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1700.	 Zakon	za	uravnoteženje	javnih	financ	(ZUJF)

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

U	K	A	Z
o	razglasitvi	 

Zakona	za	uravnoteženje	javnih	financ	 
(ZUJF)

Razglašam Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
11. maja 2012.

Št. 003-02-4/2012-2
Ljubljana, dne 30. maja 2012

dr.	Danilo	Türk	l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z	A	K	O	N
ZA	URAVNOTEŽENJE	JAVNIH	FINANC	 

(ZUJF)

I.	DEL	 
SPLOŠNE	DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se za zagotovitev vzdržnih javnih 
financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov spreminjajo in 
dopolnjujejo določbe:

1. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-
rovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS in 87/11; v 
nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju);

2. Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 
58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr; v nadaljnjem besedilu: 
Zakon o zdravstveni dejavnosti);

3. Zakona o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS, 
št. 106/10 in 43/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o družbi 
Slovenske železnice);

4. Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 97/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o Druž-
bi za avtoceste v Republiki Sloveniji);

5. Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in 
subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanj-
skega vprašanja (Uradni list RS, št. 96/07 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o nacionalni stanovanj-
ski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo 
reševanje stanovanjskega vprašanja);

6. Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 
– ZUPJS, 56/11 – odločba US in 87/11; v nadaljnjem besedilu: 
Stanovanjski zakon);

7. Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 
št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10 in 49/11; v nadaljnjem 
besedilu: Zakon o prevozih v cestnem prometu);

8. Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v javno 
železniško infrastrukturo (Uradni list RS, št. 28/10 in 85/11; v 
nadaljnjem besedilu: Zakon o zagotavljanju sredstev za inve-
sticije v javno železniško infrastrukturo);

9. Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hra-
stnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, 
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10 in 49/10 – popr.; 
v nadaljnjem besedilu: Zakon o postopnem zapiranju Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije);

10. Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ura-
dni list RS, št. 50/06 in 87/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o 
množičnem vrednotenju nepremičnin);

11. Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 112/07; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javni 
agenciji za knjigo Republike Slovenije);

12. Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10; v nadaljnjem 
besedilu: Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji 
Republike Slovenije);

13. Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 22/10, 26/11 – odločba US in 58/11 – 
ZDT-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o policiji);

14. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
118/06 – ZUOPP, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr. 
in 20/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja);

15. Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 
– uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o 
visokem šolstvu);

16. Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10 in 87/11; v nadaljnjem 
besedilu: Zakon o osnovni šoli);
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17. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/11; v nadaljnjem besedilu: 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli)

18. Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/11 – ZUPJS-A; v nadaljnjem bese-
dilu: Zakon o vrtcih);

19. Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(Uradni list RS, št. 58/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami);

20. Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno bese-
dilo in 52/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o praznikih in dela 
prostih dnevih v Republiki Sloveniji);

21. Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni 
list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem 
besedilu: Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu);

22. Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list 
RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07 in 102/07; 
v nadaljnjem besedilu: Zakon o odpravi posledic naravnih 
nesreč);

23. Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Ura-
dni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo in 33/09; 
v nadaljnjem besedilu: Zakon o subvencioniranju študentske 
prehrane);

24. Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 
63/07 – popr., 40/09 in 62/10 – ZUPJS; v nadaljnjem besedilu: 
Zakon o štipendiranju);

25. Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10; 
v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju trga dela);

26. Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 
62/96 – sklep US, 2/97 – odločba US, 19/97, 21/97 – popr., 
75/97, 11/06 – odločba US, 61/06 – ZDru-1 in 114/06 – ZUTPG; 
v nadaljnjem besedilu: Zakon o vojnih invalidih);

27. Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 101/06 – od-
ločba US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vojnih veteranih);

28. Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, 
št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 56/04 
– popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 68/05 – odločba US, 61/06 
– ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 118/06 – odločba US in 72/09; v 
nadaljnjem besedilu: Zakon o žrtvah vojnega nasilja);

29. Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ura-
dni list RS, št. 62/10 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev);

30. Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07 in 
46/10 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o verski 
svobodi);

31. Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov 
(Uradni list RS, št. 97/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon o alter-
nativnem reševanju sodnih sporov);

32. Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, 
št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07; v nadaljnjem 
besedilu: Zakon o pravniškem državnem izpitu);

33. Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10 in 35/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju);

34. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 
– ZZavr-E; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javnih uslužbencih);

35. Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 24/12 in 30/12; v nadaljnjem besedilu: 
Zakon o dohodnini);

36. Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih 
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08; v nadaljnjem 
besedilu: Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih 
finančnih instrumentov);

37. Zakona o davku na vodna plovila (Uradni list RS, 
št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: Zakon o davku na vodna 
plovila);

38. Zakona o davku na motorna vozila (Uradni list RS, 
št. 52/99, 2/04 – ZPNNVSM, 47/06 in 9/10; v nadaljnjem bese-
dilu: Zakon o davku na motorna vozila);

39. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10; v nadalj-
njem besedilu: Zakon o lokalni samoupravi).

(2) S tem zakonom se določajo tudi trajni ukrepi na po-
dročju študentskega dela, davka na dobiček zaradi spremembe 
namembnosti zemljišč in subvencioniranja cene malice.

(3) S tem zakonom se določajo tudi začasni ukrepi na 
področju sofinanciranja investicij občin, pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, uveljavljanja pravic iz javnih sred-
stev, starševskega varstva in družinskih prejemkov, javnega 
jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, 
socialno varstvenih prejemkov, usklajevanja transferjev po-
sameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, plač, 
povračil stroškov in nekaterih drugih prejemkov zaposlenih ter 
za omejevanje stroškov v javnem sektorju, obdavčitve nepre-
mičnega premoženja večje vrednosti, štipendiranja, davka na 
dodano vrednosti in dohodnine.

II.	DEL	 
SPREMEMBE	IN	DOPOLNITVE	ZAKONOV

1. ZAKON	O	ZDRAVSTVENEM	VARSTVU	 
IN	ZDRAVSTVENEM	ZAVAROVANJU

2. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-

rovanju se v prvem odstavku 23. člena:
– v 2. točki številka »95« nadomesti s številko »90«;
– v 3. točki številka »85« nadomesti s številko »80«, v 

peti alineji pa besedilo »ortopedske, ortotične, slušne in druge 
pripomočke« z besedilom »medicinske pripomočke«;

– v 4. točki številka »75« nadomesti s številko »70«, v prvi 
alineji pa besedilo »ortopedske, ortotične in druge pripomočke« 
z besedilom »medicinske pripomočke«;

– v tretji alineji 6. točke besedilo »očesne pripomočke« 
nadomesti z besedilom »medicinske pripomočke za izboljšanje 
vida«.

V četrtem odstavku se besedilo »ortopedskih, ortotičnih, 
očesnih, slušnih, zobnoprotetičnih in drugih pripomočkov« na-
domesti z besedilom »zobnoprotetičnih in medicinskih pripo-
močkov«.

3. člen
Besedilo 23.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod zagotavlja iz obveznega zavarovanja sredstva za 

zdravila iz prvega odstavka prejšnjega člena v celoti oziroma v 
ustreznem odstotnem deležu glede na razvrstitev zdravila na 
pozitivno oziroma vmesno listo in na podlagi:

– veljavne cene, določene v skladu predpisi, ki urejajo 
zdravila, ali

– najvišje priznane vrednosti, ki jih določa Zavod najmanj 
vsakih šest mesecev za skupine medsebojno zamenljivih zdra-
vil, določene s predpisi, ki urejajo zdravila, in za terapevtske 
skupine zdravil, ki jih določa Zavod, ali

– veljavne cene za zdravilo, ki je v posamezni skupini 
medsebojnih zamenljivih zdravil oziroma posamezni terapev-
tski skupini, kadar je ta nižja od njihove najvišje priznane 
vrednosti.

Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka 
Zavod zagotavlja iz obveznega zavarovanja sredstva za zdra-
vilo iz posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil 
oziroma posamezne terapevtske skupine zdravil v skladu z 
razvrstitvijo na pozitivno ali vmesno listo v celoti oziroma v 
ustreznem odstotnem deležu, kadar iz zdravstvenih razlogov 
enakovredno zdravljenje z drugim zdravilom iz skupine med-
sebojno zamenljivih zdravil oziroma terapevtske skupine zdravil 
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ni mogoče. Za zdravstveni razlog se šteje alergija na zdravilo 
ali drug neželeni učinek zdravila, ki ogroža zdravje zavarovane 
osebe, in se dokumentira v zdravstveni dokumentaciji zavaro-
vane osebe.

