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DRŽAVNI ZBOR
299. Zakon o pomoči za zagotovitev večje letalske 

povezljivosti (ZPZVLP)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o pomoči za zagotovitev 

večje letalske povezljivosti (ZPZVLP)

Razglašam Zakon o pomoči za zagotovitev večje letalske 
povezljivosti (ZPZVLP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 27. januarja 2023.

Št. 003-02-3/2022-27
Ljubljana, dne 4. februarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica

Republike Slovenije

Z A K O N
O POMOČI ZA ZAGOTOVITEV VEČJE LETALSKE 

POVEZLJIVOSTI (ZPZVLP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) Pomoč za zagotovitev večje letalske povezljivosti (v 
nadaljnjem besedilu: pomoč) se določa v skladu z oddelkom 
5.2 Sporočila Komisije – Smernice o državni pomoči letališčem 
in letalskim prevoznikom (UL C št. 99 z dne 4. 4. 2014, str. 3), 
zadnjič spremenjenega s Sporočilom Komisije – O spremembi 
sporočil Komisije o smernicah Evropske unije za uporabo pravil 
o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih 
omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 
2014–2020, o državni pomoči za filmsko produkcijo in produk-
cijo drugih avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomoči 
za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah 
o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom (UL C 
št. 198 z dne 27. 6. 2014, str. 30).

(2) Ta zakon določa tudi pogoje in merila ter postopek 
dodelitve pomoči iz prejšnjega odstavka.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
– »letalska proga« je v rednem zračnem prevozu serija 

letov med dvema krajema, ki se opravlja po redu letenja,
– »nova letalska proga« je letalska proga, ki še ne obra-

tuje do predložitve vloge za dodelitev pomoči iz 11. člena tega 
zakona,

– »letališka pristojbina« je pristojbina, obračunana v 
korist upravnega organa letališča, ki jo plačajo uporabniki 
letališča za uporabo objektov, naprav in sredstev ter storitev, 
ki jih zagotavlja izključno upravni organ letališča, in ki je 
povezana s pristankom, vzletom, osvetlitvijo in parkiranjem 
zrakoplova ter sprejemom in odpremo potnikov in tovora, 
vključno z dajatvami ali taksami, ki se plačajo za storitve 
zemeljske oskrbe, in taksami za centralizirano infrastrukturo 
za zemeljsko oskrbo.

II. OBLIKA POMOČI, POGOJI IN MERILA  
ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTOVITEV  

VEČJE LETALSKE POVEZLJIVOSTI

3. člen
(oblika pomoči)

(1) Pomoč se dodeli kot zagonska pomoč letalskim prevo-
znikom za začetek obratovanja nove letalske proge, določene 
s programom iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona, za 
prevoz potnikov na javno letališče na ozemlju Republike Slo-
venije, na katerem se opravlja mednarodni zračni prevoz, ali z 
njega, do enega kraja pristanka na ozemlju držav v skupnem 
evropskem zračnem prostoru.

(2) Pomoč iz prvega odstavka 1. člena tega zakona se 
začne izvajati z dnem izdaje pozitivne odločitve Evropske ko-
misije o združljivosti sheme pomoči za letalske prevoznike 
z veljavno operativno licenco, ki jo je izdala država članica 
Evropske unije ali država, ki je članica skupnega evropske-
ga zračnega prostora, v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o 
skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti 
(UL L št. 293 z dne 31. 10. 2008, str. 3), zadnjič spremenjeno z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/2115 z dne 16. decem-
bra 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede začasnega podaljšanja izrednih 
ukrepov za obravnavo posledic pandemije COVID-19 v zvezi z 
operativnimi licencami (UL L št. 426 z dne 17. 12. 2020, str. 4) 
in zadnjič popravljeno s Popravkom Uredbe (EU) 2018/1139 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih 
pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije 
Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) 
št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) 
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št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 3 uredb (ES) št. 552/2004 
in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Ured-
be Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L, št. 458 z dne 22. 12. 2021, 
str. 540), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1008/2008/ES), z 
notranjim trgom Evropske unije.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajanje pomoči iz 
25. člena tega zakona začne izvajati z dnem izdaje pozitivne 
odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči, ki 
se nanaša na nov razpored obstoječih letalskih prog, ki obsega 
pogostejše storitve na letalski progi na javno letališče na oze-
mlju Republike Slovenije, na katerem se opravlja mednarodni 
zračni prevoz, ali z njega, do enega kraja pristanka na ozemlju 
držav v skupnem evropskem zračnem prostoru.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se izvajanje 
pomoči iz 26. člena tega zakona začne izvajati z dnem izdaje 
pozitivne odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme 
pomoči, ki se nanaša:

– na letalske prevoznike z drugo enakovredno listino, ki 
jo je izdal pristojni organ tretje države, na podlagi katere lahko 
opravljajo mednarodni zračni promet, ali

– na nove letalske proge ali nov razpored obstoječih le-
talskih prog, ki obsega pogostejše storitve, za prevoz potnikov 
na javno letališče na ozemlju Republike Slovenije, na katerem 
se opravlja mednarodni zračni prevoz, ali z njega, do enega 
kraja pristanka na ozemlju tretjih držav (namembno letališče).

(5) Pomoči ni mogoče kombinirati z nobeno drugo vrsto 
pomoči, dodeljeno za obratovanje letalske proge.

(6) Pomoč se dodeli v obliki subvencije.
(7) Sredstva za pomoč iz tega člena se zagotovijo v pro-

računu Republike Slovenije.

4. člen
(upravičenec)

Upravičenec do pomoči (v nadaljnjem besedilu: upravi-
čenec):

– je letalski prevoznik z veljavno operativno licenco, ki jo 
je izdala država članica Evropske unije ali država, ki je članica 
skupnega evropskega zračnega prostora, v skladu z Uredbo 
1008/2008/ES,

– opravlja ali bo opravljal mednarodni redni zračni prevoz 
potnikov,

– ima prometne pravice za opravljanje mednarodnega 
zračnega prevoza in

– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne 
pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto 
državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notra-
njim trgom. Šteje se, da letalski prevoznik pogoj izpolnjuje, če 
odločba Evropske komisije še ni dokončna, letalski prevoznik 
pa je domnevno neupravičeno pridobljena sredstva položil na 
posebni skrbniški račun in z njimi ne razpolaga.

5. člen
(pogoji in merila za dodelitev pomoči)

(1) Pomoč se lahko dodeli pod naslednjimi pogoji:
– nova letalska proga bo začela obratovati šele po vložitvi 

pisne vloge za dodelitev pomoči iz 11. člena tega zakona (v 
nadaljnjem besedilu: vloga) na ministrstvo, pristojno za zračni 
promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),

– na povezavi, na kateri bo obratovala nova letalska pro-
ga, ne obratuje železniška storitev za visoke hitrosti ali drugo 
letališče v istem ciljnem območju (100 km ali 60 min potovanja) 
in pod primerljivimi pogoji, zlasti v smislu dolžine potovanja,

– letalski prevoznik predloži izjavo, da nima dodeljene 
in ni kandidiral za dodelitev kakšne druge državne pomoči za 
obratovanje nove letalske proge, v zvezi s katero je vložil vlogo,

– letalski prevoznik predloži poslovni načrt, iz katerega 
mora biti razvidno, da bo letalska proga, za katero bi prejel 
pomoč, po obdobju financiranja postala donosna zanj brez 
javnega financiranja oziroma

– če letalski prevoznik ne predloži poslovnega načrta iz 
prejšnje alineje, mora zagotoviti nepreklicno zavezo letališču v 
obliki pisne izjave, ki jo predloži ob vlogi, da bo proga delovala 
še najmanj tako dolgo, kot je dolgo obdobje, za subvencionira-
nje katerega letalski prevoznik kandidira.

(2) Poslovni načrt iz četrte alineje prejšnjega odstavka 
mora vsebovati:

– podatke o novi letalski progi z opredelitvijo razporeda 
letov,

– podatke o predvidenem številu potnikov,
– podatke o donosnosti ob izteku obdobja javnega finan-

ciranja,
– podatke o obdobju poslovanja po prenehanju javnega 

financiranja in
– način trženja nove proge, da se zagotovi cilj donosnosti 

do konca obdobja javnega financiranja.
(3) Osnovna merila za dodelitev pomoči (v nadaljnjem 

besedilu: merila) so:
– število dodatno prepeljanih potnikov v enem letu,
– letenje v časovnem bloku,
– število letalskih povezav letalskega prevoznika iz na-

membnega letališča,
– red letenja na letališča Republike Slovenije, na katerih 

se opravlja mednarodni zračni prevoz potnikov,
– višina letalske prevoznine in
– doseganje trajnosti v letalstvu.
(4) Minister, pristojen za zračni promet, v soglasju z mini-

strom, pristojnim za gospodarstvo, v programu za zagotovitev 
večje letalske povezljivosti (v nadaljnjem besedilu: program) 
določi natančnejša merila in letalske proge, ki bodo upravi-
čene do sofinanciranja. Program se objavi na spletni strani 
ministrstva.

6. člen
(višina in obdobje pomoči)

(1) Pomoč se lahko dodeli v višini do največ 50 odstotkov 
stroškov letališke pristojbine v zvezi z novo letalsko progo za 
obdobje največ treh let.

(2) Odstotek financiranja za posamezno novo letalsko 
progo se določi v programu iz četrtega odstavka prejšnjega 
člena.

III. POSTOPEK DODELITVE POMOČI

7. člen
(javni razpis)

(1) Ministrstvo objavi in izvede javni razpis za večjo letal-
sko povezljivost (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).

(2) Postopek dodelitve pomoči se začne z vložitvijo vloge 
na ministrstvo.

(3) Javni razpis iz prvega odstavka tega člena se lahko 
zadnjič objavi tri leta po uveljavitvi tega zakona.

8. člen
(komisija za dodelitev pomoči)

(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija za dodelitev 
pomoči (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s pisno odločbo 
imenuje minister, pristojen za zračni promet.

(2) Komisijo sestavljajo predsednik ali predsednica (v na-
daljnjem besedilu: predsednik) in najmanj štirje člani ali članice 
(v nadaljnjem besedilu: član).

(3) Predsednik in člani komisije morajo imeti najmanj 
visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magisterij 
stroke (2. bolonjska stopnja) s področja letalstva, turizma, pra-
va oziroma ekonomije ter najmanj tri leta delovnih izkušenj na 
delovnih mestih z zahtevano stopnjo izobrazbe.

(4) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z lastniki 
oziroma zakonitimi zastopniki letalskih prevoznikov, ki kandidi-
rajo za dodelitev pomoči, interesno povezani v smislu poslovne 
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povezanosti, sorodstvenega razmerja (v krvnem sorodstvu v 
ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v 
zakonski zvezi oziroma zunajzakonski skupnosti ali svaštvu 
do vštetega drugega kolena ali v partnerski zvezi oziroma 
nesklenjeni partnerski zvezi, tudi če so ta razmerja oziroma 
zveze že prenehale.

9. člen
(javni razpis)

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije, v Uradnem listu Evropske unije in na državnem portalu 
Republike Slovenije. Objava javnega razpisa mora vsebovati 
zlasti:

– naziv in sedež ministrstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem 

razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo 
pogoje, izberejo upravičenci,

– okvirno višino pomoči, ki je na razpolago za predmet 
javnega razpisa,

– določitev obdobja, v katerem mora biti porabljena do-
deljena pomoč, oziroma rokov, če je predvideno zaporedno 
dodeljevanje pomoči,

– rok, do katerega morajo biti vložene vloge,
– datum odpiranja vlog oziroma datumi odpiranja vlog, če 

je v javnem razpisu predvideno njihovo zaporedno odpiranje,
– rok, v katerem bodo letalski prevozniki obveščeni o izidu 

javnega razpisa.

10. člen
(razpisna dokumentacija)

(1) Ministrstvo objavi razpisno dokumentacijo na spletni 
strani ministrstva.

(2) Ministrstvo v razpisni dokumentaciji navede podatke, 
ki jih mora vsebovati vloga. Vloga, ki teh podatkov ne vsebuje, 
se šteje kot formalno nepopolna.

(3) Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– navodila za pripravo formalno popolne vloge,
– besedilo javnega razpisa,
– merila za dodelitev pomoči,
– prijavni list,
– vzorci pogodb ali sklepov o odobritvi državne pomoči in
– navedba dokazil, ki morajo biti priložena vlogi, pri čemer 

mora ministrstvo označiti podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, 
za katere je dovolj, da letalski prevoznik izjavi, da dovoljuje, da 
si ministrstvo podatke pridobi po uradni dolžnosti.

11. člen
(vloga)

(1) Vloga mora biti vložena v roku, določenem v javnem 
razpisu.

(2) Vloga, ki je vložena osebno ali po pošti, mora biti 
predložena v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z 
»Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega 
se nanaša.

(3) Nepravilno označena vloga se neodprta vrne pošilja-
telju ali pošiljateljici (v nadaljnjem besedilu: pošiljatelj). Če na 
vlogi ni pošiljateljevega naslova, se vloga odpre in se mu po 
ugotovitvi naslova vrne.

(4) Vloga, ki je vložena elektronsko, se pošlje na poseben 
elektronski naslov, določen z javnim razpisom.

12. člen
(odpiranje vlog)

(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v 
roku, ki je predviden v javnem razpisu, ali v predvidenih rokih, 
če gre za zaporedno odpiranje vlog, pri čemer lahko od izteka 
roka za vložitev vlog do odpiranja poteče največ osem dni.

(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Odpirajo se samo pravočasne in pravilno označene 

vloge v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

13. člen
(zapisnik o odpiranju vlog)

(1) Komisija o odpiranju vlog sestavi zapisnik, ki vsebuje 
predvsem:

– naslov, prostor in čas odpiranja prejetih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena predsednika in članov komisije, ki so sodelovali 

pri odpiranju vlog,
– imena oziroma naziv letalskih prevoznikov, ki kandidira-

jo za dodelitev pomoči, po vrstnem redu odpiranja vlog,
– podatek o letalskih prevoznikih, ki so vložili formalno 

popolno vlogo, in
– podatek o letalskih prevoznikih, ki so vložili formalno 

nepopolno vlogo skladno z drugim odstavkom 10. člena tega 
zakona.

(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člani, ki so sodelovali 
pri odpiranju vlog.

14. člen
(poziv k dopolnitvi vlog)

(1) Komisija v osmih dneh od odpiranja vlog pisno po-
zove tiste letalske prevoznike, katerih vloge so nerazumljive 
ali nepopolne, da odpravijo pomanjkljivosti. Rok za odpravo 
pomanjkljivosti ne sme biti daljši od 15 dni.

(2) Če letalski prevoznik v roku, ki je določen za odpravo 
pomanjkljivosti, pomanjkljivosti ne odpravi, ministrstvo vlogo 
zavrže s sklepom.

15. člen
(ocenjevanje)

(1) Komisija opravi strokovni pregled formalno popolnih 
vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz 5. člena tega 
zakona, ki so bili navedeni v javnem razpisu in razpisni doku-
mentaciji. Komisija o strokovnem pregledu vlog in njihovem 
ocenjevanju sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

– naslov, prostor in čas strokovnega pregleda prejetih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena predsednika in članov komisije, ki so sodelovali 

pri strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog,
– imena oziroma naziv letalskih prevoznikov in
– podatke o izpolnjevanju pogojev in meril za dodelitev 

pomoči.
(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upra-

vičencev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
(3) Predlog upravičencev se predloži ministru, pristojne-

mu za zračni promet.

