 25/17
– ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) se v pr-
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vem odstavku 5. člena, prvi alineji prvega odstavka 37. člena,
prvem odstavku 64. člena, prvem odstavku 92. člena in tretjem
odstavku 105. člena besedi »pomočnik vzgojitelja« v vseh sklonih in številih nadomestita z besedilom »vzgojitelj predšolskih
otrok-pomočnik vzgojitelja« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V 53. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku besedilo »ima naziv svetnik« nadomesti z besedilom »ima naziv
višji svetnik, svetnik«.
3. člen
V 105. členu se v drugem odstavku za besedo »svetovalec« doda vejica, besedi »in svetnik« pa se nadomestita z
besedilom »svetnik in višji svetnik«.
4. člen
V 110. členu se v petem odstavku besedilo »imajo naziv
svetnik« nadomesti z besedilom »imajo naziv višji svetnik,
svetnik«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10,

Uradni list Republike Slovenije
113/20 in 115/22) se uskladi z določbami tega zakona v šestih
mesecih od njegove uveljavitve.
6. člen
Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 47/15, 46/16 – popr., 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj,
123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP).
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra
2023, razen določbe 1. člena tega zakona, ki se začne uporabljati z dnem njegove uveljavitve.
Št. 411-10/22-17/18
Ljubljana, dne 28. oktobra 2022
EPA 347-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik

Uradni list Republike Slovenije
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3470.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

3471.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za osebni prispevek k poglobitvi prijateljskih vezi med
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter h krepitvi vsestranskega sodelovanja obeh držav za družno, na skupnih
vrednotah temelječo evropsko prihodnost prejme

Za prispevek k poglabljanju sodelovanja med Slovenijo
in Avstrijo in za podporo uveljavljanju pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem ter pri izvedbi slovesnosti ob
100. obletnici koroškega plebiscita prejme

DR. ALEXANDER VAN DER BELLEN,
predsednik Republike Avstrije,

DR. PETER KAISER,
deželni glavar avstrijske Koroške

RED ZA IZREDNE ZASLUGE.

ZLATI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-02-16/2022-1
Ljubljana, dne 7. novembra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Št. 094-02-15/2022-1
Ljubljana, dne 7. novembra 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
KOPER
3472.

Razpis naknadnih volitev članov svetov
krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl.
US) Občinska volilna komisija Mestne občine Koper

RAZPISUJE
naknadne volitve članov svetov krajevnih
skupnosti v Mestni občini Koper
1.
Razpišejo se naknadne volitve za člane svetov krajevnih
skupnosti:
– Krajevna skupnost Črni Kal:
– volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
185, 186, 187, 188, 290, v kateri se voli en manjkajoči
član sveta krajevne skupnosti,
– volilna enota 6, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
231, 232, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti,
– volilna enota 8, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID)
192, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne
skupnosti,
– volilna enota 11, ki obsega prostorske okoliše
(PO-ID) 196, 228, 229, v kateri se voli en manjkajoči član
sveta krajevne skupnosti.
– Krajevna skupnost Gračišče:
– volilna enota 7, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID)
211, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne
skupnosti,
– volilna enota 13, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID)
212, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne
skupnosti.
– Krajevna skupnost Dekani:
– volilna enota 1, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
172, 173, v kateri se volita dva manjkajoča člana sveta
krajevne skupnosti,
– volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
169, 175, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti.
– Krajevna skupnost Olmo-Prisoje:
– volilna enota 1, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
114, 115, 127, 128, 143, 145, 363, v kateri se volita dva
manjkajoča člana sveta krajevne skupnosti,
– volilna enota 2, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
113, 116, 117, 122, 146, 147, 351, 352, 353, v kateri se
voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti,
– volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
107, 108, 109, 110, 111, 118, v kateri se voli en manjkajoči
član sveta krajevne skupnosti,
– volilna enota 5, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
106, 119, 120, 121, 129, v kateri se voli en manjkajoči član
sveta krajevne skupnosti.
– Krajevna skupnost Pobegi-Čežarji:
– volilna enota 2, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID)
167, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne
skupnosti.
– Krajevna skupnost Sveti Anton:
– volilna enota 2, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID)
183, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne
skupnosti.
– Krajevna skupnost Škocjan:
– volilna enota 1, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
138, 139, 140, 141, 142, 144, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti,

