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373. DOPISNA SEJA VLADE  
 

Vlada je na  dopisni seji 7. 5. 2022, med drugim  sprejela spremembe Odloka o začasnih 
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in 
imenovala direktorico Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije. 

 
Vlada izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
 
Na današnji dopisni seji je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19. 
Sprejeti odlok, v skladu s priporočili Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za 
zajezitev in obvladovanje epidemije, določa, da glede na ugodnejšo epidemiološko sliko in 
značilnosti različice Omikron, zaposlenim v zdravstveni dejavnosti in dejavnosti socialnega 
varstva ni več treba izpolnjevati pogoja PCT za opravljanje dela. Prav tako uporaba 
zaščitne maske ni več obvezna v lekarnah. 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Vlada razrešila dosedanjega direktorja sklada in imenovala novo direktorico 
 
Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji s položaja direktorja Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 
razrešila Franca Pristovška. na Vlada je na mesto direktorice Javnega štipendijskega, 
razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, za mandatno 
obdobje štirih let in sicer od 7. 5. 2022 do 6. 5. 2026 imenovala Barbaro Leder. 
Direktor Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
Republike Slovenije Franc Pristovšek je 7. 3. 2022 podal pisni odstop od funkcije direktorja 
javnega sklada. Odpovedni rok je največ 60 dni in poteče z dnem 6. 5. 2022. 
Javni natečaj za direktorja javnega sklada je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 38, 18. 3. 
2022, na Zavodu RS za zaposlovanje 18. 3. 2022 in istočasno tudi na spletnih straneh 
javnega sklada. Obvestilo o objavljenem javnem natečaju za direktorja je bilo objavljeno 
tudi v treh dnevnih časopisih, in sicer Dnevniku, Delu in Večeru, dne 19. 3. 2022. 
Rok za prijavo na javni natečaj se je iztekel dne 4. 4. 2022. Komisija za izbor direktorja se 
je sestala dne 7. 4. 2022 in ugotovila, da se je na javni natečaj prijavilo devet kandidatov, 
od katerih so bile tri prijave nepopolne oziroma neustrezne, ena kandidatka je od 
kandidature odstopila. 
Po opravljenih razgovorih je komisija podala mnenje, da je najprimernejša kandidatka za 
direktorico javnega sklada Barbara Leder. Nadzorni svet javnega sklada je dne 5. 5. 2022 
sprejel sklep, da soglaša s predlogom Komisije za izbor direktorice, da Vladi Republike 
Slovenije predlaga, da za direktorico javnega sklada imenuje Barbaro Leder. 
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Objava odloka v uradnem listu 
• Povezava do odloka  

 

* * * 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022061.pdf