16. člen
(sklep o izbiri)

Minister, pristojen za zračni promet, izda posamezne skle-
pe o izbiri.

17. člen
(sklep neizbranim letalskim prevoznikom)

Ministrstvo v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa, 
s sklepom obvesti vse letalske prevoznike, ki niso bili izbrani, o 
odločitvi glede dodelitve pomoči.

18. člen
(izjema glede elektronskega poslovanja  

z letalskimi prevozniki v tujini)
(1) Vloga iz četrtega odstavka 11. člena tega zakona se 

lahko vlaga po elektronski poti brez varnega elektronskega 
podpisa, če je identiteto letalskega prevoznika, ki kandidira za 
dodelitev pomoči, mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.



Stran 972 / Št. 16 / 7. 2. 2023 Uradni list Republike Slovenije

(2) Vročanje odločb, sklepov ali drugih dokumentov, ki jih 
je na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, treba 
vročiti osebno, se opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni 
predal ali elektronski predal naslovnika ali pooblaščenca za 
vročanje. Šteje se, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva 
odpreme.

(3) Za elektronski predal iz prejšnjega odstavka se šteje 
elektronski naslov, ki ga je letalski prevoznik, ki kandidira za 
dodelitev pomoči, sam navedel v vlogi, ne glede na to, ali 
ustreza varnostnim in tehničnim zahtevam, ki jih mora izpol-
njevati varni elektronski predal po zakonu, ki ureja splošni 
upravni postopek. Vročitev v elektronski predal se opravi, če 
je bil letalski prevoznik seznanjen s takšnim načinom vročanja 
in je s tem soglašal.

19. člen
(poziv k podpisu pogodbe)

(1) Ministrstvo upravičencu vroči sklep o izbiri in ga hkrati 
pozove k podpisu pogodbe v roku, ki ga določi ministrstvo. Rok 
za podpis pogodbe je najmanj osem dni od dneva prejema 
sklepa o izbiri.

(2) Če se upravičenec na poziv v roku iz prejšnjega od-
stavka ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo.

20. člen
(vsebina pogodbe)

Za dodelitev pomoči se sklene pogodba med ministrstvom 
in upravičencem. Obvezne sestavine pogodbe so:

– naziv in naslov ministrstva in upravičenca,
– namen, za katerega je pomoč dodeljena,
– višina dodeljene pomoči,
– terminski plan porabe pomoči,
– način nadzora nad namensko porabo pomoči,
– navedba pravic in obveznosti pogodbenih strank in
– navedba kršitev pogodbe, zaradi katerih je mogoče 

odstopiti od pogodbe.

21. člen
(hramba dokumentacije)

Ministrstvo hrani dokumentacijo o postopku dodelitve po-
moči v skladu s predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega 
gradiva.

22. člen
(subsidiarna uporaba zakona)

Za vsa vprašanja postopka, ki niso določena v tem za-
konu, se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

23. člen
(poročanje)

(1) Upravičenec vsake tri mesece od začetka veljavnosti 
pogodbe iz prvega odstavka 19. člena tega zakona ministrstvu 
pošlje poročilo za pretekle tri mesece.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vključuje podatke o 
novi letalski progi, redu letenja, dejansko opravljenih zračnih 
prevozih, tipih zrakoplova, številu prepeljanih potnikov in druge 
podatke, ki so potrebni za ugotovitev višine pomoči, določene v 
pogodbi, ki jo upravičenec sklene z ministrstvom.

(3) Pred vsakokratnim izplačilom pomoči ministrstvo ugo-
tovi utemeljenost in višino pomoči na podlagi oddanega trime-
sečnega poročila.

24. člen
(vračilo pomoči)

Če je bila pomoč upravičencu zaradi neizpolnjevanja po-
gojev iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega zakona 
dodeljena in izplačana neupravičeno, mu ministrstvo z odločbo 
naloži, da vrne znesek neupravičeno prejete pomoči v 30 dneh 
od vročitve odločbe. Po poteku roka za vračilo prejete pomoči 
do plačila se plačajo zakonske zamudne obresti.

25. člen
(nov razpored obstoječih letalskih prog)

Ne glede na prvi odstavek 3. člena tega zakona se pomoč 
dodeli tudi kot zagonska pomoč letalskim prevoznikom za za-
četek obratovanja novega razporeda obstoječih letalskih prog, 
ki obsega pogostejše storitve na letalski progi, določeni s pro-
gramom iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona, za prevoz 
potnikov na javno letališče na ozemlju Republike Slovenije, na 
katerem se opravlja mednarodni zračni prevoz, ali z njega, do 
enega kraja pristanka na ozemlju držav v skupnem evropskem 
zračnem prostoru.

26. člen
(tretje države)

(1) Ne glede na prvi odstavek 3. člena tega zakona se 
pomoč dodeli tudi kot zagonska pomoč letalskim prevoznikom 
za začetek obratovanja nove letalske proge, določene s pro-
gramom iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona, za prevoz 
potnikov na javno letališče na ozemlju Republike Slovenije, 
na katerem se opravlja mednarodni zračni prevoz, ali z njega, 
do enega kraja pristanka na ozemlju tretjih držav (namembno 
letališče).

(2) Ne glede na prvo alinejo 4. člena tega zakona je 
upravičenec tudi vsak letalski prevoznik z drugo enakovredno 
listino, ki jo je izdal pristojni organ tretje države, na podlagi 
katere lahko opravlja mednarodni zračni promet.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

27. člen
(sprejetje programa)

Program iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona se 
sprejme v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.

28. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 326-06/23-3/13
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 555-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Meira Hot
podpredsednica

300. Zakona o okrepitvi skupnega sklada 
za rezervacije z jamstvom Republike Slovenije 
za zagotavljanje izredne makrofinančne 
pomoči Ukrajini (ZOSRIMP)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o okrepitvi skupnega sklada 

za rezervacije z jamstvom Republike Slovenije 
za zagotavljanje izredne makrofinančne  

pomoči Ukrajini (ZOSRIMP)

Razglašam Zakon o okrepitvi skupnega sklada za rezer-
vacije z jamstvom Republike Slovenije za zagotavljanje izredne 
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makrofinančne pomoči Ukrajini (ZOSRIMP), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2023.

Št. 003-02-3/2022-25
Ljubljana, dne 4. februarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica

Republike Slovenije

Z A K O N
O OKREPITVI SKUPNEGA SKLADA  

ZA REZERVACIJE Z JAMSTVOM REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA ZAGOTAVLJANJE IZREDNE 

MAKROFINANČNE POMOČI UKRAJINI 
(ZOSRIMP)

1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se ureja prispevek Republike Slove-
nije v skupnem skladu za rezervacije (v nadaljnjem besedilu: 
Sklad), kot je opredeljen v Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o fi-
nančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in 
Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1).

(2) Prispevek Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka 
se daje v obliki jamstva Republike Slovenije Evropski uniji za 
dopolnitev oblikovanja rezervacij, ki se v Skladu oblikujejo za 
makrofinančno pomoč Evropske unije Ukrajini, kot ju določata 
Sklep (EU) 2022/1628 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. septembra 2022 o zagotavljanju izredne makrofinančne 
pomoči Ukrajini z okrepitvijo skupnega sklada za rezervacije z 
jamstvi držav članic in posebnimi rezervacijami za nekatere fi-
nančne obveznosti v zvezi z Ukrajino, za katere je zagotovljeno 
jamstvo na podlagi Sklepa št. 466/2014/EU, ter o spremembi 
Sklepa (EU) 2022/1201 (UL L št. 245 z dne 22. 9. 2022, str. 1; 
v nadaljnjem besedilu: Sklep 2022/1628/EU) in Sklep (EU) 
2022/1201 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 
2022 o zagotavljanju izredne makrofinančne pomoči Ukrajini 
(UL L št. 186 z dne 13. 7. 2022, str. 1), kakor je bil nazadnje 
spremenjen s Sklepom 2022/1628/EU.

2. člen
(značilnosti jamstva Republike Slovenije)

(1) Republika Slovenija jamči za dopolnitev Sklada v 
sorazmernem deležu, kot ga določa tretji odstavek 9. člena 
Sklepa 2022/1628/EU, in znaša največ 12.506.972,00 eura, kar 
predstavlja najvišji skupni znesek jamstva Republike Slovenije 
po tem zakonu.

(2) Jamstvo Republike Slovenije po tem zakonu je nepre-
klicno, brezpogojno in se unovči na zahtevo Evropske komisije 
(v nadaljnjem besedilu: Komisija) na podlagi sporazuma o 
jamstvu (v nadaljnjem besedilu: sporazum), kot je opredeljen v 
10. členu Sklepa 2022/1628/EU.

(3) Jamstvo Republike Slovenije po tem zakonu začne 
veljati z uveljavitvijo sporazuma, ki ga v imenu in za račun Re-
publike Slovenije sklene minister, pristojen za finance.

3. člen
(izpolnitev jamstvene obveznosti)

(1) Komisija lahko od Republike Slovenije zahteva izpol-
nitev njene jamstvene obveznosti, če:

1. Evropska unija iz katerega koli razloga ne prejme vra-
čila posojila ali je obveščena s strani Ukrajine oziroma drugače 

seznanjena, da Ukrajina ne bo sposobna vrniti posojila, skla-
dno s posojilno pogodbo ali če se spremeni časovni razpored 
plačil posojil, odobrenih Ukrajini na podlagi kritih makrofinanč-
nih pomoči, in

2. Komisija obvesti Republiko Slovenijo, da razpoložljiva 
sredstva v Skladu ne zadoščajo za vračilo sredstev iz naslova 
zadolžitve Evropske unije za izvedbo makrofinančnih pomoči 
Ukrajini.

(2) Za jamstvo Republike Slovenije po tem zakonu se ne 
uporablja določba zakona, ki ureja javne finance, glede načina 
izterjave regresnih zahtevkov.

4. člen
(prenehanje jamstva Republike Slovenije)

Jamstvo Republike Slovenije po tem zakonu preneha 
najkasneje 31. decembra 2058.

5. člen
(zagotavljanje sredstev)

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije 
po tem zakonu se zagotavljajo v proračunu Republike Slove-
nije. Jamstvo, izdano po tem zakonu, se ne všteva v kvoto 
poroštev, določeno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije.

6. člen
(izvajanje zakona)

Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega 
zakona ter za uresničevanje vseh pravic in obveznosti Repu-
blike Slovenije, ki izhajajo iz njega oziroma so v zvezi z njim.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 415-04/23-1/11
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 550-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Meira Hot
podpredsednica

301. Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

Razglašam Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki ga je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. janu-
arja 2023.

Št. 003-02-3/2022-31
Ljubljana, dne 4. februarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica

Republike Slovenije



Stran 974 / Št. 16 / 7. 2. 2023 Uradni list Republike Slovenije

Z A K O N
O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV (ZZPri)

1. poglavje 
Splošne določbe

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon z namenom zaščite javnega interesa določa 
načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so 
posamezniki izvedeli v delovnem okolju, in njihovo obravnavo 
ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo in-
formacije o kršitvi. Zakon določa tudi pristojnosti Komisije za 
preprečevanje korupcije ter zaščitne in podporne ukrepe zaradi 
preprečitve ali odprave povračilnih ukrepov.

2. člen
(prenos direktive Evropske unije)

S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenaša Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve 
prava Unije (UL L št. 305 z dne 26. 11. 2019, str. 17; v nadalj-
njem besedilu: Direktiva 2019/1937/EU).

3. člen
(področje uporabe zakona)

(1) Ta zakon se uporablja za prijavo kršitev predpisov, ki 
veljajo v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: kršitev).

(2) Ta zakon se uporablja, če drug zakon ali pravni akt 
Evropske unije, ki se uporablja neposredno, vprašanj, ki so 
urejena s tem zakonom, ne ureja drugače.

(3) Ta zakon se ne uporablja, kadar se uporablja zakon, 
ki ureja kazenski postopek, in zakon, ki ureja varstvo tajnih 
podatkov, razen če ta zakon določa drugače.

4. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »prijava« je ustno ali pisno sporočanje informacij o 

kršitvah v delovnem okolju v zasebnem ali javnem sektorju;
2. »notranja prijava« je prijava znotraj pravnega subjekta 

v zasebnem ali javnem sektorju, pri katerem je kršitev nastala;
3. »zunanja prijava« je prijava organom za zunanjo pri-

javo;
4. »javno razkritje« je dajanje informacij o kršitvi v delov-

nem okolju na voljo javnosti;
5. »informacija o kršitvi« je informacija, vključno s podla-

go za sum, o dejanski ali morebitni kršitvi predpisov, ki se je 
ali se bo zelo verjetno zgodila v organizaciji, s katero je ali je 
bil prijavitelj v delovnem in podobnem razmerju, ter o poskusu 
prikrivanja takšne kršitve;

6. »delodajalec« je pravna ali fizična oseba, pri kateri je 
prijavitelj v delovnem in podobnem razmerju;

7. »delovno in podobno razmerje« je delovno razmer-
je, lahko pa tudi razmerje zunaj delovnega razmerja, če gre 
za prostovoljstvo, pripravništvo, vajeništvo, pogodbeno delo, 
študentsko delo, sodelovanje v razpisnih postopkih v vlogi 
kandidata, opravljanje funkcije, izvrševanje upravičenj, nalog 
in pooblastil delničarja, člana nadzornega ali upravnega or-
gana subjekta, kot tudi vsako drugo sodelovanje v dejavnosti 
pravne ali fizične osebe, ki jo izvajajo samozaposlene osebe 
na podlagi pogodbe, ali delo pod nadzorom in vodstvom zu-
nanjih izvajalcev, podizvajalcev ali dobaviteljev, ne glede na 
plačilo in ne glede na to, ali se je razmerje že končalo ali se 
šele vzpostavlja s postopkom zaposlovanja ali s pogajanji pred 
podpisom pogodbe;

8. »delovno okolje« je sedanje ali preteklo delovno in 
podobno razmerje v zasebnem ali javnem sektorju, v okviru 
katerega posameznik pridobi informacije o kršitvi in v okviru 

katerega bi lahko tak posameznik utrpel povračilne ukrepe, če 
bi tako kršitev prijavil;

9. »oseba, ki jo prijava zadeva« je fizična ali pravna ose-
ba, ki je v prijavi ali javnem razkritju navedena kot oseba, ki jo 
prijavitelj bremeni kršitve ali je s to osebo povezana;

10. »posrednik ali posrednica (v nadaljnjem besedilu: po-
srednik)« je fizična oseba, ki pomaga prijavitelju v postopku pri-
jave v delovnem okolju in katere pomoč bi morala biti zaupna;

11. »povezane osebe« so osebe, ki so ali bi lahko utrpele 
povračilne ukrepe v delovnem okolju zaradi povezave s pri-
javiteljem, kot so sodelavci ali sorodniki prijavitelja, ter pravni 
subjekti, ki so v lasti prijavitelja, za katere prijavitelj dela ali so 
z njim drugače povezani v delovnem okolju;

12. »zaupnik ali zaupnica (v nadaljnjem besedilu: zau-
pnik)« je ena ali več zaupanja vrednih oseb ali notranja organi-
zacijska enota za prejem in obravnavo notranjih prijav;

13. »nadaljnje ukrepanje« je vsak ukrep, ki ga sprejme za-
upnik, uradna oseba organa za zunanjo prijavo ali Komisija za 
preprečevanje korupcije, da se ugotovi točnost navedb iz prija-
ve in po potrebi obravnava prijavljena kršitev, vključno z ukrepi, 
kot so obveščanje osebe, pristojne za nadaljnje ukrepanje pri 
delodajalcu, notranja preiskava, inšpekcijski nadzor, naznani-
tev kaznivega dejanja, izterjava sredstev ali konec postopka;

14. »povračilni ukrep« je vsako neposredno ali posredno 
dejanje ali opustitev dejanja v delovnem okolju, ki je posledica 
notranje ali zunanje prijave ali javnega razkritja in ki povzroči 
ali lahko povzroči prijavitelju neupravičeno škodo;

15. »javni sektor« ima isti pomen kot v zakonu, ki ureja 
javne uslužbence.