Za skupine medsebojno zamenljivih zdravil se določi naj-
višja priznana vrednost, ki ne sme biti višja od najnižje veljavne 
cene zdravila v posamezni skupini medsebojno zamenljivih 
zdravil, ki je dostopno na trgu v Republiki Sloveniji v času do-
ločanja najvišje priznane vrednosti.

Za posamezno terapevtsko skupino zdravil se določi naj-
višja priznana vrednost, ki je na ravni cene zdravila z najugo-
dnejšim razmerjem med stroški in učinki zdravljenja, tako, da 
krije vse odmerke vsaj enega zdravila v tej terapevtski skupini 
zdravil. Za izračune se upoštevajo primerljivi odmerki.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko zdravilu v posa-
mezni terapevtski skupini zdravil določi višja najvišja priznana 
vrednost, če zdravilo zaradi farmacevtske oblike ali kliničnih 
lastnosti predstavlja prednost za zavarovano osebo.

Zavod zagotavlja iz obveznega zavarovanja sredstva za 
živila za posebne zdravstvene namene na podlagi:

– cene, ki jo dogovori Zavod s ponudnikom živil, ali
– najvišje priznane vrednosti za živilo, ki jo določi Zavod 

najmanj vsakih šest mesecev.
Zavod vodi evidenco o zdravilih in živilih za posebne 

zdravstvene namene, ki so razvrščena na pozitivno ali vme-
sno listo, najvišjih priznanih vrednostih za posamezne skupine 
medsebojno zamenljivih zdravil, terapevtskih skupin zdravil in 
njihovih najvišjih priznanih vrednosti in za živila za posebne 
zdravstvene namene ter jih objavlja na svoji spletni strani.«.

4. člen
Za desetim odstavkom 23.c člena se doda nov enajsti 

odstavek, ki se glasi:
»Terapevtske skupine zdravil in njihove najvišje priznane 

vrednosti izmed zdravil, razvrščenih na pozitivno in vmesno 
listo, na lastno pobudo določi Zavod s splošnim aktom uprav-
nega odbora Zavoda, ki se objavi na spletni strani Zavoda. 
Natančnejši postopek in natančnejše pogoje za določanje tera-
pevtskih skupin zdravil ter njihovih najvišjih priznanih vrednosti 
določi Zavod v splošnem aktu v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravje.«.

5. člen
V tretjem odstavku 25. člena se besedilo »ortopedske-

ga, ortotičnega in drugega pripomočka« nadomesti z bese-
dilom »medicinskega pripomočka«, v 61. členu, v 4. točki 
prvega odstavka 62.b člena in v četrti alineji drugega odstavka 
81. člena pa se besedilo »medicinsko-tehnični pripomočki« v 
vseh sklonih nadomesti z besedilom »medicinski pripomočki« 
v ustreznem sklonu.

6. člen
Za drugim odstavkom 31. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek za prvih 90 dni nadome-

stilo znaša:
– 90 % osnove v primerih iz prve alinee prejšnjega odstav-

ka, razen v primeru zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni 
in poškodbe pri delu;

– 80 % osnove v primerih iz druge alinee prejšnjega 
odstavka;

– 70 % osnove v primerih iz tretje alinee prejšnjega od-
stavka, razen v primeru zadržanosti od dela zaradi nege dru-
žinskega člana.«.

Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odsta-
vek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na prejšnji odstavek za prvih 90 dni nadome-
stilo znaša 90 % od osnove v vseh primerih, razen v primeru 
zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu 
in nege družinskega člana, ko nadomestilo znaša 100 % od 
osnove.«.

Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane šesti odsta-
vek, se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določbe 85. člena tega zakona se odločba, 
s katero se odloči o začasni nezmožnosti za delo, delodajalcu 
vroči z navadno vročitvijo, vročitev pa se šteje za opravljeno 
tretji dan od dneva odpreme.«.

7. člen
V 48. členu se v 2. točki:
– v prvi alineji se pred besedo »zavod« doda besedilo 

»zavarovanci in«;
– za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»− občine za zavarovance iz 24. točke prvega odstavka 

15. člena tega zakona,«.
Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
V 3. točki se:
– v peti alineji podpičje nadomesti s piko;
– šesta alineja črta.

8. člen
V 49. členu se v 2. točki:
– v prvi alineji besedilo »19., 19.a in 23.« nadomesti z 

besedilom »19. in 19.a«;
– za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»− občine za zavarovance iz 25. točke prvega odstavka 

15. člena tega zakona,«.
Dosedanje druga, tretja in četrta alineja postanejo tretja, 

četrta in peta alineja.

9. člen
Za tretjim odstavkom 55. člena se doda nov četrti odsta-

vek, ki se glasi:
»Za zavarovance iz 23., 24. in 25. točke prvega odstavka 

15. člena tega zakona se plačujejo prispevki po stopnji 5,96 od-
stotka. Za zavarovance iz 25. točke prvega odstavka 15. člena 
tega zakona se za poškodbo pri delu in poklicno bolezen pla-
čuje tudi prispevek po stopnji 0,18 odstotka.«.

10. člen
Prvi odstavek 60. člena se črta.

11. člen
V drugem odstavku 62. člena se 6. točka črta.
Dosedanja 7. točka postane 6. točka.

12. člen
62.a člen se črta.

13. člen
V prvem odstavku 62.d člena se besedilo »7. točke« na-

domesti z besedilom »6. točke«.

14. člen
V 62.h členu se besedilo »7. točke« nadomesti z besedi-

lom »6. točke«.

15. člen
Prvi in drugi odstavek 62.i člena se črtata.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo prvi, 

drugi in tretji odstavek.

16. člen
63.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»63.a člen
Zavod in združenja dobaviteljev medicinskih pripomočkov, 

ki so pravica iz obveznega zavarovanja, uredijo medsebojne 
pravice pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi pripo-
močki s sklenitvijo posebnega dogovora. V dogovoru opredelijo 
podrobnejše pogoje za opravljanje dejavnosti izdaje in izposoje 
medicinskih pripomočkov, način obračunavanja, plačila, roke in 
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druge parametre, pomembne za določitev medsebojnih pravic 
in obveznosti.

Dogovor iz prejšnjega odstavka se sklene za obdobje 
enega leta. Če se po izteku veljavnosti dogovora ne sklene 
nov dogovor, lahko Zavod do sklenitve novega dogovora pre-
vzema obveznosti za medicinske pripomočke, ki so pravica 
iz obveznega zavarovanja, do višine cenovnih standardov, ki 
jih določi Zavod v podzakonskem aktu iz drugega odstavka 
64. člena tega zakona.

O spornih vprašanjih, glede katerih med Zavodom in 
združenji dobaviteljev medicinskih pripomočkov ni dosežen 
dogovor, odloča arbitraža. Zavod in združenja dobaviteljev 
medicinskih pripomočkov v arbitražo imenujeta po tri arbitre, 
predsednika arbitraže pa imenujeta sporazumno. Zavod in 
združenja dobaviteljev medicinskih pripomočkov imenujejo 
člane arbitraže in posredujejo sporna vprašanja najpozneje 
v roku 14 dni od prejema predloga čistopisa dogovora oziro-
ma njegove spremembe. Če v tem roku člani arbitraže niso 
imenovani, jih imenuje minister, pristojen za zdravje, v roku 
15 dni od poziva Zavoda ali združenj dobaviteljev medicinskih 
pripomočkov.

Dobavitelj medicinskih pripomočkov, ki ni bil izbran na 
podlagi izvedenega razpisa iz 64. člena tega zakona, lahko 
zahteva, da o njegovi izbiri odloči arbitraža. Glede imenovanja 
arbitraže se uporablja prejšnji odstavek, pri čemer rok za ime-
novanje arbitrov začne teči z dnem, ko združenja dobaviteljev 
medicinskih pripomočkov prejmejo poziv Zavoda.

Sporna vprašanja pri sklepanju pogodb z dobavitelji me-
dicinskih pripomočkov se rešujejo v skladu s 67. členom tega 
zakona. Če pogodbeni stranki ne imenujeta članov arbitraže 
iz tretjega odstavka 67. člena tega zakona v roku 14 dni od 
predložitve spornih vprašanj, jih v nadaljnjem roku 15 dni od 
poziva ene od strank imenuje minister, pristojen na zdravje.«

17. člen
Za prvim odstavkom 64. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Pri ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti z dobavite-

lji medicinskih pripomočkov se upoštevajo cenovni standardi, ki 
jih za posamezne vrste medicinskih pripomočkov določi Zavod, 
oziroma cene, ki jih za posamezne pripomočke dogovori Za-
vod. Izhodišča za cenovne standarde in za cene določi Zavod 
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.«.