– volilna enota 2, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
136, 137, 148, 149, 150, 342, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti,
– volilna enota 4, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
341, 375, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti.
– Krajevna skupnost Vanganel:
– volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
310, 374, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti.
– Krajevna skupnost Za gradom:
– volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID)
54, 55, 56, 90, 361, v kateri se volita dva manjkajoča člana sveta krajevne skupnosti.
2.
Naknadne volitve se izvedejo dne 4. decembra 2022. Za
dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila,
se šteje ponedeljek, 7. 11. 2022.
3.
Kandidature za naknadne volitve se lahko vložijo do torka,
15. 11. 2022, do 16. ure, pri Občinski volilni komisiji Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
4.
Za izvedbo naknadnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Mestne občine Koper.
Št. 041-1/2022
Koper, dne 4. novembra 2022
Občinska volilna komisija
Mestne občine Koper
predsednik
dr. Miloš Senčur
Ai sensi dell’art. 92 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB3, 45/08,
83/12, 68/17 e 93/20 – Sentenza della Corte Costituzionale), la
Commissione elettorale del Comune città di Capodistria

INDICE
le elezioni supplementari per i membri
dei consigli delle comunità locali
nel Comune città di Capodistria
1.
Si indicono le elezioni supplementari per i membri dei
Consigli delle Comunità locali della:
– Comunità locale Črni Kal:
– seggio elettorale 3, che comprende le frazioni
(PO-ID) 185, 186, 187, 188, 290, in cui si vota un membro
mancante della Comunità locale,
– seggio elettorale 6, che comprende le frazioni
(PO-ID) 231, 232, in cui si vota un membro mancante
della Comunità locale,
– seggio elettorale 8, che comprende la frazione
(PO-ID) 192, in cui si vota un membro mancante della
Comunità locale,
– seggio elettorale 11, che comprende le frazioni
(PO-ID) 196, 228, 229, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale.
– Comunità locale Gračišče:
– seggio elettorale 7, che comprende la frazione
(PO-ID) 211, in cui si vota un membro mancante della
Comunità locale,

Uradni list Republike Slovenije
– seggio elettorale 13, che comprende la frazione
(PO-ID) 212, in cui si vota un membro mancante della
Comunità locale.
– Comunità locale Dekani:
– seggio elettorale 1, che comprende le frazioni
(PO-ID) 172, 173, in cui si votano due membri mancanti
della Comunità locale,
– seggio elettorale 3, che comprende le frazioni
(PO-ID) 169, 175, in cui si vota un membro mancante
della Comunità locale.
– Comunità locale Olmo-Prisoje:
– seggio elettorale 1, che comprende le frazioni
(PO-ID) 114, 115, 127, 128, 143, 145, 363, in cui si votano
due membri mancanti della Comunità locale,
– seggio elettorale 2, che comprende le frazioni
(PO-ID) 113, 116, 117, 122, 146, 147, 351, 352, 353, in
cui si vota un membro mancante della Comunità locale,
– seggio elettorale 3, che comprende le frazioni
(PO-ID) 107, 108, 109, 110, 111, 118, in cui si vota un
membro mancante della Comunità locale,
– seggio elettorale 5, che comprende le frazioni
(PO-ID) 106, 119, 120, 121, 129, in cui si vota un membro
mancante della Comunità locale.
– Comunità locale Pobegi-Čežarji:
– seggio elettorale 2, che comprende la frazione
(PO-ID) 167, in cui si vota un membro mancante della
Comunità locale.
– Comunità locale Sveti Anton:
– seggio elettorale 2, che comprende la frazione
(PO-ID) 183, in cui si vota un membro mancante della
Comunità locale.
– Comunità locale San Canziano:
– seggio elettorale 1, che comprende le frazioni
(PO-ID) 138, 139, 140, 141, 142, 144, in cui si vota un
membro mancante della Comunità locale,
– seggio elettorale 2, che comprende le frazioni
(PO-ID) 136, 137, 148, 149, 150, 342, in cui si vota un
membro mancante della Comunità locale,
– seggio elettorale 4, che comprende le frazioni
(PO-ID) 341, 375, in cui si vota un membro mancante
della Comunità locale.
– Comunità locale Vanganel:
– seggio elettorale 3, che comprende le frazioni
(PO-ID) 310, 374, in cui si vota un membro mancante
della Comunità locale.
– Comunità locale Al Castelletto:
– seggio elettorale 3, che comprende le frazioni
(PO-ID) 54, 55, 56, 90, 361, in cui si votano due membri
mancanti della Comunità locale.
2.
Le elezioni supplementari si svolgono in data 4 dicembre
2022. Il giorno dell'indizione delle elezioni e la data a partire
dalla quale hanno inizio le scadenze delle operazioni elettorali,
è lunedi 7 novembre 2022.
3.
Le candidature per le elezioni supplementari possono
essere presentate entro martedì 15 novembre 2022, fino alle
ore 16:00, presso la Commissione elettorale del Comune città
di Capodistria in Via Verdi 10, Capodistria.
4.
Lo svolgimento delle elezioni supplementari è curato dalla
Commissione elettorale del Comune città di Capodistria.
N. 041-1/2022
Capodistria, 4 novembre 2022
Commissione elettorale comunale
del Comune città di Capodistria
il presidente
dott. ric. Miloš Senčur
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REČICA OB SAVINJI
3473.

Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US) ter 15. člena
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 24. redni seji dne
27. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2023
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto
2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 Prejete donacije iz domačih virov

2.404.595
2.121.194
1.891.984
1.673.088
141.296
77.500
100
229.210
162.010
4.600
6.000
3.600
53.000
3.000
0
0
3.000
0
0

Stran

10714 /

Št.

141 / 7. 11. 2022

731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431+432)
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM.
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
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0
280.401
280.401
0
3.375.727
775.301
194.500
30.405
515.066
4.670
30.660
851.101
12.000
501.600
71.511
265.990
0
1.615.768
1.615.768
133.557
0
117.000
16.557
–971.132

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
950.000
950.000
950.000
140.168

55

ODPLAČILA DOLGA
140.168
550 Odplačila domačega dolga
140.168
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–161.300
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
809.832
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
971.132
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo
161.300
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: požarna taksa, prihodki od najemnin za
komunalno infrastrukturo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in o njegovi
realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
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storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb
lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva občine se v letu 2023 oblikuje v
višini 25.100 eurov.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
9. člen
Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva
med odhodki proračuna v višini 5.000 eurov. Sredstva splošne
proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
11. člen
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, ki
ni vključeno v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki
ga je sprejel občinski svet hkrati s proračunom občine za leto
2023 in katerega posamična vrednost je nižja od 5.000 EUR,
sprejme župan.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina v proračunskem letu 2023 lahko zadolži
v višini 950.000 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji v letu 2023
ni predviden.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine
150.000 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
v 2023 ne bodo izdajala poroštev.
14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje
z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2023 zadolži do višine 150.000 eurov.
15. člen
(začasno financiranje v letu 2024)
V obdobju začasnega financiranja Občine Rečica ob Savinji v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-5
Rečica ob Savinji, dne 27. oktobra 2022
Županja
Občine Rečica ob Savinji
Ana Rebernik
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VSEBINA
3465.
3466.
3467.
3468.
3469.

3470.
3471.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja
in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19
na področju zdravstva (ZNUNBZ)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-G)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1H)
Zakon o spremembah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O)

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

10693
10704
10706
10707
10709

10711
10711

OBČINE
KOPER

3472.

Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti v Mestni občini Koper
10712

3473.

Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za
leto 2023
10713

REČICA OB SAVINJI

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/22
VSEBINA
40.

41.

Zakon o ratifikaciji Sprememb 8. člena Rimskega
statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejetih v New Yorku 14. decembra 2017 in v Haagu
6. decembra 2019 (MRSMKS-B)

191

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o
upravljanju programa Boxer s strani OCCAR

193
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