2. poglavje 
Pogoji za zaščito prijavitelja

5. člen
(prijavitelj in pogoji za zaščito)

(1) Prijavitelj ali prijaviteljica (v nadaljnjem besedilu: prija-
vitelj) je fizična oseba, ki prijavi ali javno razkrije informacije o 
kršitvi, pridobljene v svojem delovnem okolju.

(2) Prijavitelj je do zaščite po tem zakonu upravičen, če 
je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da so bile prijavljene 
informacije o kršitvah ob prijavi resnične, in je podal notranjo 
prijavo v skladu z 8. členom tega zakona, zunanjo prijavo v 
skladu s 13. členom tega zakona ali javno razkril informacije o 
kršitvah v skladu z 18. členom tega zakona.

(3) Prijavitelj do zaščite po tem zakonu ni upravičen, če je 
prijavo podal dve leti ali več po prenehanju kršitve.

(4) Do zaščite po tem zakonu so upravičeni tudi posre-
dniki in povezane osebe, če je verjetno, da so ali bi lahko bili 
zaradi povezanosti s prijaviteljem zoper njih uvedeni povračilni 
ukrepi.

(5) Do zaščite po tem zakonu je upravičen tudi prijavitelj, 
ki je prijavo podal anonimno, pa je bila kasneje njegova iden-
titeta razkrita.

(6) Osebe, ki prijavijo informacije o kršitvah, ki spadajo 
na področje uporabe Direktive 2019/1937/EU, ustreznim in-
stitucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije, so 
upravičene do zaščite po tem zakonu pod enakimi pogoji kot 
osebe, ki podajo zunanjo prijavo.

(7) Prijavitelj, ki je naznanil kaznivo dejanje policiji ali 
državnemu tožilstvu, je upravičen do zaščite v skladu z do-
ločbami od 19. do 25. člena tega zakona; podporne ukrepe in 
pomoč pri uveljavljanju zaščitnih ukrepov pa nudi Komisija za 
preprečevanje korupcije.

3. poglavje 
Skupne določbe glede prijave

6. člen
(prepoved razkritja identitete in zaupnost)

(1) Nihče ne sme razkriti identitete prijavitelja brez nje-
govega izrecnega soglasja nikomur, razen zaupniku in organu 
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za zunanjo prijavo. To velja tudi za vse druge informacije, iz 
katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati o identiteti 
prijavitelja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se sme identiteto prija-
vitelja in druge informacije iz prejšnjega odstavka razkriti tudi, 
kadar to zahteva državni tožilec, če je to nujno potrebno zaradi 
preiskovanja kaznivih dejanj, ali sodišče, če je to potrebno 
zaradi sodnih postopkov, vključno s sodnimi postopki zaradi 
zaščite pravice osebe, ki jo prijava zadeva.

(3) V primeru razkritja identitete iz prejšnjega odstavka je 
treba pred tem pisno obvestiti prijavitelja o nameravanem raz-
kritju z navedbo razlogov za razkritje, razen če državni tožilec 
ali sodišče presodi, da bi takšno obvestilo ogrozilo povezane 
preiskave ali sodne postopke.

(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega 
člena nihče ne sme razkriti identitete prijavitelja, če bi razkritje 
ogrozilo življenje ali resno ogrozilo javni interes, varnost ali 
obrambo države.

(5) Delodajalec ne sme ugotavljati identitete prijavitelja.
(6) Za dokumente in drugo gradivo v zvezi s prijavo se do 

konca postopka ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja. Podatki o identiteti prijavitelja 
tudi po koncu postopka s prijavo niso informacija javnega 
značaja. Ta določba velja tudi v primeru, ko je dokumentarno 
gradivo odstopljeno drugemu organu v pristojno obravnavo.

(7) Zavezanec za vzpostavitev notranje poti za prijavo iz 
9. člena tega zakona in organ za zunanjo prijavo iz 14. člena 
tega zakona, ki prejmeta informacijo o kršitvi, ki vključuje po-
slovno skrivnost ali drugo zakonsko določeno tajnost, lahko 
te podatke uporabljata ali razkrivata le v okviru nadaljnjega 
ukrepanja.

7. člen
(evidentiranje prijave in obdelava osebnih podatkov)
(1) Prijavo se evidentira v evidenci prijav tako, da se upo-

števa prepoved razkritja identitete in zaupnosti iz prejšnjega 
člena.

(2) Ustna prijava se evidentira z natančnim zapisom nje-
ne vsebine. Ustna prijava se lahko s soglasjem prijavitelja 
tudi posname. Če je prijava podana po telefonu, se lahko po 
predhodnem obvestilu s soglasjem prijavitelja dokumentira s 
posnetkom klica. Prijavitelju se omogoči, da preveri, popravi in 
s svojim podpisom potrdi zapis ustne prijave, če to želi.

(3) Evidenca prijav vsebuje podatke o prijavitelju, posre-
dniku, povezanih osebah, osebi, ki jo prijava zadeva, in ose-
bah, ki lahko pomagajo pri preiskavi prijavljene kršitve (osebno 
ime ali psevdonim, poštni naslov, naslov elektronske pošte, 
telefonsko številko in druge naslove za navezavo stika), gradi-
vo, ki so ga predložile navedene osebe, in gradivo, ki je nastalo 
v postopku obravnave prijave, vključno s posnetkom oziroma 
zapisom klica ali pogovora iz prejšnjega odstavka. Osebe, ki 
obravnavajo prijavo in ki so pooblaščene za odpravo kršitev, 
smejo v ta namen obdelovati osebne podatke, ki so potrebni 
za preiskovanje kršitve, za obvladovanje posledic kršitve in za 
odpravo kršitve ter zaščito prijavitelja.

(4) Če drug zakon ne določa drugače, se podatki v evi-
denci prijav hranijo pet let po koncu postopka. Po poteku roka 
hrambe se osebni podatki iz prejšnjega odstavka in vsebina 
prijave uničijo, evidenčni podatki o prijavi in poročilo iz petega 
odstavka 12. člena tega zakona pa se lahko hranijo tudi po 
poteku tega roka v skladu z notranjimi pravili.

(5) Osebni podatki, za katere je očitno, da niso potrebni za 
obravnavo prijave, se ne zbirajo. Če se takšni podatki zberejo 
pomotoma, se brez nepotrebnega odlašanja izbrišejo.

4. poglavje 
Notranja prijava

8. člen
(notranja prijava)

Prijavitelj poda informacijo o kršitvi z uporabo notranje poti 
za prijavo, razen kadar ta zakon določa drugače.

9. člen
(vzpostavitev notranje poti za prijavo)

(1) Notranja pot za prijavo se vzpostavi tako, da se določi 
poseben elektronski naslov in telefonsko številko ali druge kon-
taktne podatke za prejem prijav, ukrepe za preprečitev razkritja 
identitete prijavitelja in da se imenuje zaupnika.

(2) Zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo so 
subjekti v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi 
(v nadaljnjem besedilu: zavezanec).

(3) Ne glede na prejšnji odstavek notranje poti za prijavo 
vzpostavijo tudi subjekti z manj kot 50 zaposlenimi, vendar 
najmanj desetimi zaposlenimi, če svojo glavno registrirano 
dejavnost opravljajo na področju zdravstva ali na področjih zbi-
ranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami, 
zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, pridobivanja 
sekundarnih surovin ter na področjih saniranja okolja in druge-
ga ravnanja z odpadki.

(4) Ne glede na število zaposlenih notranje poti za prijavo 
vzpostavijo tudi ministrstva, upravne enote, vladne službe, jav-
ne agencije, Urad predsednika Republike Slovenije, Državno 
odvetništvo Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike 
Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije, Varuh člo-
vekovih pravic, Informacijski pooblaščenec, Komisija za pre-
prečevanje korupcije, Državna revizijska komisija in Zagovornik 
načela enakosti ter samoupravne lokalne skupnosti.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena notranje poti 
za prijavo vzpostavijo tudi subjekti v zasebnem sektorju z 
manj kot 50 zaposlenimi, če tako določajo drugi zakoni, s 
katerimi se prenašajo akti Evropske unije, ali neposredno ve-
ljavni predpisi Evropske unije iz delov I B. in II Priloge Direktive 
2019/1937/EU.

(6) Zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo 
iz drugega do petega odstavka tega člena izmed zaposlenih 
imenujejo zaupnika. Zavezanci lahko za prejem in evidentira-
nje prijav določijo tudi administrativno osebje ali informacijsko 
podprt način prejema in evidentiranja prijav.

(7) Zavezanci lahko za prejem prijav določijo zunanjega 
ponudnika storitve prejemanja prijav. Zavezanec in ponudnik 
se dogovorita o načinu pošiljanja prejetih prijav zaupniku ali 
administrativnemu osebju iz prejšnjega odstavka, ponudnik 
pa lahko prijavitelju zagotavlja tudi informacije iz petnajstega 
odstavka tega člena. Ponudnik je dolžan upoštevati določbe 
tega zakona glede varovanja identitete prijavitelja in zaupnosti.

(8) Samoupravne lokalne skupnosti lahko vzpostavijo 
skupno notranjo pot za prejem prijav, ki jo upravlja ena od 
vključenih samoupravnih lokalnih skupnosti ali skupna občin-
ska uprava. Vsaka samoupravna lokalna skupnost s 50 ali več 
zaposlenimi mora imenovati svojega zaupnika.

(9) Zavezanci iz zasebnega sektorja z manj kot 250 za-
poslenimi si lahko delijo sredstva za prejemanje prijav in prei-
skave prijavljenih kršitev.

(10) Vrhovno sodišče Republike Slovenije vzpostavi sku-
pno notranjo pot za prijavo za sodišča, Vrhovno državno tožil-
stvo Republike Slovenije pa za državna tožilstva.

(11) Osnovne šole, vrtci, glasbene šole ter zavodi za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi po-
trebami na območju iste samoupravne lokalne skupnosti lahko 
vzpostavijo skupno notranjo pot za prijavo, ki jo upravlja eden 
izmed vključenih zavodov ali samoupravna lokalna skupnost.

(12) Srednje šole, višje šole ter dijaški domovi na območju 
iste samoupravne lokalne skupnosti lahko vzpostavijo skupno 
notranjo pot za prijavo, ki jo upravlja eden izmed vključenih 
zavodov.

(13) Zavezanec določi tak postopek obravnave prijave, 
ki omogoča popolnost, celovitost in zaupnost informacij ter ne-
pooblaščenim osebam zavezanca prepreči dostop do vsebine 
prijav, podatkov o prijavitelju in o osebah, ki jih prijava zadeva.

(14) Zavezanec sprejme notranji akt, v katerem opiše 
notranjo pot za prijavo in opredeli zlasti:

1. zaupnika, po potrebi pa tudi administrativno osebje ozi-
roma informacijsko podprt način prejema in evidentiranja prijav 
in morebitnega zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav;
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2. elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontak-
tne podatke za prejem prijav;

3. postopek prejema notranje prijave in njene obravnave;
4. ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenim ose-

bam do informacij o prijavitelju in drugih vsebin iz evidence 
prijav;

5. obveščanje notranjih organizacijskih enot, odgovor-
nih za odpravo kršitve, način seznanitve vodstva o obravnavi 
prijave;

6. način informiranja zaposlenih in drugih oseb v delov-
nem okolju zavezanca o vsebinah iz petnajstega odstavka 
tega člena.

(15) Zavezanec zagotovi enostavno in pregledno dosto-
pne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo in 
o notranjem aktu iz prejšnjega odstavka. Prav tako zagotovi 
informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo 
prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali 
agencijam Evropske unije.

(16) Zavezanec do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto 
Komisiji za preprečevanje korupcije po elektronskem obrazcu, 
dostopnem na spletnih straneh Komisije za preprečevanje 
korupcije, poroča o številu prejetih, anonimnih in utemeljenih 
prijav ter o številu obravnavanih povračilnih ukrepov, v poročilu 
pa navede tudi podatek o zaupniku.

10. člen
(naloge zaupnika)

(1) Zaupnik preizkusi in obravnava prijavo kršitve.
(2) Zaupnik prijavitelju, ki ni anonimen, da informacije o 

zaščiti po tem zakonu, o postopkih za zunanjo prijavo organom 
za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, ustanovam, organom, 
uradom ali agencijam Evropske unije ter informacije o nevla-
dnih organizacijah, ki delujejo na področju zaščite prijaviteljev.

(3) Zaupnik prijavitelju, ki je deležen povračilnih ukrepov, 
nudi informacije o pravnih možnostih in mu pomaga v upravnih 
in sodnih postopkih zaradi povračilnih ukrepov tako, da mu 
izda potrdilo o vloženi prijavi, zagotovi dokazila iz postopka s 
prijavo, ki jih prijavitelj potrebuje v nadaljnjih postopkih v zvezi 
s povračilnimi ukrepi in podobno. Zaupnik se lahko glede zašči-
tnih ukrepov posvetuje s Komisijo za preprečevanje korupcije.

(4) Zaupnik sodeluje z organom za zunanjo prijavo, kadar 
je to potrebno zaradi obravnave prijave pred zaupnikom ali 
organom za zunanjo prijavo.

11. člen
(preizkus notranje prijave)

(1) Zaupnik po prejemu prijave to evidentira v skladu s 
7. členom tega zakona in preizkusi, ali so izpolnjeni naslednji 
pogoji za njeno obravnavo:

1. da jo je podala fizična oseba;
2. da se nanaša na informacije o kršitvi predpisov, ki 

veljajo v Republiki Sloveniji, in jih je prijavitelj pridobil v svojem 
delovnem okolju;

3. da prijavljene informacije o kršitvah niso očitno nere-
snične;

4. da jo je prijavitelj podal pred potekom dveh let po pre-
nehanju kršitve.

(2) Zaupnik prijave ne obravnava, če niso izpolnjeni pogoji 
iz prejšnjega odstavka ali če presodi, da obravnava ne bi bila 
smotrna, ker kršitev ni imela posledic, ker posledic ni več ali 
so neznatne.

(3) Zaupnik v sedmih dneh od njenega prejema preizkusi 
prijavo in če so izpolnjeni pogoji za njeno obravnavo iz prvega 
in drugega odstavka tega člena, prijavitelju izda potrdilo o spre-
jemu prijave, ki vključuje datum in čas prejema.

(4) Če zaupnik ugotovi, da pogoji za obravnavo prijave 
iz prvega in drugega odstavka tega člena niso izpolnjeni, pri-
javitelja v roku iz prejšnjega odstavka seznani z razlogi, zaradi 
katerih prijave ne bo obravnaval.

(5) Če je prijavitelj anonimen, se določbi tretjega in četr-
tega odstavka tega člena uporabljata, če je prijavitelj opredelil, 

kam naj se pošlje potrdilo o sprejemu prijave oziroma seznani-
tev z razlogi, zaradi katerih prijava ne bo obravnavana.

(6) Če zaupnik ugotovi, da pogoji za obravnavo prijave 
niso izpolnjeni, lahko kljub temu na lastno pobudo ukrene, kar 
meni, da je potrebno za odpravo kršitve, če tako presodi zara-
di teže posledic kršitve. Pri tem varuje identiteto prijavitelja v 
skladu s 6. členom tega zakona.