18. člen
V drugem odstavku 79.b člena se v devetnajsti alineji 

besedilo »medicinsko – tehničnih pripomočkih« nadomesti z 
besedilom »medicinskih pripomočkih«.

Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki 
se glasi:

»Zbirke podatkov iz prvega odstavka tega člena se za 
namene izvajanja vključitve v obvezno zdravstveno zavarova-
nje povežejo:

– z Evidenčnim in analitskih informacijskim sistemom 
za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji – eVŠ in Centralno 
evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja – CEUVIZ za 
pridobivanje podatkov o statusu šolajočih,

– s sodnim oziroma Poslovnim registrom Slovenije za 
pridobivanje EMŠO oziroma davčne številke ustanoviteljev po-
slovnih subjektov.«.

2. ZAKON	O	ZDRAVSTVENI	DEJAVNOSTI

19. člen
V Zakonu o zdravstveni dejavnosti se za 53. členom do-

dajo novi 53.a, 53.b, 53.c in 53.č člen, ki se glasijo:

»53.a člen
Zdravstvene storitve, ki jih zdravstveni delavec, zaposlen 

v javnem zdravstvenem zavodu oziroma pri drugi pravni ali 

fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost v okviru javne 
zdravstvene službe, na podlagi podjemne pogodbe ali druge 
pogodbe civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: podjemna 
pogodba) opravlja pri drugem javnem zdravstvenem zavodu 
oziroma pri drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno 
dejavnost v okviru javne zdravstvene službe, pomenijo konku-
renčno dejavnost. Opravljanje te dejavnosti je dovoljeno pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon.

Opravljanje konkurenčne dejavnosti, ki ni v skladu s po-
goji, ki jih določa ta zakon, je razlog za izredno odpoved 
delovnega razmerja zdravstvenega delavca s strani javnega 
zdravstvenega zavoda. V takem primeru javni zdravstveni za-
vod od zdravstvenega delavca zahteva povrnitev škode, ki je 
nastala z opravljanjem konkurenčne dejavnosti.

Kadar zdravstveni delavec, zaposlen pri pravni ali fi-
zični osebi, ki ne opravlja zdravstvene dejavnosti v okviru 
javne zdravstvene službe, v času trajanja delovnega razmerja 
opravlja zdravstvene storitve pri javnem zdravstvenem zavodu 
oziroma pri drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno 
dejavnost, se konkurenčnost presoja v skladu z zakonom, ki 
ureja delovna razmerja.

53.b člen
Zdravstveni delavec, ki je v delovnem razmerju v javnem 

zdravstvenem zavodu, lahko opravlja zdravstvene storitve pri 
drugem javnem zdravstvenem zavodu oziroma pri drugi pravni 
ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, le na podlagi 
pisnega soglasja. Za javne zdravstvene zavode, katerih usta-
novitelj je država, izda soglasje svet javnega zdravstvenega 
zavoda s predhodnim soglasjem ministra, pristojnega za zdrav-
je, za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je občina 
ali mesto, izda soglasje svet javnega zdravstvenega zavoda s 
predhodnim soglasjem župana.

Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če:
– s tem ne bo povzročena škoda javnemu zdravstvene-

mu zavodu oziroma motnja pri opravljanju dejavnosti javnega 
zdravstvenega zavoda,

– javni zdravstveni zavod sam nima potrebe po doda-
tnem, dopolnilnem delu oziroma delu, ki presega obveznost iz 
polnega delovnega časa zdravstvenega delavca iz prejšnjega 
odstavka,

– zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje delovne 
obveznosti glede količine in vrste opravljenih zdravstvenih sto-
ritev, določenih s pogodbo o zaposlitvi,

– zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, pri-
pravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri delodajalcu in

– zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri drugem javnem 
zdravstvenem zavodu oziroma pri drugi pravni ali fizični osebi, 
ki opravlja zdravstveno dejavnost, ni onemogočen dnevni in 
tedenski počitek ter letni dopust.

Soglasje, ki se lahko izda za največ 12 mesecev, vsebuje 
najmanj:

– podatke o javnem zdravstvenem zavodu, ki daje so-
glasje,

– osebno ime in delovno mesto zdravstvenega delavca, 
kateremu se soglasje daje,

– naziv drugega javnega zdravstvenega zavoda oziro-
ma druge pravne ali fizične osebe, ki opravlja zdravstveno 
dejavnost, v okviru katerega bo zdravstveni delavec opravljal 
zdravstvene storitve,

– zdravstvene storitve, ki jih bo zdravstveni delavec opra-
vljal,

– čas veljavnosti soglasja,
– navedbo pogojev, ki veljajo za zdravstvenega delavca, 

iz tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka in
– obseg največje še dopustne dnevne in tedenske obre-

menjenosti zdravstvenega delavca z delom pri drugem javnem 
zdravstvenem zavodu oziroma pri drugi pravni ali fizični osebi, 
ki opravlja zdravstveno dejavnost, upoštevajoč določbe o mi-
nimalnem trajanju dnevnega in tedenskega počitka ter letnega 
dopusta.
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Izdano soglasje iz prvega odstavka tega člena se prekliče, 
če se spremenijo okoliščine iz drugega odstavka tega člena 
oziroma če zdravstveni delavec ne izpolnjuje pogojev iz tretje, 
četrte ali pete alinee drugega odstavka tega člena.

53.c člen
Javni zdravstveni zavod lahko za opravljanje zdravstvenih 

storitev sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem, 
če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdra-
vstveni zavod ekonomsko smotrnejše in če:

– za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet po-
godbe, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi občasne 
narave teh storitev ali njihovega manjšega obsega, ali

– gre za enkratno povečanje programa zdravstvenih sto-
ritev javnega zdravstvenega zavoda za potrebe obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, ali

– javni zdravstveni zavod z obstoječimi kadrovskimi zmo-
gljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti do Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zdravstveni delavec iz prvega odstavka prejšnjega člena 
pred sklenitvijo podjemne pogodbe predloži veljavno soglasje 
za delo pri drugem javnem zdravstvenem zavodu oziroma pri 
drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost.

Podjemna pogodba se lahko sklene za največ 12 mese-
cev in vsebuje najmanj naslednje določbe:

– o vrstah in obsegu zdravstvenih storitev, ki jih bo zdra-
vstveni delavec opravljal na podlagi podjemne pogodbe,

– o času, v katerem bo zdravstveni delavec opravljal zdra-
vstvene storitve na podlagi podjemne pogodbe, ob upoštevanju 
dnevnega in tedenskega počitka ter letnega dopusta,

– ocena ur, ki se bodo opravile na podlagi podjemne 
pogodbe,

– o plačilu za opravljene zdravstvene storitve,
– o zavarovanju poklicne odgovornosti,
– o roku za opravo zdravstvenih storitev,
– o javnem zdravstvenem zavodu oziroma drugi pravni 

ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, za katero bo 
zdravstveni delavec opravljal zdravstvene storitve na podlagi 
podjemne pogodbe,

– o tem, da opravljanja zdravstvenih storitev ni mogoče 
prenesti na tretjo osebo,

– o možnosti predčasnega prenehanja.
Pred sklenitvijo podjemne pogodbe javni zdravstveni za-

vod opravi analizo, s katero dokaže stroškovno upravičenost 
sklenitve podjemne pogodbe, pri čemer upošteva vse stroške, 
povezane z opravljanjem zdravstvenih storitev, za katere se 
podjemna pogodba sklepa. Podrobnejša merila za določitev 
višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni 
pogodbi določi minister, pristojen za zdravje.

Po preteku obdobja iz prejšnjega odstavka se lahko z 
istim zdravstvenim delavcem sklene nova podjemna pogodba 
v skladu s pogoji iz tega člena.

Sklepanje podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih 
storitev z lastnim zaposlenim zdravstvenim delavcem ni dovo-
ljeno, razen če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru 
državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, 
ki jih potrdi minister, pristojen za zdravje, in je zagotovljen vir 
financiranja.