12. člen
(obravnava notranje prijave)

(1) Zaupnik obravnava prijavo skrbno, zaupno in samo-
stojno ter pri tem ni vezan na navodila v posamezni zadevi.

(2) Zaupnik zlasti od prijavitelja in osebe, na katero se 
prijava nanaša, pridobi informacije, ki so potrebne za obliko-
vanje predlogov ukrepov, ki so usmerjeni v prenehanje kršitve, 
odpravo posledic kršitve ali preprečevanje prihodnje kršitve.

(3) Zaupnik ukrene, kar je potrebno za prenehanje krši-
tve. Če za prenehanje kršitve ali odpravo posledic kršitve ni 
pristojen, s prijavo in predlogi ukrepov iz prejšnjega odstavka 
seznani osebe ali notranje organizacijske enote, ki so odgovor-
ne za odpravo kršitve.

(4) Zaupnik praviloma obravnava prijave po vrstnem redu 
prejema. Zavezanec lahko v notranjem aktu iz štirinajstega od-
stavka 9. člena tega zakona določi tudi prednostno obravnavo 
prijav glede na težo posledice kršitve.

(5) Zaupnik konča obravnavo prijave v treh mesecih od 
njenega prejema s poročilom, v katerem navede, ali in iz kate-
rih razlogov je prijava neutemeljena. Če je prijava utemeljena, 
v poročilu navede zlasti predlagane in izvedene ukrepe za 
prenehanje kršitve, odpravo posledic kršitve ali preprečevanje 
prihodnje kršitve, svoje ugotovitve o uspešnosti izvedbe predla-
ganih ukrepov ter morebitne predlagane in izvedene ukrepe za 
zaščito prijavitelja.

(6) Zaupnik ob upoštevanju zaščite identitete prijavitelja z 
ugotovitvami iz poročila seznani vodstvo zavezanca.

(7) Zaupnik ob koncu obravnave prijave, najpozneje pa v 
treh mesecih od prejema prijave prijavitelja obvesti o utemelje-
nosti prijave, predlaganih in izvedenih ukrepih, izidu postopka, 
oziroma o stanju postopka z notranjo prijavo, če postopki za 
odpravo kršitev po treh mesecih še niso končani. Ustno obve-
stilo se evidentira z zaznamkom v evidenci prijav.

(8) Zaupnik postopa v skladu s prejšnjim odstavkom tudi 
v primeru anonimne prijave, če je prijavitelj opredelil, kam naj 
se pošlje obvestilo iz prejšnjega odstavka.

(9) V postopku z notranjo prijavo se določbe zakona, ki 
ureja splošni upravni postopek, ne uporabljajo.

5. poglavje 
Zunanja prijava

13. člen
(zunanja prijava)

Prijavitelj informacijo o kršitvi poda neposredno z upo-
rabo zunanje poti za prijavo, če notranja pot za prijavo ni 
vzpostavljena, če notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito 
obravnavati, ali če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave 
obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

14. člen
(organi za zunanjo prijavo)

Organi za zunanjo prijavo so:
1. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Repu-

blike Slovenije,
2. Agencija za trg vrednostnih papirjev,
3. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence,
4. Javna agencija Republike Slovenije za varnost pro-

meta,
5. Agencija za zavarovalni nadzor,
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6. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
7. Banka Slovenije,
8. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov od-

daje javnih naročil,
9. Finančna uprava Republike Slovenije,
10. Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
11. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja 

denarja,
12. Informacijski pooblaščenec,
13. Inšpekcija za informacijsko varnost,
14. Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
15. Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
16. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin,
17. Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
18. Inšpektorat za javni sektor,
19. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
20. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in 

medicinske pripomočke,
21. organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 

sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
22. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
23. Slovenski državni holding in
24. Komisija za preprečevanje korupcije.

15. člen
(obveznosti organa za zunanjo prijavo)

(1) Organ za zunanjo prijavo imenuje eno ali več uradnih 
oseb za zunanjo prijavo.

(2) Organ za zunanjo prijavo sprejme notranji akt, v kate-
rem opiše zunanjo pot prijave in opredeli zlasti:

1. uradno osebo za zunanjo prijavo, po potrebi pa tudi 
administrativno osebje in informacijsko podprt način prejema 
in evidentiranja prijav;

2. elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontak-
tne podatke za prejem prijav;

3. postopek sprejema in obravnave zunanje prijave;
4. ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenih oseb do 

informacij o prijavitelju in vsebine evidence prijav.
(3) Organ za zunanjo prijavo izdela oceno učinkovitosti 

notranjih postopkov prejema prijav in nadaljnjega ukrepanja, 
v kateri opredeli tudi tveganja za razkritje identitete prijavitelja. 
Organ za zunanjo prijavo oceno notranjih postopkov posoda-
blja vsaka tri leta, pri tem pa upošteva svoje izkušnje kot tudi 
izkušnje drugih organov ter ustrezno prilagodi svoje postopke.

(4) Organi za zunanjo prijavo do 1. marca tekočega leta 
za preteklo leto Komisiji za preprečevanje korupcije po elek-
tronskem obrazcu, dostopnem na spletnih straneh Komisije za 
preprečevanje korupcije, poročajo o številu prejetih, anonimnih 
in utemeljenih prijav, o številu obravnavanih kršitev in o vrstah 
sprejetih ukrepov, o številu obravnavanih povračilnih ukrepov, o 
oceni finančne škode, če je ugotovljena, ter o izterjanih zneskih 
po preiskavah in postopkih v zvezi s prijavljenimi kršitvami.

(5) Organ za zunanjo prijavo na svojih spletnih straneh 
objavi vsaj naslednje informacije:

1. organe za zunanjo prijavo iz 14. člena tega zakona;
2. kontaktne podatke uradnih oseb za zunanjo prijavo in 

poseben naslov za zunanjo prijavo (na primer elektronski na-
slov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem 
prijav z navedbo, ali se telefonski pogovori snemajo);

3. postopek prijave kršitve in obravnave zunanje prijave, 
vključno z naborom možnih nadaljnjih ukrepov po prijavi ter 
možnost podaje notranje prijave;

4. pogoje za uveljavljanje pravice do zaščite;
5. ukrepe za zaščito identitete in zaupnosti ter informacije 

o obdelavi osebnih podatkov;
6. pojasnilo v zvezi s prepovedjo povračilnih ukrepov, 

informacije o podpornih ukrepih in pristojnostih Komisije za 
preprečevanje korupcije ter o pravnih sredstvih in postopkih za 
zaščito pred povračilnimi ukrepi;

7. pogoje, pod katerimi je prijavitelj zaščiten pred odgo-
vornostjo za kršitev zaupnosti;

8. informacije o nevladnih organizacijah, ki delujejo na 
področju zaščite prijaviteljev.

16. člen
(obravnava zunanje prijave)

(1) Prijavitelj poda zunanjo prijavo organu za zunanjo 
prijavo, ki je pristojen za obravnavo prijavljene kršitve glede na 
njegove pristojnosti in naloge.

(2) Če na področju, na katero se nanaša prijavljena krši-
tev, ni organa za zunanjo prijavo, prijavitelj poda prijavo Komi-
siji za preprečevanje korupcije, ki s prijavo postopa po tretjem 
odstavku tega člena.

(3) Kadar zunanjo prijavo prejme Komisija za prepreče-
vanje korupcije ali organ za zunanjo prijavo, ki za obravnavo 
prijavljene kršitve ni pristojen, jo odstopi v obravnavo organu, 
pristojnemu za obravnavo kršitve, prijavitelju pa potrdi sprejem 
prijave po petem odstavku tega člena in ga obvesti o koncu in 
izidu postopka po enajstem odstavku tega člena. Pri odstopu 
varuje identiteto prijavitelja v skladu s 6. členom tega zakona.

(4) Če organ, ki mu je bila prijava v skladu s prejšnjim 
odstavkom odstopljena v pristojno obravnavo, ni organ za 
zunanjo prijavo, je za zaščito prijavitelja v skladu s 17. členom 
tega zakona pristojna Komisija za preprečevanje korupcije.

(5) Organ za zunanjo prijavo prijavitelju v sedmih dneh 
od prejema prijave potrdi njen sprejem, razen če prijavitelj 
izrecno zahteva drugače ali če organ za zunanjo prijavo pre-
sodi, da bi potrditev sprejema prijave lahko ogrozila varstvo 
identitete prijavitelja. Organ za zunanjo prijavo ravna enako 
tudi v primeru anonimnega prijavitelja, če ta opredeli, kam naj 
se potrdilo pošlje.

(6) Organ za zunanjo prijavo obravnava prijavo v skladu s 
svojimi pristojnostmi, na način in po postopku, ki so opredeljeni 
v področnih predpisih. Pri tem varuje identiteto prijavitelja v 
skladu s 6. členom tega zakona.

(7) Organ za zunanjo prijavo obravnava prijavo prija-
vitelja, ki pri organu uveljavlja svoje pravice, po tem zakonu 
le, če prijavitelj v prijavi izrecno navede, da obstaja tveganje 
povračilnih ukrepov in da potrebuje zaščito kot prijavitelj po 
tem zakonu.

(8) Zunanjo prijavo v organu za zunanjo prijavo obravnava 
oseba, ki ji je konkretna zadeva odrejena v delo v skladu z in-
ternimi pravili o razporejanju zadev, v primeru iz 17. člena tega 
zakona pa uradna oseba za zunanjo prijavo.

(9) Prijava z uporabo zunanje poti za prijavo, ki je podana 
po poteku dveh let od prenehanja kršitve, se ne obravnava po 
tem zakonu.

(10) Če je prijavitelj podal predhodno notranjo prijavo, lah-
ko organ za zunanjo prijavo sodeluje z zaupnikom in pridobiva 
informacije o obravnavi notranje prijave.

(11) Organ za zunanjo prijavo prijavitelja obvesti o kon-
cu in izidu postopka. Če postopek po poteku treh mesecev 
od prejema prijave še ni končan, organ za zunanjo prijavo 
prijavitelja obvesti o stanju postopka, zlasti o predvidenih ali 
sprejetih ukrepih. Ustno obvestilo se evidentira z zaznamkom 
v evidenci prijav. Organ za zunanjo prijavo ravna enako tudi 
v primeru anonimnega prijavitelja, če ta opredeli, kam naj se 
potrdilo pošlje.

17. člen
(zaščita prijavitelja pri obravnavi zunanje prijave)

(1) Če pristojni organ pri obravnavi prijave presodi, da je 
potrebna zaščita prijavitelja zaradi tveganja povračilnih ukre-
pov, ki ga zatrjuje prijavitelj, ali pa to izhaja iz okoliščin prijave, 
ali če je do poskusa ali povračilnega ukrepa že prišlo, prijavo 
dodeli uradni osebi za zunanjo prijavo, ki prijavitelju svetuje o 
zaščiti v skladu s 7. poglavjem tega zakona.

(2) Uradna oseba za zunanjo prijavo prijavitelju, ki je 
deležen povračilnih ukrepov, svetuje o pravnih možnostih in 
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mu v okviru svojih pristojnosti pomaga v upravnih in sodnih 
postopkih zaradi povračilnih ukrepov, na primer tako, da mu 
izda potrdilo o vloženi prijavi ali zagotovi dokazila iz postopka 
s prijavo, ki jih prijavitelj potrebuje v drugem postopku.

(3) Uradna oseba za zunanjo prijavo se lahko glede zašči-
tnih ukrepov posvetuje s Komisijo za preprečevanje korupcije. 
Če uradna oseba za zunanjo prijavo presodi, da je to potrebno, 
lahko Komisiji za preprečevanje korupcije ob soglasju prijavite-
lja predlaga, da prevzame zaščito prijavitelja.

6. poglavje 
Javno razkritje kršitev

18. člen
(javno razkritje kršitev)

(1) Prijavitelj, ki javno razkrije informacije o kršitvi, je 
upravičen do zaščite po tem zakonu:

– če je najprej podal notranjo ali zunanjo prijavo, pa v 
treh mesecih od prijave ni bil sprejet noben ustrezen ukrep za 
odpravo kršitve, ali

– če ima utemeljene razloge za domnevo, da lahko krši-
tev pomeni neposredno ali očitno nevarnost za javni interes, 
zlasti pa nevarnost za življenje, javno zdravje in varnost, ali če 
obstaja tveganje nepopravljive škode, ali da v primeru zunanje 
prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, ali pa je zaradi 
posebnih okoliščin primera le malo možnosti, da bo kršitev 
ustrezno obravnavana, zlasti ko bi se dokazi lahko skrili ali uni-
čili, ali ko bi se organ za zunanjo prijavo nedovoljeno dogovarjal 
s storilcem kršitve ali je vpleten v kršitev.

(2) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za 
primere, ko zaščito prijavitelja kot vira informacij za novinarja 
posebej ureja zakon, ki ureja medije, razen če so določbe tega 
zakona za prijavitelja ugodnejše.

7. poglavje 
Zaščita prijaviteljev

19. člen
(prepoved povračilnih ukrepov)

(1) Prepovedani so vsakršni povračilni ukrepi zoper pri-
javitelja, zlasti pa:

1. odpoved delovnega razmerja;
2. suspenz pogodbe o zaposlitvi;
3. premestitev na nižje delovno mesto, onemogočanje ali 

zadržanje napredovanja;
4. prenos delovnih nalog, sprememba kraja delovnega 

mesta, sprememba delovnega časa, zmanjšanje delovne ob-
veznosti, neizplačilo ali znižanje plače in drugih dodatkov, 
neizplačilo nagrad in odpravnin;

5. onemogočanje ali zadržanje izobraževanja in strokov-
nega usposabljanja;

6. nizka ocena delovne uspešnosti, nizka letna ocena ali 
negativna zaposlitvena referenca;

7. uvedba disciplinskega postopka, izrekanje disciplinskih 
ukrepov ali kazni;

8. šikaniranje, prisila, ustrahovanje, nadlegovanje ali iz-
ključitev in pomanjkljiva zaščita dostojanstva pred takim rav-
nanjem drugih oseb;

9. diskriminacija, slabša ali nepravična obravnava;
10. opustitev sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen 

čas ob izpolnjenih pogojih, ki jih zakon določa za sklenitev 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas;

11. odpoved pogodbe o zaposlitvi za določen čas pred 
potekom časa oziroma pred prenehanjem razloga za sklenitev 
te pogodbe;

12. druga samovoljna ravnanja delodajalca, vključno z 
ravnanji, ki povzročajo škodo, tudi za ugled osebe, zlasti na 
družbenih omrežjih, finančno izgubo, vključno z izgubo posla 
in izgubo dohodka;

13. predčasna prekinitev ali odpoved pogodbe za nabavo 
blaga ali storitev ali druga prekinitev poslovnega sodelovanja;

14. razveljavitev, začasni ali trajni odvzem licence ali 
dovoljenja;

15. samovoljno odrejanje opravljanja zdravstvenih pre-
gledov ali pregledov zaradi ugotavljanja delovne sposobnosti;

16. uvrstitev na črno listo na podlagi neformalnega ali for-
malnega dogovora v sektorju ali industriji, ki ima za posledico 
nezmožnost nove zaposlitve prijavitelja v industriji ali sektorju;

17. sprožanje zlonamernih postopkov proti prijavitelju.
(2) Kot povračilni ukrep se štejeta tudi grožnja s povračil-

nim ukrepom ali poskus povračilnega ukrepa.

20. člen
(zaščitni in podporni ukrepi)

(1) Zaščitni ukrepi po tem zakonu so ukrepi, ki se zagota-
vljajo prijaviteljem glede na vrsto povračilnih ukrepov, zlasti pa:

1. prepoved razkritja identitete prijavitelja in zaupnost 
(6. člen);

2. izključitev odgovornosti prijavitelja (21. člen);
3. sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračil-

nih ukrepov (22. člen);
4. brezplačna pravna pomoč (23. člen);
5. nadomestilo za primer brezposelnosti (24. člen);
6. psihološka podpora (25. člen).
(2) Komisija za preprečevanje korupcije prijavitelju na 

njegovo zahtevo za namen uveljavljanja zaščitnih ukrepov izda 
potrdilo o upravičenosti do zaščite po tem zakonu. Za namen 
izdaje potrdila lahko pridobiva potrebne podatke od zaupnika, 
uradne osebe za zunanjo prijavo ali subjekta javnega ali zaseb-
nega sektorja, ki je obravnaval prijavo.

(3) Zaupnik, uradna oseba za zunanjo prijavo ali Komisija 
za preprečevanje korupcije v nadaljnjih postopkih na podlagi 
prijave svetuje prijavitelju glede zaščitnih ukrepov in mu poma-
ga v okviru svojih pristojnosti.

(4) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko nevladni 
organizaciji podeli status nevladne organizacije v javnem in-
teresu na področju integritete v državi in civilni družbi, če ta 
izpolnjuje pogoje po zakonu o nevladnih organizacijah in če 
zagotavlja svetovanje, pravno pomoč, zastopanje v postopkih 
zaradi povračilnih ukrepov ali psihološko podporo prijaviteljem.

21. člen
(izključitev odgovornosti glede razkritja)

(1) Prijavitelj, ki informacije o kršitvah prijavi ali javno 
razkrije v skladu s tem zakonom, ne krši nobene omejitve ali 
prepovedi glede razkritja informacij in ne nosi nobene odgo-
vornosti, povezane s takšno prijavo ali javnim razkritjem, pod 
pogojem, da ni prijavil ali javno razkril neresničnih informacij in 
je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da sta bila prijava ali 
javno razkritje takšnih informacij nujna za razkritje kršitve na 
podlagi tega zakona.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja glede omejitev raz-
kritja informacij, določenih s predpisi na področju varovanja 
tajnih podatkov, poklicne skrivnosti odvetnikov, zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih sodelavcev, tajnosti sodnih posveto-
vanj in pravil kazenskega postopka.

(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja poslovno skriv-
nost, prijava ali javno razkritje informacij, ki vključujejo poslovne 
skrivnosti, nista protipravna, če ju prijavitelj prijavi ali razkrije v 
skladu s tem zakonom.

(4) Prijavitelj ne nosi odgovornosti v zvezi s pridobitvijo ali 
dostopom do informacij, ki jih prijavi ali javno razkrije, če takšna 
pridobitev ali dostop ni samostojno kaznivo dejanje.

(5) V morebitnih postopkih zoper prijavitelja zaradi žalje-
nja ali krnitve ugleda, kršitve avtorskih pravic, kršitve zaupnosti 
informacij v skladu s prvim do četrtim odstavkom tega člena, 
kršitve pravil o varstvu podatkov ali odškodninskih zahtevkov, 
prijavitelj ne nosi nobene odgovornosti zaradi prijav ali javnih 
razkritij na podlagi tega zakona in se lahko pri predlogu zavrni-
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tve zahtevka zoper sebe sklicuje na prijavo ali javno razkritje, 
če je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da sta bila prijava 
ali javno razkritje nujna za razkritje kršitve na podlagi tega 
zakona.

22. člen
(sodno varstvo)

(1) Prijavitelj lahko zaradi povračilnih ukrepov iz 19. člena 
tega zakona uveljavlja sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.

(2) Če prijavitelj v postopku za izdajo začasne odredbe 
izkaže, da je pred povračilnim ukrepom podal prijavo, se šteje, 
da je podana nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogo-
čena ali precej otežena.

(3) Postopek iz prvega in drugega odstavka tega člena 
je nujen.

(4) Prijavitelj je v postopkih iz prvega in drugega odstavka 
tega člena oproščen plačila sodnih taks.

(5) V postopkih pred sodiščem ali drugim organom se v 
zvezi s škodo, ki jo je utrpel prijavitelj, domneva, da je škoda 
posledica povračilnega ukrepa zaradi prijave ali javnega raz-
kritja, če prijavitelj izkaže, da je podal prijavo ali javno razkril 
informacije o kršitvi in da je utrpel škodo. V takšnih primerih 
mora oseba, ki je sprejela ukrep, dokazati, da je bil ta ukrep 
zakonit in primeren in ni bil povezan s prijavo.

(6) Vrhovno sodišče Republike Slovenije do 1. marca te-
kočega leta za preteklo leto Komisiji za preprečevanje korupcije 
poroča o številu novih postopkov iz prvega in drugega odstavka 
tega člena, o številu pravnomočno končanih postopkov in o 
vrsti odločitve sodišča.

23. člen
(brezplačna pravna pomoč)

(1) Do brezplačne pravne pomoči po tem zakonu je upra-
vičen prijavitelj v sodnih postopkih, ki jih zoper delodajalca 
sproži zaradi povračilnih ukrepov, ali v sodnih postopkih, ki jih 
kot povračilni ukrep zoper prijavitelja sproži delodajalec, ali v 
sodnih postopkih, ki so v zvezi z njegovo prijavo, če izkaže, 
da je pred povračilnim ukrepom podal prijavo po tem zakonu.

(2) Prijavitelj je do brezplačne pravne pomoči upravičen 
ne glede na določbe o materialnem položaju prosilca ter ne gle-
de na prvo in tretjo alinejo 8. člena ter prvi odstavek 24. člena 
Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 15/14 – odl. US in 19/15).

(3) Pristojni organ za brezplačno pravno pomoč predno-
stno obravnava prošnje, vložene po tem zakonu.

24. člen
(nadomestilo za primer brezposelnosti)

(1) Če je delodajalec prijavitelju odpovedal pogodbo o 
zaposlitvi in če prijavitelj uveljavlja sodno varstvo po 22. členu 
tega zakona ter s potrdilom Komisije za preprečevanje korup-
cije iz drugega odstavka 20. člena tega zakona izkaže, da je 
upravičen do zaščite po tem zakonu, lahko uveljavlja pravice 
iz zavarovanja za primer brezposelnosti v skladu z zakonom, 
ki ureja trg dela, kot če bi mu prenehala pogodba o zaposlitvi 
brez njegove krivde.

(2) Prijavitelj uveljavlja pravico do denarnega nadomesti-
la, če se prijavi v evidenco brezposelnih oseb z vlogo, ki jo vloži 
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v roku 30 dni 
od prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja trg dela, se 
prijavitelju, ki ni dosegel minimalnega obdobja zavarovanja za 
pridobitev pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost, 
pravica do denarnega nadomestila prizna v višini najnižjega 
zneska denarnega nadomestila, kot ga določa zakon, ki ureja 
trg dela.

(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja trg dela, se prija-
vitelju denarno nadomestilo prizna v trajanju do pravnomočne 
odločitve sodišča iz 22. člena tega zakona.

(5) Če je bilo nadomestilo za primer brezposelnosti izpla-
čano na podlagi tega člena, o čemer je prejemnik nadomestila 
dolžan obvestiti sodišče iz 22. člena tega zakona, sodišče v 
postopku iz 22. člena tega zakona odloči, da stranka, ki v po-
stopku ni uspela, Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 
vrne nadomestilo, izplačano do pravnomočne odločitve sodi-
šča. Sodišče o pravnomočni odločitvi obvesti Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje.

(6) Za vprašanja glede pravice do denarnega nadomestila 
za primer brezposelnosti, ki s tem členom niso drugače ureje-
na, se uporablja zakon, ki ureja trg dela.

25. člen
(psihološka podpora)

Če prijavitelj potrebuje psihološko podporo zaradi po-
vračilnih ukrepov, lahko Komisija za preprečevanje korupcije 
na njegovo pobudo, pobudo zaupnika ali uradne osebe za 
zunanjo prijavo centru za duševno zdravje, kliničnopsihološki 
ambulanti ali psihiatrični ambulanti v mreži javne zdravstvene 
službe predlaga njegovo obravnavo.

8. poglavje 
Pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije

26. člen
(pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije)

Komisija za preprečevanje korupcije ima po tem zakonu 
naslednje pristojnosti:

1. svetuje prijavitelju, ki je bil deležen povračilnih ukrepov, 
o pravnih možnostih in mu v okviru svojih pristojnosti pomaga 
v upravnih in sodnih postopkih zaradi povračilnih ukrepov po 
notranji ali zunanji prijavi oziroma javnem razkritju;

2. nudi podporne ukrepe ter pomoč pri uveljavljanju za-
ščitnih ukrepov prijavitelju v skladu z 20. členom tega zakona;

3. zagotavlja celovite informacije in nasvete po tem zako-
nu, zlasti v zvezi s postopki in pravnimi sredstvi, ki so na voljo 
prijavitelju za zaščito pred povračilnimi ukrepi, ter informacije o 
pravicah osebe, ki jo prijava zadeva, na način, da so enostavno 
dostopni javnosti in brezplačni;

4. svetuje in nudi pomoč zaupniku in uradni osebi za 
zunanjo prijavo, kadar nudita zaščito prijavitelju pred povračil-
nimi ukrepi v skladu s tretjim odstavkom 10. člena in z drugim 
odstavkom 17. člena tega zakona;

5. svetuje in nudi pomoč zavezancem in organom za 
zunanjo prijavo pri vzpostavitvi poti za prejem notranje in zu-
nanje prijave;

6. izdaja priporočila in pojasnila o vprašanjih, povezanih 
z vsebino tega zakona;

7. na podlagi letnih poročil zaupnikov iz šestnajstega 
odstavka 9. člena tega zakona, organov za zunanjo prijavo iz 
četrtega odstavka 15. člena tega zakona, Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije iz šestega odstavka 22. člena tega zakona 
ter svojih evidenc o postopkih s prijavitelji do vsakega 1. aprila 
tekočega leta za preteklo leto pripravi skupno letno poročilo, 
ki vsebuje statistične podatke o obravnavi prijav kršitev po 
tem zakonu, po organih za zunanjo prijavo ter po dejavnosti, 
in ga objavi na svoji spletni strani. Komisija za preprečevanje 
korupcije pri pripravi poročila upošteva kriterije za poročanje 
Evropski komisiji.

9. poglavje 
Prekrškovni organi in kazenske določbe

27. člen
(prekrškovni organi)

(1) Komisija za preprečevanje korupcije je pristojna za vo-
denje in odločanje v postopku o prekršku v primeru iz 29. člena 
ter v primerih iz 28., 30. in 31. člena tega zakona:
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1. če obravnava zunanjo prijavo;
2. če se kršitev nanaša na notranjo prijavo in v tej zadevi 

ni bila podana zunanja prijava organu za zunanjo prijavo;
3. če je bila prijava podana institucijam, organom, uradom 

ali agencijam Evropske unije ali
4. če je prijavitelj naznanil kaznivo dejanje policiji ali dr-

žavnemu tožilstvu.
(2) Organi za zunanjo prijavo so pristojni za vodenje in od-

ločanje v postopku o prekršku v primerih iz 28., 30. in 31. člena 
tega zakona, če obravnavajo zunanjo prijavo.

28. člen
(prekršek prijavitelja)

Z globo od 400 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, ki je v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena tega 
zakona naklepno prijavil ali javno razkril neresnične informacije.

29. člen
(sistemski prekrški)

(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, pa z globo od 3.000 do 6.000 eurov, če:

1. ni vzpostavil notranje poti za prijavo v skladu s prvim 
odstavkom 9. člena tega zakona;

2. v notranjem aktu ni opisala poti prijave v skladu s šti-
rinajstim odstavkom 9. člena ali drugim odstavkom 15. člena 
tega zakona;

3. v roku iz šestnajstega odstavka 9. člena ali četrtega 
odstavka 15. člena tega zakona ni poročala Komisiji za pre-
prečevanje korupcije.

(2) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 300 do 2.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posamezni-
ka oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali 
odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni 
skupnosti.

30. člen
(lažji prekrški)

(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, pa z globo od 3.000 do 6.000 eurov, če:

1. v nasprotju s petim odstavkom 6. člena tega zakona 
v zvezi s četrtim odstavkom 5. člena tega zakona ugotavlja 
identiteto prijavitelja, posrednika ali povezane osebe;

2. v nasprotju z drugim odstavkom 19. člena tega zakona 
grozi ali poskusi izvesti povračilni ukrep.

(2) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 300 do 2.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posamezni-
ka oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali 
odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni 
skupnosti.

31. člen
(težji prekrški)

(1) Z globo od 5.000 do 20.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, pa z globo od 10.000 do 60.000 eurov, če v nasprotju 
s prvim odstavkom 19. člena tega zakona izvede povračilni 
ukrep.

(2) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 500 do 2.500 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posamezni-
ka oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali 
odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni 
skupnosti.

(4) Z globo od 300 do 2.500 eurov se kaznuje posame-
znik, če v nasprotju s prvim, drugim ali četrtim odstavkom 
6. člena tega zakona razkrije podatke o prijavitelju, povezanih 
osebah ali posredniku.

32. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz-
reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s tem zakonom.

10. poglavje 
Prehodne in končne določbe

33. člen
(roki za vzpostavitev poti za prijavo)

(1) Zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo 250 ali 
več zaposlenih, in zavezanci v javnem sektorju vzpostavijo poti 
za notranjo prijavo v skladu z 9. členom tega zakona v 90 dneh 
od uveljavitve tega zakona.

(2) Zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo do 
249 zaposlenih, vzpostavijo poti za notranjo prijavo v skladu z 
9. členom tega zakona do 17. decembra 2023.

(3) Organi za zunanjo prijavo vzpostavijo poti za zunanjo 
prijavo v skladu s 15. členom tega zakona v 90 dneh od uve-
ljavitve tega zakona.

(4) Komisija za preprečevanje korupcije vzpostavi infor-
macijski sistem za poročanje v skladu s trinajstim odstavkom 
9. in četrtim odstavkom 15. člena tega zakona v enem letu od 
uveljavitve tega zakona.

34. člen
(spremembe določb Zakona o integriteti  

in preprečevanju korupcije)
(1) V Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ura-

dni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 
3/22 – ZDeb) se v 13. členu v prvem odstavku 5. točka črta.

(2) V 23. členu se v drugem odstavku črta besedilo »Ta 
določba velja tudi v primeru, ko je gradivo iz tega odstavka 
odstopljeno drugemu organu. Prijavo, ki vsebuje podatke, za 
katere je z zakonom določena stopnja tajnosti, sme prijavitelj 
posredovati le organom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj 
ali komisiji.«.

Četrti in peti odstavek se črtata.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta četrti in 

peti odstavek.
Osmi odstavek se črta.
(3) 24. člen se spremeni tako, da se glasi:

»24. člen
(zaščita prijavitelja)«

(1) Če je prijavitelju treba zagotoviti zaščito zaradi povra-
čilnih ukrepov, povezanih s prijavo po 23. členu tega zakona, se 
uporabljajo določbe 6. in 7. člena ter 7., 8. in 9. poglavja Zako-
na o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljnjem 
besedilu: Zakon o zaščiti prijaviteljev).

(2) Kot povračilni ukrepi iz prejšnjega odstavka se štejejo 
ukrepi, ki so opredeljeni v 14. točki 4. člena Zakona o zaščiti 
prijaviteljev.«.
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(4) 25. člen se črta.
(5) V 76. členu se v drugem odstavku v četrti alineji črta 

besedilo », petega in šestega« in besedilo »ali je bila prijava 
podana v dobri veri in« ter črtata peta in šesta alineja.