53.č člen
Za namen spremljanja in izvajanja nadzora nad izdanimi 

soglasji in sklenjenimi podjemnimi pogodbami vodi javni zdra-
vstveni zavod evidenco izdanih soglasij in sklenjenih podjemnih 
pogodb, ki vsebuje naslednje podatke:

– naziv javnega zdravstvenega zavoda, ki je izdal soglas-
je oziroma sklenil podjemno pogodbo,

– osebno ime zdravstvenega delavca, ki mu je izdano 
soglasje oziroma je z njim sklenjena podjemna pogodba,

– naziv javnega zdravstvenega zavoda oziroma druge 
pravne ali fizične osebe, ki opravlja zdravstveno dejavnost, za 
katerega zdravstveni delavec opravlja zdravstvene storitve,

– vrsta in obseg zdravstvenih storitev,
– dejansko število ur, ki jih je zdravstveni delavec opravil 

na podlagi podjemne pogodbe in
– obdobje, za katerega je podeljeno soglasje oziroma 

sklenjena podjemna pogodba.
Direktor javnega zdravstvenega zavoda poroča svetu 

javnega zdravstvenega zavoda in ministru, pristojnemu za 
zdravje, o izdanih soglasjih in o sklenjenih podjemnih pogod-
bah v preteklem letu, in sicer do 28. februarja ob pripravi letnih 
poročil.«.

3. ZAKON	O	DRUŽBI	 
SLOVENSKE	ŽELEZNICE

20. člen
V Zakonu o družbi Slovenske železnice se 5.a člen spre-

meni tako, da se glasi:

»5.a člen
(1) Plačilo terjatve družbe Slovenske železnice, d.o.o., 

ki je nastala z odpisom terjatev oziroma obveznosti, ki so ob-
stajale na dan 31. decembra 1999, v breme oziroma v dobro 
dolgoročnih obveznosti iz financiranja in sestavin kapitala v 
podbilancah poslovnih področij družbe v višini 134.261.600,00 
eurov, bo Republika Slovenija izvedla v enakih deležih v letih 
od 2014 do 2023.

(2) Datumi zapadlosti plačil v posameznih letih in način 
plačila terjatve oziroma obveznosti iz prejšnjega odstavka, se 
določijo z letnimi pogodbami. Letno pogodbo skleneta Družba 
Slovenske železnice, d.o.o. in Vlada Republike Slovenije po 
sprejemu proračuna Republike Slovenije za leto, na katero se 
pogodba nanaša.«.

4. ZAKON	O	DRUŽBI	ZA	AVTOCESTE	 
V	REPUBLIKI	SLOVENIJI

21. člen
V Zakonu o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji se 

v prvem odstavku 3. člena 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. avtocesta je avtocesta ali hitra cesta, kot je določena v 

zakonu, ki ureja ceste ali druga državna cesta, kot je določena 
v zakonu, ki ureja ceste, in ki je bila načrtovana v nacionalnem 
programu, ki ureja izgradnjo avtocest;«.

22. člen
V šestem odstavku 8. člena se prvi stavek črta.

23. člen
V drugem odstavku 9. člena se za b) točko doda nova c) 

točka, ki se glasi:
»c) izdajanje smernic in mnenj k občinskim prostorskim 

aktom, ki posegajo v območja avtocest in zemljišč, na katerih 
ima DARS stavbno ali lastninsko pravico v skladu s tem zako-
nom. V teh primerih je DARS ne glede na določbe zakona, ki 
ureja prostorsko načrtovanje, nosilec urejanja prostora.«.

24. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:

»9.a člen
(posebne določbe za izvajanje koncesije)

(1) DARS vsako leto pripravi načrt izvajanja koncesije za 
gradnjo, upravljanje in vzdrževanje avtocest ter ga predloži v 
soglasje ministrstvu, pristojnemu za promet.

(2) Minister, pristojen za promet, lahko zaradi zagota-
vljanja varnosti in pretočnosti prometa po avtocestah naloži 
DARS izvedbo ali način izvedbe določene naloge, ki izhaja iz 
koncesijskega razmerja, ter določi rok za izvedbo.«.
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25. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(financiranje obveznosti za naloge iz 4. člena tega zakona)

Viri sredstev za izvajanje nalog iz 4. člena tega zakona se 
zagotavljajo v državnem proračunu iz namenske postavke, na 
kateri se zbirajo sredstva iz naslova nadomestila za ustanovitev 
stavbne pravice, ki se plačuje v skladu s tem zakonom.«.

26. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »in je neodplač-

na« črta.

5. ZAKON	O	NACIONALNI	STANOVANJSKI	 
VARČEVALNI	SHEMI	IN	SUBVENCIJAH	MLADIM	

DRUŽINAM	ZA	PRVO	REŠEVANJE	STANOVANJSKEGA	
VPRAŠANJA

27. člen
V Zakonu o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in 

subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjske-
ga vprašanja se naslov poglavja »2. OBSEG VARČEVANJA« 
in 5. do 10. člen črtajo.

28. člen
Prvi odstavek 11. člena se črta.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo prvi do tretji 

odstavek.

29. člen
12. člen se črta.

30. člen
Tretji odstavek 24. člena se črta.

31. člen
Naslov poglavja »4.a SUBVENCIJE« in 26.a do 26.i člen 

se črtajo.

32. člen
40. člen se črta.

6. STANOVANJSKI	ZAKON

33. člen
V Stanovanjskem zakonu se tretji odstavek 121.b člena 

spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri izračunu pripadajoče subvencije se upoštevajo 

najvišje priznane tržne najemnine, določene s podzakonskim 
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za prostor, neprofitna 
najemnina pa se prizna v višini 3,00 eurov za m2 stanovanjske 
površine.«.

34. člen
175. člen se spremeni tako, da se glasi:

»175. člen
(najemnik hišniškega stanovanja)

Prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na hišniških 
stanovanjih in prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na 
stanovanjih, ki so bila pred uveljavitvijo zakona o denacionali-
zaciji z odločbo vrnjena prvotnim lastnikom, gredo iste pravice 
kot najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih.«.

35. člen
175.a člen se črta.

7. ZAKON	O	PREVOZIH	V	CESTNEM	PROMETU

36. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu se v prvem od-

stavku 3. člena za 31. točko doda nova 31.a točka, ki se glasi:
»31.a »organ JPP« je ministrstvo, pristojno za promet;«.

37. člen
Prvi in drugi odstavek 4. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne in dolo-

čene upravne naloge s področja prevozov potnikov in blaga v 
notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter izvajanja go-
spodarskih javnih služb, določenih v tem zakonu, izvaja ministr-
stvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Ministrstvo opravlja zlasti naslednje naloge:
– priprava predlogov zakonov in izdajanje podzakonskih 

predpisov s področja cestnih prevozov blaga in s področja 
prevozov potnikov v javnem potniškem prometu;

– vodenje prometne politike na področju cestnih prevo-
zov;

– vodenje evidenc in registrov iz 15. člena tega zakona;
– pridobivanje in izmenjava dovolilnic od drugih držav;
– nadzor nad porabo sredstev, ki jih država zagotavlja za 

izvajanje gospodarskih javnih služb, določenih s tem zakonom;
– spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev 

ter razvojne naloge s področja cestnih prevozov;
– izdaja odločb o prepovedi izvajanja prevozov v Republi-

ki Sloveniji tujemu prevozniku;
– opravlja naloge nacionalne kontaktne točke in izmenjuje 

informacije z drugimi državami članicami v skladu s 18. členom 
Uredbe Sveta 1071/2009;

– izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za opra-
vljanje kabotaže;

– izdaja dovoljenj in aktov, določenih s tem zakonom in 
predpisi Skupnosti s področja cestnih prevozov;

– izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za opra-
vljanje kabotaže;

– izdaja in odvzem dovoljenj ter izvajanje drugih upravnih 
nalog organov države članice v skladu z Uredbo 1073/2009/ES, 
razen če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa, 
Uredbo Sveta 56/83/EGS, Uredbo Sveta 3916/90/EGS, Ured-
bo Sveta 3916/EGS, Uredbo 1072/2009/ES, razen če za-
kon ne določa drugega pristojnega organa, Uredbo Komisije 
2121/98/ES in Uredbo Komisije 792/94/ES;

– izdaja dovolilnic in potniških spremnic za občasne pre-
voze v mednarodnem cestnem prometu;

– izdaja in odvzem dovoljenj za izmenične prevoze v 
mednarodnem cestnem prometu;

– izvaja druge upravne naloge po mednarodnih sporazu-
mih s področja prevozov potnikov in blaga v cestnem prometu, 
ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami, razen 
če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa;

– vodenje registra mednarodnih linij in voznih redov;
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb 

prevoza potnikov;
– izvajanje financiranja gospodarskih javnih služb, dolo-

čenih s tem zakonom;
– usklajevanje projekta enotne vozovnice v javnem po-

tniškem prometu;
– usklajevanje in določanje voznih redov v javnem potni-

škem prometu;
– vodenje registra linij in voznih redov;
– ministrstvu predlaga cene prevoznih storitev v javnem 

potniškem prometu;
– razvijanje javnega potniškega prometa in načrtovanje 

ter pospeševanje gospodarskih javnih služb;
– priprava strokovnih podlag za določitev standardov mi-

nimalne dostopnosti do javnega potniškega prometa;
– priprava in izvedba javnih razpisov potreb po prevozih 

v javnem potniškem prometu;
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– izvajanje postopkov v zvezi s podeljevanjem koncesij 
oziroma naročanja prevozov;

– priprava koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb ozi-
roma sklepanje pogodb o izvajanju gospodarske javne službe;

– vodenje centralne zbirke podatkov sistema voznega 
reda in registra javnega potniškega prometa;

– prevzem skrbništva nad daljinarjem;
– druge naloge, določene s tem zakonom ali drugim 

predpisom.«.
Tretji odstavek se črta.

38. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo na podlagi tega zakona vodi naslednje evi-

dence in register:
– evidenco izdanih licenc, licenc Skupnosti ter njihovih 

izdanih izvodov;
– evidenco voznikov, ki so usposobljeni za vožnjo mo-

tornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu;
– evidenco vozil, za katera je izdan izvod licence, s kate-

rimi domači prevozniki opravljajo prevoze v cestnem prometu;
– evidenco izdanih potrdil za opravljanje mednarodnih 

prevozov potnikov za lastne potrebe;
– evidenco izdanih dovolilnic za mednarodni prevoz blaga 

v cestnem prometu;
– evidenco izdanih potrdil za voznike, ki so državljani dr-

žave, ki ni članica Skupnosti, ki delajo pri domačem prevozniku;
– evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje linijskih prevo-

zov potnikov v mednarodnem cestnem prometu;
– evidenco izdanih dovolilnic za opravljanje občasnih 

in izmeničnih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem 
prometu;

– nacionalni elektronski register podjetij cestnega 
prevoza, katerim je izdano dovoljenje za opravljanje de-
javnosti cestnega prevoznika v skladu s 16. členom Ured-
be 1071/2009/ES in opravlja vnose določene v Uredbah 
1072/2009/ES in 1073/2009/ES;

– register voznih redov v notranjem linijskem prometu;
– register posebnih linijskih prevozov.«.
Drugi odstavek se črta.

39. člen
Drugi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Voznik avtobusa in vozila, ki opravlja stalne izvenli-

nijske prevoze, ter voznik avtotaksi vozila mora imeti v vozilu 
pogodbo o zaposlitvi.«.

40. člen
V drugem odstavku 53. člena se beseda »direkcije« na-

domesti z besedo »ministrstva«.

41. člen
V drugem odstavku 54. člena se prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja 
praviloma z avtobusi na podlagi sklenjene pisne pogodbe med 
naročnikom prevoza in prevoznikom, pri čemer je naročnik 
prevoza pravna oseba in fizična oseba, ki opravlja pridobitno 
dejavnost.«.

V tretjem odstavku se beseda »direkcijo« nadomesti z 
besedo »ministrstvo«.

V petem odstavku se črta besedilo »in za prevoz dijakov v 
šolo in iz nje«, besedilo »organ JPP« v različnih sklonih pa se 
nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.

42. člen
V tretjem odstavku 57.a člena se črta beseda »lahko«.

43. člen
V drugem odstavku 73. člena se beseda »direkciji« nado-

mesti z besedo »ministrstvu«.

8. ZAKON	O	ZAGOTAVLJANJU	SREDSTEV	 
ZA	INVESTICIJE	V	JAVNO	ŽELEZNIŠKO	

INFRASTRUKTURO

44. člen
V Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v javno 

železniško infrastrukturo se naslov zakona spremeni tako, da 
se glasi:

»Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno 
infrastrukturo«.

45. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
S tem zakonom se v proračunu Republike Slovenije določi 

način zagotavljanja namenskih sredstev za izvedbo investicij 
in vzdrževanja prometne infrastrukture v obdobju od leta 2010 
do leta 2023.«.

46. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
Viri, zagotovljeni po tem zakonu, so namenjeni za izvedbo 

investicij in vzdrževanja prometne infrastrukture, v skladu z 
Načrtom razvojnih programov državnega proračuna.«.

47. člen
V 3.a členu se prvi stavek spremeni tako, da se gla-

si: »Prevzemanje obveznosti v breme virov, zagotovljenih po 
tem zakonu, je mogoče do višine sprejetih pravic porabe na 
projektih, vključenih v Načrt razvojnih programov državnega 
proračuna.«.

9. ZAKON	O	POSTOPNEM	ZAPIRANJU	RUDNIKA	
TRBOVLJE-HRASTNIK	IN	RAZVOJNEM	

PRESTRUKTURIRANJU	REGIJE

48. člen
V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hra-

stnik in razvojnem prestrukturiranju regije se v 7.a členu tretja, 
četrta, peta in šesta alineja spremenijo tako, da se glasijo:

» – za leto 2012 7.000.000 eurov
– za leto 2013 5.000.000 eurov
– za leto 2014 5.000.000 eurov
– za leto 2015 5.000.000 eurov.«.

10. ZAKON	O	MNOŽIČNEM	VREDNOTENJU	
NEPREMIČNIN

49. člen
V Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin se v dru-

gem odstavku 11. člena beseda »obvestilom« nadomesti z bese-
dilom »objavo na spletu«. Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: 
»Seznanitev s končnim izračunom vrednosti nepremičnin pristojni 
organ omogoča tudi z vpogledom podatkov pri tem organu.«

Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odsta-

vek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Zoper končno 
izračunano vrednost iz prejšnjega odstavka ni ugovora.«.

11. ZAKON	O	JAVNI	AGENCIJI	ZA	KNJIGO	 
REPUBLIKE	SLOVENIJE

50. člen
V Zakonu o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije 

se za petim odstavkom 11. člena doda nov šesti odstavek, ki 
se glasi:
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»(6) Iz sredstev državnega proračuna, ki jih agencija pri-
dobi na podlagi pogodbe, sklenjene z ministrstvom, pristojnim 
za kulturo in znanost, se lahko financira izključno izvajanje de-
javnosti in nalog agencije (programski stroški agencije), ne pa 
tudi delovanje agencije (stroški tekočega poslovanja agencije). 
Izjemoma se lahko, v primeru da izvenproračunski prihodki 
na letni ravni ne zadoščajo za pokrivanje stroškov delovanja 
agencije, iz sredstev državnega proračuna financira stroške 
dela do največ treh zaposlenih.«.

12. ZAKON	O	SLOVENSKEM	FILMSKEM	CENTRU,	 
JAVNI	AGENCIJI	REPUBLIKE	SLOVENIJE

51. člen
V Zakonu o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji 

Republike Slovenije se za drugim odstavkom 20. člena doda 
nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Iz sredstev državnega proračuna, ki jih agencija pri-
dobi na podlagi pogodbe, sklenjene z ministrstvom, pristojnim 
za kulturo, se lahko financira izključno izvajanje dejavnosti in 
nalog agencije (programski stroški agencije), ne pa tudi delova-
nja agencije (stroški tekočega poslovanja agencije). Izjemoma 
se lahko, v primeru da izvenproračunski prihodki na letni ravni 
ne zadoščajo za pokrivanje stroškov delovanja agencije, iz 
sredstev državnega proračuna financira stroške dela do največ 
treh zaposlenih.«.

13. ZAKON	O	POLICIJI

52. člen
V Zakonu o policiji se za 54. členom doda nov 54.a člen, 

ki se glasi:

»54.a člen
Slovensko zavarovalno združenje in zavarovalnice 

morajo policiji za vpogled ali posredovanje podatkov iz evi-
denc policije o kršiteljih in prekrških, o kaznivih dejanjih, 
o dogodkih in elektronskih zapisnikih policije o prometnih 
nesrečah, ne glede na določbe zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov, plačati nadomestilo, v znesku, ki ga določi 
minister. Slovensko zavarovalno združenje in zavarovalnice 
zahteve za podatke iz prejšnjega stavka ne smejo prenesti 
na oškodovanca.«.

14. ZAKON	O	ORGANIZACIJI	IN	FINANCIRANJU	 
VZGOJE	IN	IZOBRAŽEVANJA

53. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-

vanja se besedilo 28. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za namen izvajanja naslednjih nalog:
– priprava strokovnih podlag za odločanje o zadevah iz 

pristojnosti strokovnih svetov in ministrstva,
– razvoj, uvajanje in spremljava ter evalvacija kurikula,
– razvojno raziskovalno delo na področju vzgoje in izo-

braževanja,
– razvoj kakovosti na vseh ravneh izobraževanja,
– spremljava in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela 

ter upravljanja in vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov,
– izvajanje svetovalnega dela na področju vzgoje in izo-

braževanja,
– organiziranje nadaljnjega izobraževanja in usposablja-

nja strokovnih delavcev in ravnateljev,
– izvajanje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi po-

trebami,
– pomoč uporabnikom pri pripravi mednarodnih projektov,
– izvajanje zunanjih preverjanj znanja,
– šolske in obšolske dejavnosti,

– mobilnost mladine in zaposlenih v vzgoji in izobraže-
vanju,

– organizacija šolskih tekmovanj,
– muzejska dejavnost na področju vzgoje, izobraževanja, 

športa in
– drugih nalog s področja vzgoje in izobraževanja

se lahko ustanovijo javni zavodi.
Akte o ustanovitvi javnih zavodov za izvajanje nalog iz 

prejšnjega odstavka sprejme Vlada Republike Slovenije.«.

54. člen
29. člen se črta.

55. člen
V drugem odstavku 54. člena se številka »60« nadomesti 

z besedo »osmih«.

56. člen
106. člen se spremeni tako, da se glasi:

»106. člen
(ravnateljski izpit)

Program za izobraževanje in usposabljanje za ravna-
teljski izpit in vsebino ravnateljskega izpita določi minister na 
predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje.

Za ravnateljski izpit se lahko prizna tudi opravljen podi-
plomski študijski program, za katerega Strokovni svet Republi-
ke Slovenije za splošno izobraževanje ugotovi, da zagotavlja 
znanja, določena za ravnateljski izpit.

Javni zavod, ki je pooblaščen za izvajanje programa iz 
prvega odstavka tega člena, enkrat letno objavi razpis za vpis 
in določi roke za opravljanje ravnateljskega izpita.«.

15. ZAKON	O	VISOKEM	ŠOLSTVU

57. člen
V Zakonu o visokem šolstvu se peti odstavek 32. člena 

spremeni tako, da se glasi:
»Samostojni visokošolski zavod spreminja obvezne se-

stavine študijskih programov po enakem postopku, kot se 
sprejemajo, v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. 
Univerza obvezne sestavine študijskih programov spreminja 
sama. O spremembah obveznih sestavin študijskih programov 
univerza seznani Nacionalno agencijo Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu v 30 dneh od njihovega sprejema.«.

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

»Spremembe obveznih sestavin študijskih programov 
začnejo veljati z naslednjim študijskim letom, če so sprejete 
pred objavo razpisa za vpis.«.

Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in 
osmi odstavek.

58. člen
V šesti alinei 51.f člena se besedilo »študijskih progra-

mov« nadomesti z besedilom »obveznih sestavin študijskih 
programov samostojnih visokošolskih zavodov«.

59. člen
V enajstem odstavka 51.h člena se sedma alinea spre-

meni tako, da se glasi:
»– odloča o akreditacijah študijskih programov visokošol-

skih zavodov in daje soglasje k spremembam obveznih sesta-
vin študijskih programov samostojnih visokošolskih zavodov,«.

60. člen
V prvem odstavku 70. člena se druga alinea spremeni 

tako, da se glasi:
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»– ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 
12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,«.

Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po 

magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku 
zadnjega semestra,«.

Za sedmo alineo se dodata novi osma in deveta alinea, 
ki se glasita:

»– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po 
enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po 
zaključku zadnjega semestra,

– ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustre-
znem, s statutom predpisanem roku.«.

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

»Ne glede na drugo in sedmo alineo prejšnjega odstavka 
študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če 
je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program 
ali smer.«.

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alinee prvega 
odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upra-
vičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar 
največ za eno leto.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

16. ZAKON	O	OSNOVNI	ŠOLI

61. člen
V Zakonu o osnovni šoli se tretji odstavek 17. člena spre-

meni tako, da se glasi:
»Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden-

sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.«.

62. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje 

varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in 
pouk neobveznega tujega jezika.«.

63. člen
20.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»20.a člen
(neobvezni drugi tuji jezik)

Šola za učence od 4. do 9. razreda izvaja pouk neob-
veznega drugega tujega jezika v obsegu dveh ur na teden. 
Učenec se v pouk neobveznega drugega tujega jezika vključi 
prostovoljno. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega druge-
ga tujega jezika, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem 
šolskem letu.

Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbe-
nim standardom šola ne izvaja pouka neobveznega drugega 
tujega jezika.«.

64. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:

»40. člen
(manjše učne skupine)

Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah 
organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove 
zmožnosti.

V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini in italijanščini 
ali madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri matema-
tiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene četrtine 
ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih 
skupinah.

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali 
madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri matematiki 
in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo 
učencev v manjše učne skupine.

Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizi-
rati pouka v skladu s prejšnjim odstavkom, učitelj pri pouku in 
pri drugih oblikah organiziranega dela, delo z učenci diferencira 
glede na njihove zmožnosti.«.

65. člen
Za drugim odstavkom 61. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»Znanje učencev pri neobveznem drugem tujem jeziku 

se ne ocenjuje.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 

odstavek.

66. člen
Četrti in peti odstavek 63. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»Učence 6. in 9. razreda, ki opravljajo nacionalno prever-

janje znanja, šola obvesti o dosežkih pri nacionalnem prever-
janju znanja.

Šola ob zaključku pouka učencu izroči obvestilo o sodelo-
vanju pri pouku neobveznega drugega tujega jezika, interesnih 
in drugih dejavnostih šole.«.

67. člen
Besedilo 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacio-

nalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi 
znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: na-
cionalno preverjanje znanja).

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. ra-
zreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku 
izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali itali-
janščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, 
matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku 
izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali itali-
janščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, 
matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septem-
bru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ 
štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo 
preverjalo znanje na posamezni šoli.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri 
nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna in-
formacija o znanju učencev.

Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja 
znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnov-
ne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri 
nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni 
slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Slove-
niji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno 
preverjanje znanja prostovoljno.

Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno.
Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverja-

nja znanja izda minister.«.

68. člen
Prvi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe 64. člena tega zakona je v prilago-

jenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim stan-
dardom nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno. 
V 6. in 9. razredu šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz 
slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno 
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mešanih območjih in matematike, v 9. razredu pa tudi iz tretje-
ga predmeta, ki ga določi minister.«.

69. člen
Drugi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v po-

sebni program vzgoje in izobraževanja in so izpolnili osnovno-
šolsko obveznost, lahko ne glede na določbo prvega odstavka 
55. člena tega zakona nadaljujejo izobraževanje v posebnem 
programu vzgoje in izobraževanja še največ 11 let, vendar 
največ do 26. leta starosti.«.

70. člen
Besedilo 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola izda učencem 1. in 2. razreda spričevala 

z opisnimi ocenami in učencem od 3. do 9. razreda spričevala 
s številčnimi ocenami.

Učencem, ki se izobražujejo po prilagojenem izobraže-
valnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, od 1. do 
3. razreda osnovna šola izda spričevala z opisnimi ocenami, 
učencem od 4. do 9. razreda pa spričevala s številčnimi oce-
nami. Če učenec pri posameznih predmetih prehaja v program 
osnovne šole, se to v spričevalu navede ter se pri tem pred-
metu 1. in 2. razreda zapiše opisno oceno, od 3. do 9. razreda 
pa številčno oceno.

Učencem, ki se izobražujejo v zasebni osnovni šoli, 
osnovna šola izda spričevala z ocenami, kot to določa program, 
po katerem se izobražujejo.«.

71. člen
V desetem odstavku 95. člena se šesta alinea spremeni 

tako, da se glasi:
»– zaključne ocene učenca pri posameznih predmetih 

v 6. in 9. razredu, pri predmetih tehnika in tehnologija ter do-
movinska in državljanska kultura in etika pa zaključni oceni iz 
8. razreda.«.