(6) V 77. členu se v prvem odstavku črta tretja alineja.
V drugem odstavku se črta prva alineja.
Šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek se črtajo.
Dosedanji deseti do sedemnajsti odstavek postanejo šesti 

do trinajsti odstavek.

35. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 000-04/22-14/21
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 369-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Meira Hot
podpredsednica

302. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika (KZ-1J)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1J)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazen-
skega zakonika (KZ-1J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 27. januarja 2023.

Št. 003-02-3/2022-30
Ljubljana, dne 4. februarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1J)

1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 

prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 
95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP) se v 49. členu za drugim 
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Če je bil nagib za storitev kaznivega dejanja narodno-
stna, rasna, verska ali etnična pripadnost oškodovanca, njegov 
spol, barva kože, poreklo, premoženjsko stanje, izobrazba, 
družbeni položaj, politično ali drugo prepričanje, invalidnost, 
spolna usmerjenost ali katerakoli druga osebna okoliščina, se 
to upošteva kot obteževalna okoliščina.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

2. člen
V 90. členu se v tretjem odstavku za besedo »člena« 

doda besedilo »pri kaznivem dejanju spravljanja v suženjsko 

razmerje in kaznivem dejanju trgovine z ljudmi ter«, beseda 
»mladino« pa se nadomesti z besedo »otroke«.

3. člen
V 99. členu se v prvem odstavku v točki 7) besedilo »in 

po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka« 
črta.

4. člen
V 108.a členu se v prvem odstavku besedilo »iz države« 

nadomesti z besedilom »v tujino«, besedilo »svojega državljan-
stva ali dejanskega prebivališča« pa se črta.

V drugem odstavku se besedilo »iz države« nadomesti 
z besedilom »v tujino«, besedilo »svojega državljanstva ali 
dejanskega prebivališča« pa se črta.

5. člen
V 109. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:
»(3) Enako se kaznuje, kdor zagotovi ali zbere denar ali 

premoženje z namenom ali za katerega ve, da bo deloma ali 
v celoti uporabljeno s strani terorista, teroristične hudodelske 
združbe ali skupine za izvrševanje terorističnih kaznivih de-
janj.«.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

6. člen
V 113. členu se v prvem odstavku za besedilom »prisilne-

ga dela,« doda besedilo »beračenja,«, za besedo »suženjstva« 
pa se doda besedilo »ali njemu podobnega razmerja«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje uradna 
oseba ali javni uslužbenec, ki pri opravljanju svojih dolžnosti 
stori dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega 
člena.«.

7. člen
V 181. členu se v petem odstavku za besedo »drugega« 

črta vejica, besedilo »tretjega ali četrtega« pa nadomesti z 
besedilom »ali tretjega«.

8. člen
V 239. členu se v prvem odstavku v točki 3) za besedo 

»instrumentih« doda besedilo »ali povezanih blagovnih promp-
tnih pogodbah«.

9. člen
V 247. členu se v prvem odstavku za besedo »pridobi« 

doda besedilo »zase ali za drugega«.
V tretjem odstavku se besedilo »ali drugače pridobi zase 

ali za drugega« črta.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 713-01/22-10/20
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 440-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Meira Hot
podpredsednica
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303. Zakon o dopolnitvi Zakona o strokovnih, 
znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN-A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi  

Zakona o strokovnih, znanstvenih  
in umetniških naslovih (ZSZUN-A)

Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o strokovnih, znan-
stvenih in umetniških naslovih (ZSZUN-A), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2023.

Št. 003-02-3/2022-29
Ljubljana, dne 4. februarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica

Republike Slovenije

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O STROKOVNIH, 
ZNANSTVENIH IN UMETNIŠKIH NASLOVIH 

(ZSZUN-A)

1. člen
V Zakonu o strokovnih, znanstvenih in umetniških na-

slovih (Uradni list RS, št. 100/22) se za 18. členom doda nov 
18.a člen, ki se glasi:

»18.a člen
(izjema pri poimenovanju strokovnih naslovov  

v angleškem jeziku)
(1) Strokovni naslovi po študijskih programih iz 16. člena 

tega zakona se ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega 
in četrtega odstavka 16. člena tega zakona lahko v angle-
škem jeziku poimenujejo tudi drugače, če visokošolski zavod 
v postopku akreditacije študijskega programa izkaže, da je 
tako poimenovanje potrebno zaradi zagotovitve mednarodne 
primerljivosti v okviru Evropskega visokošolskega prostora.

(2) Izjemo iz prejšnjega odstavka mora visokošolski zavod 
utemeljiti z navedbo vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih 
študijskih programov glede na stopnjo in študijsko področje 
(ISCED) in disciplino (Frascati) iz vsaj treh različnih držav 
članic Evropskega visokošolskega prostora. Pri tem morajo 
primeri tujih javno veljavnih študijskih programov izhajati iz 
primerljivega časovnega obdobja veljavnosti slovenskega štu-
dijskega programa, za katerega se predlaga drugačno poime-
novanje, kot ga določa 16. člen tega zakona.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
(1) Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost 

v visokem šolstvu uskladi svoja merila z 18.a členom zakona 
do 9. marca 2023.

(2) Za študijske programe, ki so bili že akreditirani pred 
uskladitvijo meril iz prejšnjega odstavka, visokošolski zavod 
predlog za izjemo pri poimenovanju v angleškem jeziku iz dru-
gega odstavka 18.a člena zakona posreduje ministrstvu, pristoj-
nemu za visoko šolstvo, ki preveri ustreznost navedb primerov 
tujih javnoveljavnih študijskih programov. Ministrstvo, pristojno 
za visoko šolstvo, podatek o angleškem poimenovanju vnese v 
eVŠ in o tem v 30 dneh obvesti Nacionalno agencijo Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in visokošolski zavod. 

Če ministrstvo podatkov, ki jih je visokošolski zavod navedel v 
predlogu, ne more preveriti z uradnimi evidencami tuje države 
oziroma ugotovi, da predlog ne izpolnjuje zahtev iz 18.a člena 
zakona, o tem obvesti visokošolski zavod, ki lahko svoj predlog 
dopolni v 30 dneh po prejemu obvestila oziroma ministrstvu, 
pristojnem za visoko šolstvo, sporoči angleško poimenovanje, 
določeno v skladu s 16., 17. in 18. členom zakona.

(3) Visokošolski zavod lahko predlog za izjemo pri poi-
menovanju v angleškem jeziku že akreditiranih študijskih pro-
gramov iz prejšnjega odstavka vloži najkasneje v enem letu od 
uveljavitve tega zakona.

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 602-04/22-18/14
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 482-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Meira Hot
podpredsednica

304. Zakon o spremembah Zakona o izvajanju 
Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta 
o sodelovanju med nacionalnimi organi, 
odgovornimi za izvrševanje zakonodaje 
o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP-A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona  

o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta 
in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, 

odgovornimi za izvrševanje zakonodaje  
o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP-A)

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o izvajanju 
Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju 
med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakono-
daje o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP-A), ki ga je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2023.

Št. 003-02-3/2022-28
Ljubljana, dne 4. februarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O IZVAJANJU 

UREDBE (EU) EVROPSKEGA PARLAMENTA  
IN SVETA O SODELOVANJU  

MED NACIONALNIMI ORGANI, ODGOVORNIMI 
ZA IZVRŠEVANJE ZAKONODAJE O VARSTVU 

POTROŠNIKOV (ZIUIZVP-A)

1. člen
V Zakonu o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parla-

menta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, od-
govornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov 
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(Uradni list RS, št. 200/20) se v 1. členu besedilo »(UL L št. 345 
z dne 27. 12. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2017/2394/EU)« nadomesti z besedilom »(UL L št. 345 z dne 
27. 12. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo (EU) 
2019/771 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 
2019 o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi 
Uredbe (EU) 2017/2394 in Direktive 2009/22/ES ter razve-
ljavitvi Direktive 1999/44/ES (UL L št. 136 z dne 22. 5. 2019, 
str. 28), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/2394/EU).«.

2. člen
V 8. členu se v drugem odstavku 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. registrom ali registrarjem domen v ustreznih primerih 

začasni izbris domenskih strežnikov pri popolnoma določe-
nem imenu domene iz sistema domenskih imen in registracijo 
popolnoma določenega imena domene omogoči pristojnemu 
organu;«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 311-06/22-4/8
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 390-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Meira Hot
podpredsednica

305. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o državnem svetu (ZDSve-B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o državnem svetu 
(ZDSve-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o državnem svetu (ZDSve-B), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2023.

Št. 003-02-3/2022-32
Ljubljana, dne 4. februarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O DRŽAVNEM SVETU (ZDSve-B)

1. člen
V Zakonu o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – 

uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F 
in 81/18 – odl. US) se v prvem in drugem odstavku 12. člena, 

23., 25., 27., 33. in 37. členu ter drugem odstavku 42. člena 
besedilo »republiška volilna komisija« nadomesti z besedilom 
»državna volilna komisija« v ustreznih sklonih.

2. člen
V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pravico voliti in biti voljen za člana državnega sveta 

ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja že 
dopolnil osemnajst let starosti.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pravice voliti 
in biti voljen nima državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 
osemnajst let starosti, pa je sodišče ob njegovi postavitvi pod 
skrbništvo odločilo, da ni sposoben razumeti pomena, namena 
in učinkov volitev. Sodišče ob njegovi postavitvi pod skrbništvo 
posebej odloči o odvzemu pravice voliti in biti voljen.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se v napovednem stavku besedilo »iz prejšnjega odstav-
ka« nadomesti z besedilom »iz prvega in drugega odstavka 
tega člena«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

3. člen
V 3. členu se v tretjem odstavku doda nov drugi stavek, ki 

se glasi: »Za prvo sejo novega državnega sveta se šteje seja, 
na kateri se državni svet seznani z izidom volitev v državni svet, 
pod pogojem, da je v aktu iz 22.a člena tega zakona ugotovlje-
na izvolitev več kot polovice članov državnega sveta.«.

4. člen
V 5. členu se v drugem odstavku v prvem stavku beseda 

»stopetintrideset« nadomesti z besedama »sto osemdeset«, 
beseda »petinsedemdeset« pa z besedama »sto petintride-
set«. V drugem stavku se beseda »devetdeset« nadomesti 
z besedama »sto dvajset«, beseda »šestdeset« pa z besedo 
»devetdeset«.

V tretjem odstavku se v prvem stavku pika nadomesti z 
vejico in doda besedilo »razen v primerih iz šeste, sedme in 
osme alineje prvega odstavka 63. člena tega zakona«.

5. člen
V 8. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da 

se glasita:
»Ponovne volitve se opravijo, če državna volilna komisija 

na podlagi osmega odstavka 42.b člena tega zakona delno ali 
v celoti razveljavi volitve.

Ponovne volitve se opravijo tudi, če Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu vrhovno sodišče) 
na podlagi prvega odstavka 42.h člena tega zakona delno ali v 
celoti razveljavi volitve.«.

V tretjem odstavku se beseda »najpozneje« na obeh 
mestih zamenja z besedo »najkasneje«.

V četrtem odstavku se beseda »pristojna« nadomesti z 
besedo »državna«.

6. člen
V 10. členu se beseda »primerno« nadomesti z besedo 

»smiselno«.

7. člen
V 14. členu se v drugem odstavku beseda »trideset« 

nadomesti z besedo »štirideset«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»Poleg seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo 

iz prejšnjega odstavka interesne organizacije oziroma lokalne 
skupnosti pristojni volilni komisiji predložijo tudi pravila iz prve-
ga odstavka tega člena, zapisnik o postopku izbire predstavni-
kov in ostala dokazila na podlagi zakona.«.
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8. člen
Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člen, ki se 

glasita:

»14.a člen
Ko pristojna volilna komisija prejme seznam izvoljenih 

predstavnikov v volilno telo, takoj preizkusi, ali je pravočasno 
vložen in ali je določen v skladu s tem zakonom ter s pravili iz 
prvega odstavka 14. člena tega zakona.

Če pristojna volilna komisija ugotovi, da je seznam izvo-
ljenih predstavnikov v volilno telo vložen prepozno, ga zavrne.

Če pristojna volilna komisija ugotovi formalne pomanjklji-
vosti seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo, od inte-
resne organizacije oziroma lokalne skupnosti, ki je predložila 
seznam, takoj zahteva, da v treh dneh pomanjkljivosti odpra-
vi. Če formalne pomanjkljivosti niso pravočasno odpravljene, 
pristojna volilna komisija seznam izvoljenih predstavnikov v 
volilno telo zavrne.

Če pristojna volilna komisija ugotovi, da seznam izvoljenih 
predstavnikov ni v skladu s tem zakonom ali pravili iz prvega 
odstavka 14. člena tega zakona in ne gre za formalno pomanj-
kljivost iz prejšnjega odstavka, ga zavrne.

Pristojna volilna komisija v primerih iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo zavrne v celoti ali samo glede posameznih izvoljenih pred-
stavnikov v volilno telo.

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo, ki je pra-
vočasno vložen in določen v skladu s tem zakonom ter pravili 
iz prvega odstavka 14. člena tega zakona, pristojna volilna 
komisija potrdi. Potrjen seznam se objavi najkasneje petnajst 
dni pred dnem glasovanja. Za objavo skrbi državna volilna 
komisija.

14.b člen
Odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi seznama izvoljenih 

predstavnikov v volilno telo izda pristojna volilna komisija naj-
kasneje trideset dni pred dnem glasovanja. Odločba se vroči 
interesni organizaciji oziroma lokalni skupnosti, ki je predložila 
seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo v skladu z za-
konom, ki ureja pravdni postopek. Vročitev velja za opravljeno 
z dnem, ko naslovnik prevzame odločbo. Če odločbe ne pre-
vzame v treh dneh od dneva elektronske odpreme oziroma od 
poskusa vročitve v fizični obliki, velja vročitev za opravljeno s 
potekom tega roka.

Odločba o potrditvi oziroma zavrnitvi seznama izvoljenih 
predstavnikov v volilno telo vsebuje smiselno enake sesta-
vine kot odločba, ki se izda v upravnem postopku v skladu 
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Obrazložitev 
odločbe vsebuje razloge, zaradi katerih je posamezni interesni 
organizaciji oziroma lokalni skupnosti pripadlo določeno število 
predstavnikov v volilnem telesu. Obrazložitev odločbe o zavr-
nitvi seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo vsebuje 
tudi razloge, zaradi katerih je pristojna volilna komisija zavrnila 
izvolitev posameznega predstavnika v volilno telo.«.

9. člen
V 15. členu se v drugem odstavku beseda »trideset« 

nadomesti z besedo »štirideset«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»Poleg kandidature za člana državnega sveta iz prejšnje-

ga odstavka predložijo interesne organizacije oziroma lokalne 
skupnosti pristojni volilni komisiji tudi pravila iz prvega odstavka 
tega člena, zapisnik o postopku izbire kandidata in ostala do-
kazila na podlagi zakona.«.

10. člen
Za 15. členom se dodata nova 15.a in 15.b člen, ki se 

glasita:

»15.a člen
Ko pristojna volilna komisija prejme kandidaturo ali listo 

kandidatov za člana državnega sveta, takoj preizkusi, ali je 
pravočasno vložena in ali je določena v skladu s tem zakonom 
ter s pravili iz prvega odstavka 15. člena tega zakona.