17. ZAKON	O	SPREMEMBAH	IN	DOPOLNITVAH	 
ZAKONA	O	OSNOVNI	ŠOLI

72. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnov-

ni šoli (Uradni list RS, št. 87/11) se 45. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»45. člen
(postopno uvajanje prvega tujega jezika v 1. razred)
Postopno uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega 

predmeta se za učence 1. razreda začne izvajati 1. septembra 
2013.

V šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015 se uvede posto-
pno uvajanje prvega tujega jezika v 1. razred v osnovnih šolah, 
katerim izvajanje programa določi minister s sklepom. Načrt 
in pogoje uvajanja podrobneje določi minister najkasneje do 
28. februarja 2013.

V šolskem letu 2015/2016 se prične izvajati prvi tuji jezik 
kot obvezen predmet v skladu s predmetnikom za vse učence, 
ki so vpisani v 1. razred.«.

73. člen
Besedilo 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenci 9. razreda v šolskem letu 2013/2014 opravljajo 

nacionalno preverjanje znanja v skladu z Zakonom o osnovni 
šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
102/07 in 107/10).«.

74. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:

»48. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)

31. avgusta 2012 prenehajo veljati Pravilnik o izvajanju 
diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/06), 
Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli (Uradni list RS, 
št. 76/08) in Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega 
jezika v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 47/08 in 12/11). Določbe 
12., 13. in 14. člena Pravilnika o postopnem uvajanju druge-
ga tujega jezika v osnovni šoli se uporabljajo do 31. avgusta 
2015.«.

75. člen
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. septembra 2012 se začnejo uporabljati določbe 8., 

10., 11., 12., 12.a, 17., 19.a, 26., 29., 32., petega odstavka 
33. člena, 36., 40., 44., 49., 60.f, 65., prvega, drugega in tretje-
ga odstavka 69. člena, prvega in drugega odstavka 75. člena, 
84., 84.a, 86., 87., 89., 90., 91. člena in druga alinea 101. člena 
zakona.

1. septembra 2013 se začnejo uporabljati določbe 16., 
18., 18.a, 20., 20.a, drugega odstavka 28. člena, 38. (razen 
drugega stavka šestega odstavka), 39.a, 61., 63., 64., prvega 
odstavka 67. člena, prvega in drugega odstavka 35. člena, 
četrtega in petega odstavka 69. člena, prvega, drugega in 
tretjega odstavka 83. člena in šesta alinea desetega odstavka 
95. člena zakona.«.

18. ZAKON	O	VRTCIH

76. člen
V Zakonu o vrtcih se za 24.a členom doda nov 24.b člen, 

ki se glasi:

»24.b člen
(sofinanciranje varuha predšolskih otrok)

Varuhu predšolskih otrok se iz proračuna občine zagota-
vljajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za var-
stvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni 
seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene progra-
ma, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec.

Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši 
stalno prebivališče oziroma občina, v kateri ima otrok stalno 
prebivališče skupaj z vsaj enim od staršev, za čas, ko je otrok 
uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

Javni vrtec, v katerega je otrok vpisan, je dolžan občini na 
njeno zahtevo posredovati vse podatke iz čakalnega seznama, 
na podlagi katerega se otroku prizna upravičenje do sofinan-
ciranja varstva otrok.

Podrobnejše pogoje za sofinanciranje plačil staršev za 
varstvo otrok pri varuhu se določi v pogodbi, ki jo skleneta 
občina in varuh.«.

77. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Iz državnega proračuna se vrtcem v skladu s četrtim 

odstavkom 32. člena tega zakona zagotavljajo sredstva za 
sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega 
dva ali več otrok.«.

78. člen
Četrti odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, 

ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo 
v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega 
otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom 
kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega 
otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva v višini razlike do 
znižanega plačila vrtca, se vrtcem zagotavljajo iz državnega 
proračuna.«.
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Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»Vrtci vodijo evidenco upravičencev do sofinanciranja 
plačil staršev iz četrtega odstavka tega zakona v skladu s 
46.a členom tega zakona.«.

79. člen
Šesti odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je v javno veljavni program zasebnega vrtca vključen 

več kakor en otrok iz družine, so starši za mlajše otroke upravi-
čeni do sofinanciranja iz državnega proračuna v višini plačila, ki 
bi jim bilo določeno, če bi bil otrok vključen v vrtec, ki izvaja javno 
službo na območju občine, v kateri je sedež zasebnega vrtca.«.

80. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 

(Uradni list RS, št. 25/08) se drugi in tretji odstavek 31. člena 
črtata.

19. ZAKON	O	USMERJANJU	OTROK	S	POSEBNIMI	
POTREBAMI

81. člen
V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami se v 

53. členu besedilo »1. septembra 2012.« nadomesti z besedi-
lom »1. decembra 2012.«.

20. ZAKON	O	PRAZNIKIH	IN	DELA	PROSTIH	DNEVIH	 
V	REPUBLIKI	SLOVENIJI

82. člen
V Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki 

Sloveniji se v prvem odstavku 1. člena prva alineja spremeni 
tako, da se glasi:

»– 1. januar, novo leto«.

21. ZAKON	O	OBVEZNIH	ZAVAROVANJIH	 
V	PROMETU

83. člen
V Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu se peti 

odstavek 18. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vnaprejšnja pavšalna odškodnina iz prejšnjega odstav-

ka znaša 8,5 % od obračunane kosmate zavarovalne premije 
za obvezno avtomobilsko zavarovanje.«.

22. ZAKON	O	ODPRAVI	POSLEDIC	 
NARAVNIH	NESREČ

84. člen
V Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč se drugi 

odstavek 4. člena črta.

85. člen
V petem odstavku 17. člena se besedilo »ali oseba za-

sebnega prava« nadomesti z besedilom », ali v lasti osebe 
zasebnega prava«.

86. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) Za obnovo gospodarskega objekta kmetijskega go-

spodarstva v lasti osebe zasebnega prava se lahko dodeli 
od sredstev, predvidenih v programu odprave posledic škode 
v kmetijstvu, za odpravo posledic naravne nesreče največ 
60 %, če gre za odpravo posledic naravne nesreče in je objekt 
zavarovan.«.

V drugem odstavku se tretja alineja črta.

23. ZAKON	O	SUBVENCIONIRANJU	ŠTUDENTSKE	
PREHRANE

87. člen
V Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane se za 

drugim odstavkom 7. člena dodata nova tretji in četrti odstavek, 
ki se glasita:

»Ne glede na določbi prejšnjih dveh odstavkov upravičen-
ci nimajo pravice do subvencioniranega obroka od 15. julija do 
vključno 15. avgusta.

Subvencionirani obroki se lahko nudijo le od 8.00 ure do 
20.00 ure.«.

24. ZAKON	O	ŠTIPENDIRANJU

88. člen
V Zakonu o štipendiranju se v 26. členu prva alineja črta.

89. člen
27. člen se črta.

25. ZAKON	O	UREJANJU	TRGA	DELA

90. člen
V Zakonu o urejanju trga dela se četrti odstavek 9. člena 

črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

91. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Denarno nadomestilo se prve tri mesece izplačuje v 

višini 80 odstotkov od osnove, v nadaljnjih devetih mesecih 
pa v višini 60 odstotkov od osnove. Po izteku tega obdobja 
se denarno nadomestilo izplačuje v višini 50 odstotkov od 
osnove.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Najvišji znesek denarnega nadomestila ne sme biti višji 

od 892,50 eurov.«.

92. člen
V prvem odstavku 64. člena se četrta alineja črta.

26. ZAKON	O	VOJNIH	INVALIDIH

93. člen
V Zakonu o vojnih invalidih se v 11. členu 6. točka črta.

94. člen
30. člen se črta.

95. člen
V prvem odstavku 54. člena se za besedilom »pred zdrav-

niško komisijo« črta besedilo »ali zaradi zdraviliškega in klimat-
skega zdravljenja«.

V drugem odstavku se za besedilom »če mu je priznana 
pravica do dodatka za pomoč in postrežbo« črta besedilo »ali 
mu je določen spremljevalec za pot na zdraviliško in klimatsko 
zdravljenje«.

Tretji odstavek se črta.

96. člen
Besedilo 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Invalidnina in družinska invalidnina, dodatek za po-

sebno invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidski 
dodatek in družinski dodatek ter oskrbnina se izplačujejo v 
mesečnih zneskih prvega delovnega dne v mesecu za pretekli 
mesec.«.
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97. člen
Besedilo 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O pravicah po tem zakonu odloča upravna enota po do-

končnosti odločbe o priznanju statusa vojnega invalida oziroma 
priznanju pravice do družinske invalidnine.«.