Če pristojna volilna komisija ugotovi, da je kandidatura ali 
lista kandidatov za člana državnega sveta vložena prepozno, 
jo zavrne.

Če pristojna volilna komisija ugotovi formalne pomanj-
kljivosti kandidature ali liste kandidatov za člana državnega 
sveta, od interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti, ki 
je predložila kandidaturo, takoj zahteva, da v treh dneh pomanj-
kljivosti odpravi. Če formalne pomanjkljivosti niso pravočasno 
odpravljene, pristojna volilna komisija kandidaturo ali listo kan-
didatov za člana državnega sveta zavrne.

Če pristojna volilna komisija ugotovi, da kandidatura ali 
lista kandidatov za člana državnega sveta ni v skladu s tem 
zakonom ali pravili iz prvega odstavka 15. člena tega zakona 
in ne gre za formalno pomanjkljivost iz prejšnjega odstavka, 
jo zavrne.

Pristojna volilna komisija v primerih iz drugega, tretjega 
in četrtega odstavka listo kandidatov zavrne v celoti ali samo 
glede posameznih kandidatur.

Kandidaturo ali listo kandidatov za člana državnega sveta, 
ki je pravočasno vložena in določena v skladu s tem zakonom 
ter pravili iz prvega odstavka 15. člena tega zakona, pristojna 
volilna komisija potrdi. Seznam potrjenih kandidatur se objavi 
najkasneje petnajst dni pred dnem glasovanja. Za objavo skrbi 
državna volilna komisija.

15.b člen
Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi kandidature ali 

liste kandidatov za člana državnega sveta izda pristojna volilna 
komisija najkasneje trideset dni pred dnem glasovanja. Odloč-
ba se vroči kandidatu in interesni organizaciji oziroma lokalni 
skupnosti, ki je predložila kandidaturo ali listo kandidatov za 
člana državnega sveta v skladu z zakonom, ki ureja pravdni 
postopek. Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik 
prevzame odločbo. Če odločbe ne prevzame v treh dneh od 
dneva elektronske odpreme oziroma od poskusa vročitve v 
fizični obliki, velja vročitev za opravljeno s potekom tega roka.

Odločba o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature ali liste 
kandidatov za člana državnega sveta vsebuje smiselno enake 
sestavine kot odločba, ki se izda v upravnem postopku v skladu 
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Obrazložitev 
odločbe vsebuje razloge, zaradi katerih je posamezni interesni 
organizaciji oziroma lokalni skupnosti pripadlo določeno število 
kandidatur za člane državnega sveta. Obrazložitev odločbe o 
zavrnitvi kandidature ali liste kandidatov vsebuje tudi razloge, 
zaradi katerih je pristojna volilna komisija zavrnila kandidaturo 
posameznega kandidata za člana državnega sveta.«.

11. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:

»22.a člen
Državna volilna komisija sprejme akt o izidu volitev v dr-

žavni svet in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

12. člen
V Prvem delu se za 42. členom dodajo novo III. poglavje, 

ki se glasi: »III. VARSTVO VOLILNE PRAVICE«, ter novi 42.a, 
42.b, 42.c, 42.č, 42.d, 42.e, 42.f, 42.g, 42.h in 42.i člen, ki se 
glasijo:

»42.a člen
Pristojna volilna komisija delno ali v celoti odpravi od-

ločbo, s katero je v postopku potrjevanja seznama izvoljenih 
predstavnikov v volilno telo zavrnila seznam izvoljenih pred-
stavnikov v volilno telo, in izda novo odločbo, s katero potrdi 
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seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo, če sama do 
roka za objavo potrjenega seznama izvoljenih predstavnikov v 
volilno telo ugotovi, da je seznam vložen pravočasno in določen 
v skladu s tem zakonom ter pravili iz prvega odstavka 14. člena 
tega zakona.

Pristojna volilna komisija delno ali v celoti odpravi odloč-
bo, s katero je v postopku potrjevanja kandidatur za člana dr-
žavnega sveta zavrnila kandidaturo ali listo kandidatov, in izda 
novo odločbo, s katero potrdi kandidaturo ali listo kandidatov 
za člana državnega sveta, če sama do roka za objavo seznama 
potrjenih kandidatur ugotovi, da je kandidatura ali lista kandida-
tov pravočasno vložena in določena v skladu s tem zakonom 
ter pravili iz prvega odstavka 15. člena tega zakona.

42.b člen
Vsak izvoljen predstavnik v istem volilnem telesu, vsak, ki 

je kandidiral za člana državnega sveta v istem volilnem telesu, 
vsaka interesna organizacija ali lokalna skupnost, ki je predla-
gala seznam izvoljenih predstavnikov, kandidate ali listo kandi-
datov v isto volilno telo, ali vsak drug volivec, ki je sodeloval ali 
bi mogel sodelovati v postopkih iz prvega odstavka 14. člena ali 
prvega odstavka 15. člena tega zakona, lahko v osmih dneh po 
izvedbi volitev vloži ugovor pri državni volilni komisiji.

Ugovor iz prejšnjega odstavka se lahko vloži zoper nasle-
dnje nepravilnosti: odločbo pristojne volilne komisije iz prvega 
odstavka 14.b člena, odločbo pristojne volilne komisije iz pr-
vega odstavka 15.b člena, odločbo pristojne volilne komisije iz 
42.a člena in zaradi nepravilnosti pri izvajanju volilnih opravil 
volilnih organov na volitvah.

Ugovora iz prvega odstavka tega člena ni mogoče vložiti 
zaradi nepravilnosti, ki so nastale pri delu državne volilne ko-
misije, nepravilnosti, ki so po svoji naravi v temeljih prizadele 
poštenost volilnega postopka, ter v primeru, ko je državna 
volilna komisija pristojna volilna komisija.

Zatrjevane nepravilnosti v ugovoru morajo biti natančno 
in konkretno opisane. Če se v ugovoru zatrjuje, da je prišlo do 
nepravilnosti, ki so ali bi lahko privedle do drugačne razdelitve 
mandatov, mora biti v ugovoru opisan tudi vpliv nepravilnosti 
na razdelitev mandatov. Če je ugovor nepopoln ali nerazumljiv, 
državna volilna komisija vlagatelja takoj pozove, da ugovor v 
treh dneh dopolni oziroma popravi. Vročitev poziva se opravi 
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek. Če vlagatelj 
ugovora poziva ne prevzame v treh dneh od dneva elektronske 
odpreme oziroma od poskusa vročitve v fizični obliki, velja vro-
čitev za opravljeno s potekom tega roka. Če vlagatelj ugovora 
v danem roku ne dopolni oziroma popravi, se ugovor zavrže.

Če državna volilna komisija izve za nepravilnosti iz druge-
ga odstavka na drug način, kot je določeno v drugem odstavku, 
po uradni dolžnosti ugotovi obstoj teh nepravilnosti.

Državna volilna komisija se do zatrjevanih nepravilnosti iz 
ugovorov in do nepravilnosti, ugotovljenih po uradni dolžnosti, 
opredeli v aktu iz 22.a člena tega zakona, v katerem navede 
tudi ugovore, ki so bili zavrženi. Pri tem navede osebno ime in 
kraj prebivališča vlagatelja ugovora in opredelitev do nepra-
vilnosti iz ugovorov, ki so bili obravnavani, in do nepravilnosti, 
ugotovljenih po uradni dolžnosti, vključno z načinom njihove 
odprave. Šteje se, da je z objavo akta iz 22.a člena tega zakona 
v Uradnem listu Republike Slovenije opravljena vročitev odloči-
tve državne volilne komisije vlagateljem ugovora iz tega člena.

Če državna volilna komisija na podlagi ugovora ali po ura-
dni dolžnosti ugotovi obstoj nepravilnosti iz drugega odstavka 
tega člena, jih odpravi oziroma njihovo odpravo zahteva od 
volilnih organov. Volilni organi morajo nepravilnosti odpraviti ne-
mudoma oziroma najkasneje v treh dneh od prejema zahteve. 
Če je volilni organ napačno ugotovil izid volitev, lahko državna 
volilna komisija sama ugotovi izid volitev.

Če nepravilnosti iz drugega odstavka tega člena ni mo-
goče odpraviti, so pa takšne, da so ali bi lahko privedle do dru-
gačne razdelitve mandatov, državna volilna komisija s sklepom 
delno ali v celoti razveljavi volitve, na katerih je prišlo do nepra-
vilnosti, odredi in določi datum ponovnih volitev, upoštevajoč s 

tem zakonom določene roke za izvedbo volitev. Sklep se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zoper sklep državne volilne komisije iz prejšnjega od-
stavka je mogoče vložiti tožbo v skladu s tretjim odstavkom 
42.c člena tega zakona.

42.c člen
Vlagatelj ugovora iz prvega odstavka 42.b člena tega 

zakona lahko v petnajstih dneh po objavi akta iz 22.a člena 
tega zakona v Uradnem listu Republike Slovenije vloži tožbo 
na vrhovno sodišče. Tožbo lahko vloži zaradi nepravilnosti iz 
drugega odstavka 42.b člena tega zakona, ki jih državna volilna 
komisija ni ugotovila ali niso bile odpravljene.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko v petnajstih dneh 
po objavi akta iz 22.a člena tega zakona zaradi nepravilnosti 
iz drugega odstavka 42.b člena tega zakona vloži tožbo na 
vrhovno sodišče tudi upravičenec za vložitev ugovora iz prve-
ga odstavka 42.b člena tega zakona, ki v tožbi izkaže, da je 
za nepravilnosti, ki bi jih bilo mogoče uveljavljati v ugovoru iz 
42.b člena tega zakona, izvedel šele po izteku roka za vložitev 
ugovora in da zanje pred iztekom roka za vložitev ugovora ni 
mogel vedeti.

Vsak izvoljen predstavnik v istem volilnem telesu, vsak, 
ki je kandidiral za člana državnega sveta v istem volilnem 
telesu, vsaka interesna organizacija ali lokalna skupnost, ki 
je predlagala seznam izvoljenih predstavnikov, kandidate ali 
listo kandidatov v isto volilno telo, ali vsak drug volivec, ki je 
sodeloval ali bi mogel sodelovati v postopkih iz prvega odstav-
ka 14. člena ali prvega odstavka 15. člena tega zakona, lahko 
v petnajstih dneh po objavi sklepa državne volilne komisije o 
razveljavitvi volitev iz osmega odstavka 42.b člena tega zakona 
v Uradnem listu Republike Slovenije vloži tožbo na vrhovno so-
dišče. Tožba se lahko vloži zaradi kršitev tega zakona ali zaradi 
napačne ugotovitve dejanskega stanja. Tožba zadrži izvršitev 
sklepa državne volilne komisije o razveljavitvi volitev iz osmega 
odstavka 42.b člena tega zakona.

Vsak izvoljen predstavnik v istem volilnem telesu, vsak, 
ki je kandidiral za člana državnega sveta v istem volilnem 
telesu, vsaka interesna organizacija ali lokalna skupnost, ki je 
predlagala seznam izvoljenih predstavnikov, kandidate ali listo 
kandidatov v isto volilno telo, ali vsak drug volivec, ki je sode-
loval ali bi mogel sodelovati v postopkih iz prvega odstavka 
14. člena ali prvega odstavka 15. člena tega zakona, lahko v 
petnajstih dneh po objavi akta iz 22.a člena tega zakona vloži 
tožbo na vrhovno sodišče zaradi nepravilnosti, ki so nastale pri 
delu državne volilne komisije, nepravilnosti, ki so po svoji naravi 
v temeljih prizadele poštenost volilnega postopka, niso pa na-
stale pri izvajanju opravil volilnih organov pri volitvah, ter zoper 
odločbo državne volilne komisije kot pristojne volilne komisije 
iz prvega odstavka 14.b člena, prvega odstavka 15.b člena in 
42.a člena tega zakona.

42.č člen
V postopku pred vrhovnim sodiščem lahko stranka opra-

vlja procesna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik 
ali odvetniška družba, razen če je stranka sama odvetnik, 
Republika Slovenija oziroma državni organ pa samo po višjem 
državnem odvetniku.

Če tožba ni vložena po pooblaščencu, ki je oseba iz prej-
šnjega stavka, vrhovno sodišče ravna v skladu z 42.f členom 
tega zakona, preostalih vlog, ki niso vložene po pooblaščencu, 
ki je oseba iz prejšnjega odstavka, pa ne upošteva.

Tožba se vroči tudi članu državnega sveta, katerega iz-
volitev se s tožbo izpodbija. Član državnega sveta lahko v 
petnajstih dneh od vročitve tožbe vrhovnemu sodišču po po-
oblaščencu iz prvega odstavka tega člena pošlje izjavo, da želi 
sodelovati v postopku. Ta izjava vsebuje tudi opredelitev do tož-
benih navedb. V tem primeru ima v postopku položaj stranke.

Rok za odgovor na tožbo je petnajst dni.
Ob vročitvi tožbe vrhovno sodišče opozori toženo stranko 

in člana državnega sveta, katerega izvolitev se s tožbo izpodbi-



Stran 986 / Št. 16 / 7. 2. 2023 Uradni list Republike Slovenije

ja, da lahko odgovori na tožbo oziroma pošlje izjavo vrhovnemu 
sodišču o vstopu v postopek v 15 dneh od vročitve tožbe, o 
obveznosti opravljanja procesnih dejanj po pooblaščencu iz 
prvega odstavka 42.č člena tega zakona in o pravnih posledi-
cah kršitve te določbe (drugi odstavek 42.č člena), o obveznosti 
vlaganja vlog v elektronski obliki v skladu z drugim odstavkom 
42.d člena tega zakona in o pravnih posledicah kršitve te 
določbe (tretji odstavek 42.d člena) ter o obveznosti vročanja 
vlog neposredno med pooblaščenci strank v skladu s četrtim 
odstavkom 42.d člena tega zakona in o pravnih posledicah 
kršitve te določbe (četrti odstavek 42.d člena).

Vsa dejstva in dokaze mora tožeča stranka navesti ozi-
roma predlagati v tožbi oziroma tožena stranka v odgovoru na 
tožbo, član državnega sveta iz tretjega odstavka tega člena pa 
v opredelitvi iz tretjega odstavka tega člena.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko nova dejstva in 
dokazi navajajo do konca naroka za glavno obravnavo, vendar 
le, če jih stranke brez svoje krivde niso mogle navesti v tožbi 
oziroma v odgovoru na tožbo oziroma v opredelitvi iz tretjega 
odstavka tega člena ali če njihova dopustitev po presoji sodišča 
ne bi zavlekla reševanja spora.

42.d člen
Tožba se vloži v elektronski obliki pri vrhovnem sodišču, 

vrhovno sodišče pa jo strankam v postopku vroči v fizični obliki.
Vloge strank se vlagajo in sodna pisanja vročajo v elek-

tronski obliki v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, če 
ta zakon ne določa drugače.

Če tožba ni vložena v elektronski obliki, vrhovno sodišče 
ravna v skladu z 42.f členom tega zakona, če preostale vloge 
niso vložene v elektronski obliki, pa jih ne upošteva.

Vloge se, razen v primeru iz prvega odstavka tega člena, 
vročajo neposredno med pooblaščenci strank v postopku. Če 
vloge niso vročene neposredno med pooblaščenci strank v 
postopku, jih vrhovno sodišče ne upošteva.

Vročitev vlog strank in sodnih pisanj velja za opravljeno 
z dnem, ko naslovnik prevzame elektronsko ali fizično pisanje. 
Če vloge oziroma pisanja ne prevzame v treh dneh od dneva 
elektronske odpreme oziroma od poskusa vročitve v fizični 
obliki, velja vročitev za opravljeno s potekom tega roka.

Vrhovno sodišče takoj obvesti državni svet o vloženi tožbi 
in mu pošlje vse akte, s katerimi se postopek konča.

42.e člen
Vrhovno sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
Odločanje vrhovnega sodišča v skladu s tem zakonom 

je nujna zadeva.
Vrhovno sodišče odloči o tožbi po izvedeni glavni obrav-

navi najkasneje v 30 dneh od prejema odgovora na tožbo ali 
izteka roka za odgovor na tožbo.

Če ni v tem zakonu drugače določeno, vrhovno sodišče 
odloča ob smiselni uporabi zakona, ki ureja upravni spor.

42.f člen
Vrhovno sodišče tožbo s sklepom zavrže, če:
– je vložena prepozno ali prezgodaj,
– je nepopolna ali nerazumljiva,
– je ne vloži upravičena oseba,
– ni vložena po pooblaščencu, ki je oseba iz prvega od-

stavka 42.č člena tega zakona,
– ni vložena v elektronski obliki v skladu s prvim odstav-

kom 42.d člena tega zakona,
– tožnik ob vložitvi tožbe ne izkaže, da je v tožbi zatrje-

vane nepravilnosti, ki bi jih bilo mogoče uveljavljati v ugovoru 
iz 42.b člena tega zakona, neuspešno uveljavljal že v ugovoru 
pred državno volilno komisijo, razen v primeru iz drugega od-
stavka 42.c člena tega zakona.

Pred zavrženjem tožbe, razen v primeru iz prve in tretje 
alineje prejšnjega odstavka, vrhovno sodišče zahteva od tožni-
ka, naj v treh dneh od vročitve zahteve odpravi pomanjkljivosti, 
ki so razlog za zavrženje tožbe.

Vrhovno sodišče zahtevo iz prejšnjega odstavka vroči to-
žniku v elektronski obliki, če to glede na naravo pomanjkljivosti 
ni mogoče, pa mu jo vroči v fizični obliki. Vročanje se opravi v 
skladu z 42.d členom tega zakona.

42.g člen
Če vrhovno sodišče ne ugotovi nepravilnosti v volilnem 

postopku ali če ugotovi, da tožba iz tretjega odstavka 42.c čle-
na tega zakona ni utemeljena, ali če ugotovi nepravilnosti, ki 
niso privedle ali niso mogle privesti do drugačne razdelitve 
mandatov, ali nepravilnosti, ki po svoji naravi niso v temeljih 
prizadele poštenosti volilnega postopka, tožbo zavrne.

42.h člen
Če vrhovno sodišče ugotovi nepravilnosti v volilnem po-

stopku, ki so ali bi lahko privedle do drugačne razdelitve man-
datov, ali nepravilnosti, ki so po svoji naravi v temeljih prizadele 
poštenost volilnega postopka, tožbi ugodi, delno ali v celoti od-
pravi akt iz 22.a člena tega zakona, delno ali v celoti razveljavi 
volitve in odredi ponovne volitve.

Če vrhovno sodišče ugotovi nepravilnosti v volilnem po-
stopku, ki so ali bi lahko privedle do drugačne razdelitve man-
datov, in jih je mogoče odpraviti s sprejetjem novega akta iz 
22.a člena tega zakona, vrhovno sodišče tožbi ugodi, delno ali 
v celoti odpravi akt iz 22.a člena tega zakona in državni volilni 
komisiji naloži sprejetje novega akta iz 22.a člena tega zakona 
skladno z odločbo vrhovnega sodišča.

Če vrhovno sodišče ugotovi, da je tožba iz tretjega od-
stavka 42.c člena tega zakona utemeljena, tožbi ugodi, delno 
ali v celoti odpravi sklep iz osmega odstavka 42.b člena 
tega zakona in državni volilni komisiji naloži sprejetje akta 
iz 22.a člena tega zakona skladno z odločbo vrhovnega 
sodišča.

42.i člen
Zoper odločitve vrhovnega sodišča v skladu s tem poglav-

jem ni pritožbe in izrednega pravnega sredstva.«.

13. člen
V 48. členu se v prvem odstavku besedilo »najkasneje 

dvajset dni po njegovi izvolitvi« črta.

14. člen
49. člen se črta.

15. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:

»50. člen
Državni svet se na prvi seji po volitvah, ki se opravi naj-

kasneje v 14 dneh po objavi akta iz 22.a člena tega zakona v 
Uradnem listu Republike Slovenije, seznani z izidom volitev v 
državni svet.

Državni svet se konstituira na prvi seji po volitvah pod 
pogojem, da je v aktu iz 22.a člena tega zakona ugotovljena 
izvolitev več kot polovice članov državnega sveta.«.

16. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:

»51. člen
Na prvi seji državni svet izvoli predsednika in imenuje 

sekretarja državnega sveta. Na prvi seji se praviloma izvoli tudi 
podpredsednika državnega sveta.«.

17. člen
V 63. členu se v prvem odstavku za peto alinejo dodajo 

nove šesta, sedma in osma alineja, ki se glasijo:
»– če vrhovno sodišče z odločbo iz prvega odstavka 

42.h člena tega zakona v celoti razveljavi volitve, na katerih je 
bil član državnega sveta izvoljen,
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– če vrhovno sodišče z odločbo iz prvega odstavka 
42.h člena tega zakona delno razveljavi volitve, na katerih je 
bil član državnega sveta izvoljen, v delu glede njegove izvolitve,

– če državna volilna komisija na podlagi odločbe vrhov-
nega sodišča iz drugega odstavka 42.h člena tega zakona 
sprejme nov akt iz 22.a člena tega zakona,«.

Dosedanja šesta alineja postane deveta alineja.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»Če v primerih iz šeste in sedme alineje prvega odstavka 

tega člena vrhovno sodišče istočasno razveljavi volitve, na ka-
terih je bila izvoljena več kot polovica članov državnega sveta, 
članom državnega sveta, ki so bili izvoljeni na razveljavljenih 
volitvah, mandat preneha s prvo sejo državnega sveta po opra-
vljenih ponovnih volitvah.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

18. člen
Minister, pristojen za pravosodje, ob tehnični izpolnitvi 

pogojev za vlaganje po elektronski poti, z odredbo, ki se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije, določi datum, od katerega 
je v skladu s spremenjenim in dopolnjenim zakonom mogoče 
tožbo ali drugo vlogo vložiti po elektronski poti.

Minister, pristojen za pravosodje, ob tehnični izpolnitvi 
pogojev za vročanje po elektronski poti, z odredbo, ki se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije, določi datum, od katerega 
je v skladu s spremenjenim in dopolnjenim zakonom mogoče 
vročanje po elektronski poti.

Novi prvi odstavek 42.d člena zakona glede vlaganja tožb 
v elektronski obliki, novi drugi odstavek 42.d člena zakona 

glede vlaganja drugih vlog v elektronski obliki, novi tretji odsta-
vek 42.d člena zakona in nova peta alineja prvega odstavka 
42.f člena zakona se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve 
odredbe iz prvega odstavka tega člena. Do takrat se tožba sli 
druga vloga vloži na drug način, ki ga določa zakon, ki ureja 
pravdni postopek.

Novi drugi in peti odstavek 42.d člena zakona ter tretji 
odstavek 42.f člena glede elektronskega vročanja sodnih pisanj 
se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve odredbe iz drugega 
odstavka tega člena. Do takrat se sodno pisanje vroči v fizični 
obliki v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, pri čemer 
vročitev velja za opravljeno tretji dan od poskusa vročitve v 
fizični obliki.

19. člen
Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon o 

državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US).

20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za prve splo-
šne volitve v državni svet, razpisane po uveljavitvi tega zakona.

Št. 020-09/22-1/20
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 113-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Meira Hot
podpredsednica
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MINISTRSTVA
306. Pravilnik o obračunu solidarnostnega 

prispevka

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena Zakona o nujnem 
posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list 
RS, št. 158/22) minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o obračunu solidarnostnega prispevka

1. člen
(vsebina)

S tem pravilnikom se določata oblika in način predložitve 
obračuna solidarnostnega prispevka.

2. člen
(način predložitve)

(1) Zavezanec za obračun solidarnostnega prispevka 
predloži Finančni upravi Republike Slovenije obračun solidar-
nostnega prispevka na obrazcu SolPrisp iz Priloge 1, ki je 
sestavni del tega pravilnika.

(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka zavezanec predloži 
Finančni upravi Republike Slovenije preko portala eDavki.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1207/2022/14
Ljubljana, dne 1. februarja 2023
EVA 2022-1611-0159

Klemen Boštjančič
minister 

za finance
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OBRAČUN SOLIDARNOSTNEGA PRISPEVKA po ZNPOVCE

Davčna številka
Šifra v

Telefonska številka ali e

Obračun solidarnostnega prispevka

bdavčljiv dobiček (P13
bdavčljiv dobiček (P13
bdavčljiv dobiček (P13
bdavčljiv dobiček (P13
bdavčljiv dobiček (P13 ) v tekočem 

davčnem obdobju
POVPREČNI OBDAVČLJIV DOBIČEK
do 1.4.)/ št. obdobij, kjer je P13> 0)
POVPREČNI OBDAVČJIV DOBIČEK, POVEČAN ZA 

IZRAČUN 
–
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307. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju 
uporabe določenih nevarnih snovi v električni 
in elektronski opremi

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za pro-
izvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) 
minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe 

določenih nevarnih snovi v električni  
in elektronski opremi

1. člen
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevar-

nih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, 
št. 102/12, 20/14, 57/14, 53/15, 60/16, 41/18, 25/19, 32/19, 
75/20, 113/20, 162/21, 58/22 in 89/22) se 1. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»1. člen
Ta pravilnik določa omejitve in posebne pogoje uporabe 

nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v 
nadaljnjem besedilu: EEO) v skladu z Direktivo 2011/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omeje-
vanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektron-
ski opremi (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88), spremenjeno 
z:

− Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/1631 z dne 
12. maja 2022 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo svin-
ca v superprevodnih kablih in žicah BSCCO (bizmutov, stron-
cijev, kalcijev, bakrov oksid) ter svinca v njihovih električnih 
povezavah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu 
napredku (UL L št. 245 z dne 22. 9. 2022, str. 45),

− Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/1632 z dne 
12. maja 2022 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo 
svinca v nekaterih napravah za slikanje z magnetno resonan-
co zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku 
(UL L št. 245 z dne 22. 9. 2022, str. 48).«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 
2023.

Št. 0070-241/2022
Ljubljana, dne 31. januarja 2023
EVA 2022-2711-0118

Danijel Bešič Loredan
minister

za zdravje
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BANKA SLOVENIJE
308. Povprečne efektivne obrestne mere 

iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb 
bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2022 
do 31. 12. 2022

Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o po-
trošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16 in 92/21 
– ZBan-3; v nadaljevanju ZPotK-2) objavlja Banka Slovenije

P O V P R E Č N E    
E F E K T I V N E   O B R E S T N E   M E R E
iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb 

bank in hranilnic v obdobju  
od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022

Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošni-
ških kreditnih pogodb bank in hranilnic, izračunane na način iz 
25. člena ZPotK-2, so v obdobju od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 
znašale:

Potrošniški kredit  
(glede na ročnost in znesek)

Povprečna efektivna 
obrestna mera  

(v  %)*
do 6 mesecev in do 1.000 EUR 67,1

do 12 mesecev in do 2.000 EUR 27,2
do 36 mesecev in do 4.000 EUR 15,3

do 10 let in do 20.000 EUR 8,9
* Valuta kredita EUR

Ljubljana, dne 3. februarja 20231

Boštjan Vasle
guverner

1 Efektivne obrestne mere se upoštevajo od naslednjega dne 
po objavi v Uradnem listu RS



Stran 992 / Št. 16 / 7. 2. 2023 Uradni list Republike Slovenije

SODNI SVET
309. Razpis volitev članov Personalnega sveta 

Upravnega sodišča Republike Slovenije

Na podlagi 34. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 94/07, s spremembami in dopolnitvami) in 18. sklepa 
32. seje Sodnega sveta z dne 26. 1. 2023, Sodni svet

R A Z P I S U J E
volitve članov Personalnega sveta  

Upravnega sodišča Republike Slovenije

Volitve bodo potekale 13. 6. 2023, na sedežu sodišča, kjer 
so razpisane volitve. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo 
teči roki za volilna opravila, se šteje 15. 3. 2023. Novoizvoljeni 
člani Personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slove-
nije bodo funkcijo nastopili 12. 7. 2023.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat
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OBČINE
BOVEC

310. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec 
v obdobju januar–marec 2023

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 110/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 
Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) 
je župan Občine Bovec dne 27. 12. 2022 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bovec  

v obdobju januar–marec 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Bovec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januar-
ja do 31. marca 2023 oziroma do sprejetja proračuna Občine 
Bovec za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o 
javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Bovec za leto 
2022 (Uradni list RS, št. 11/22, dne 28. 1. 2022) ter sprejetimi 
rebalansi (Uradni list RS, št. 38/22, dne 18. 3. 2022, Uradni 
list RS, št. 82/22, dne 15. 6. 2022, Uradni list RS, št. 132/22, 
dne 14. 10. 2022, Uradni list RS, št. 143/22, dne 16. 11. 2022).

2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog 

občine ter drugih, s predpisi določenih namenov, nadaljuje na 
podlagi proračuna občine za leto 2022 in za iste programe kot 
v letu 2022.

V obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 
31. marca 2023 oziroma do sprejetja proračuna Občine Bovec 
za leto 2023 se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih 
sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proraču-
na občine) v enakem obdobju leta 2022, ki so priloga k temu 
sklepu.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2023.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-

snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proraču-
nu občine.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti z istih proračunskih 
postavk kot v proračunu leta 2022.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvi-

dnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih 
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega 
odhodkov in drugih izdatkov, kot je omenjen v drugem odstavku 
3. člena tega sklepa.

5. KONČNE DOLOČBE

8. člen
Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 
dalje.

Št. 410-03/2022-2
Bovec, dne 27. decembra 2022 

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
299. Zakon o pomoči za zagotovitev večje letalske po-

vezljivosti (ZPZVLP) 969
300. Zakona o okrepitvi skupnega sklada za rezerva-

cije z jamstvom Republike Slovenije za zagota-
vljanje izredne makrofinančne pomoči Ukrajini 
(ZOSRIMP) 972

301. Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) 973
302. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega 

zakonika (KZ-1J) 981
303. Zakon o dopolnitvi Zakona o strokovnih, znanstve-

nih in umetniških naslovih (ZSZUN-A) 982
304. Zakon o spremembah Zakona o izvajanju Ured-

be (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o so-
delovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi 
za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov 
(ZIUIZVP-A) 982

305. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o državnem svetu (ZDSve-B) 983

MINISTRSTVA
306. Pravilnik o obračunu solidarnostnega prispevka 988
307. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju 

uporabe določenih nevarnih snovi v električni 
in elektronski opremi 990

BANKA SLOVENIJE
308. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih 

potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic 
v obdobju od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 991

SODNI SVET
309. Razpis volitev članov Personalnega sveta Uprav-

nega sodišča Republike Slovenije 992

OBČINE
BOVEC

310. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec 
v obdobju januar–marec 2023 993

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/23

VSEBINA

1. Zakon o ratifikaciji Konvencije o Mednarodni or-
ganizaciji za pomorske navigacijske pripomočke 
(MKMOPNP) 1

2. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o do-
stopu do uradnih dokumentov (MKSEDUD) 11

3. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Argentinske republike 
o gospodarskem sodelovanju 18
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