98. člen
101., 102. in 103. člen se črtajo.

27. ZAKON	O	VOJNIH	VETERANIH

99. člen
V Zakonu o vojnih veteranih se v 5. členu 5. točka črta.

100. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do varstva po tem zakonu ima vojni veteran, ko 

dopolni 55 let starosti ali je pri njemu nastala trajna popolna 
izguba delovne zmožnosti.«.

Četrti odstavek se črta.

101. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vojnemu veteranu se zagotavlja plačilo zdravstvenih sto-

ritev v višini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v 
okviru obveznega zavarovanja, če prejema veteranski dodatek 
ali če izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega dodatka.«.

102. člen
16. člen se črta.

103. člen
28. člen se črta.

28. ZAKON	O	ŽRTVAH	VOJNEGA	NASILJA

104. člen
V Zakonu o žrtvah vojnega nasilja se v 8. členu 2. in 

3. točka črtata.

105. člen
11. člen se črta.

106. člen
12. člen se črta.

107. člen
Tretji odstavek 22. člena se črta.

29. ZAKON	O	UVELJAVLJANJU	PRAVIC	 
IZ	JAVNIH	SREDSTEV

108. člen
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se za 

37. členom doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»(1) Odločba, s katero se odloči o pravici po tem zakonu, 

se vroča z dostavo v hišni predalčnik. Šteje se, da je vročitev 
opravljena 21. dan od dneva odpreme. Dan odpreme se na 
odločbi označi.

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka je izvršljiva z dnem 
odpreme odločbe vlagatelju.«.

109. člen
Za 42.b členom se doda nov 42.c člen, ki se glasi:

»42.c člen
(1) Upravičenec se lahko odpove pravici do javnih sred-

stev tudi po vročitvi odločbe, s katero mu je bila priznana 

pravica. V tem primeru center za socialno delo izda odločbo, 
s katero razveljavi odločbo o priznanju pravice, s prvim dnem 
naslednjega meseca, v katerem se je upravičenec odpovedal 
pravici ali s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu za-
dnjega plačila, če je le to bilo izplačano po mesecu, v katerem 
se je upravičenec odpovedal pravici.

(2) V primeru odpovedi iz prejšnjega odstavka vlagatelj ne 
more uveljavljati iste pravice v obdobju, za katerega mu je bila 
priznana pravica in ki je bila z odločbo iz prejšnjega odstavka 
razveljavljena.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vla-
gatelj vedno uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči 
oziroma otroškega dodatka, če izpolnjuje pogoje za pridobitev 
denarne socialne pomoči.«.

30. ZAKON	O	VERSKI	SVOBODI

110. člen
V Zakonu o verski svobodi se v prvem odstavku 27. člena 

število »60« nadomesti s številom »48«.

31. ZAKON	O	ALTERNATIVNEM	REŠEVANJU	 
SODNIH	SPOROV

111. člen
V Zakonu o alternativnem reševanju sodnih sporov se za 

četrtim odstavkom 7. člena dodata nova peti in šesti odstavek, 
ki se glasita:

»(5) Sodišča in izvajalci alternativnega reševanja sporov 
smejo na seznam uvrstiti tudi sodnike, ki izpolnjujejo pogoje za 
uvrstitev na seznam iz 8. člena tega zakona.

(6) Sodnik, ki je uvrščen na seznam, sme izvajati media-
cijo le v sporu, v katerem ni pristojen za nobenega od sodnih 
postopkov, povezanih s tem sporom.«.

112. člen
Za tretjim odstavkom 13. člena se doda nov četrti odsta-

vek, ki se glasi:
»(4) Stroške izobraževanja in usposabljanja iz prejšnjega 

odstavka krijejo nevtralne tretje osebe same.«.

113. člen
Za prvim odstavkom 17. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Sodniku, ki izvaja alternativno reševanje sporov med 

delovnim časom, ne pripadata nagrada in povračilo potnih 
stroškov iz prejšnjega odstavka.«.

114. člen
Drugi in tretji odstavek 21. člena se črtata.

32. ZAKON	O	PRAVNIŠKEM	DRŽAVNEM	IZPITU

115. člen
V Zakonu o pravniškem državnem izpitu se 19.b člen 

spremeni tako, da se glasi:

»19.b člen
Stroške izpita krije kandidat. Stroške mora plačati naj-

pozneje v osmih dneh po izstavitvi računa. Višino stroškov 
predpiše minister, pristojen za pravosodje, upoštevajoč obseg 
priznanega dela izpita.

V odločbi, s katero se posameznemu kandidatu dovoli 
pristop k izpitu, se določi višina stroškov izpita, ki jih mora 
kandidat plačati na podlagi izstavljenega računa, in navede rok 
plačila. Če račun ni plačan v roku iz prejšnjega odstavka, kan-
didatu ni dovoljen pristop k izpitu, na kar se kandidata posebej 
pisno opozori v odločbi.
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Če se kandidat iz upravičenih razlogov ne udeleži izpita 
ali iz upravičenih razlogov odstopi med opravljanjem izpita, se 
mu del stroškov vrne. Višino vračila določi minister, pristojen za 
pravosodje, upoštevajoč fazo izpita, v kateri kandidat odstopi 
od izpita ali se je ne udeleži.«.

33. ZAKON	O	SISTEMU	PLAČ	 
V	JAVNEM	SEKTORJU

116. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju se prvi in drugi 

odstavek 49. člena črtata.

34. ZAKON	O	JAVNIH	USLUŽBENCIH

117. člen
V Zakonu o javnih uslužbencih se osmi odstavek 83. člena 

spremeni tako, da se glasi:
»(8) Uradniku, ki mu preneha položaj po četrtem odstavku 

tega člena ali je razrešen po petem odstavku tega člena, pa 
pred imenovanjem na položaj ni imel statusa uradnika pri istem 
delodajalcu, predstojnik lahko do izteka dobe imenovanja na 
položaj zagotovi delovno mesto v istem ali drugem organu, na 
katerem se delo opravlja v nazivu iste stopnje, kot se opravlja 
delo na položaju, ki je uradniku prenehal. V primeru, da mu 
predstojnik takšnega delovnega mesta ne zagotovi, uradniku 
s prenehanjem položaja preneha delovno razmerje, ima pa 
pravico do odpravnine v višini ene povprečne mesečne bruto 
plače, kot jo je prejemal do prenehanja položaja, za vsako pol-
no leto do izteka dobe imenovanja na položaj. Če uradniku do 
izteka dobe imenovanja na položaj manjka manj kot eno leto, 
ima pravico do sorazmernega deleža odpravnine iz prejšnjega 
stavka.«.

35. ZAKON	O	DOHODNINI

118. člen
V Zakonu o dohodnini se prvi odstavek 122. člena spre-

meni tako, da se glasi:
»(1) Stopnje dohodnine za davčno leto so:

če znaša neto letna 
davčna osnova  

v eurih

znaša dohodnina  
v eurih

nad do

7.841  16 %

7.841 18.534 1.254,56 + 27 % nad 7.841

18.534 4.141,67 + 41 % nad 18.534.
«.

119. člen
V prvem odstavku 132. člena se število »20« nadomesti 

s številom »25«.

36. ZAKON	O	DAVKU	OD	DOBIČKA	 
OD	ODSVOJITVE	IZVEDENIH	FINANČNIH	

INSTRUMENTOV

120. člen
V Zakonu o davku od dobička od odsvojitve izvedenih 

finančnih instrumentov se v prvem odstavku 14. člena število 
»20« nadomesti s številom »25«.

37. ZAKON	O	DAVKU	NA	VODNA	PLOVILA

121. člen
V Zakonu o davku na vodna plovila se za 5. členom doda 

nov 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen
(dodatni davek od plovil)

(1) Od plovil iz 2. člena tega zakona davčni zavezanci 
iz 4. člena tega zakona, poleg davka od plovil, plačujejo tudi 
dodatni davek od plovil.

(2) Prihodki od dodatnega davka od plovil pripadajo pro-
računu Republike Slovenije.

(3) Dodatni davek od plovil se ugotovi na način, kot je 
določen s 5. členom tega zakona, pri čemer se za določitev 
davčne obveznosti upoštevajo zneski iz naslednje tabele:

Razred dolžine 
plovila

(v metrih)

Splošni del 
obveznosti za 

plovilo  
(v eurih)

Obveznost  
za vsak  

meter plovila
(v eurih)

Obveznost  
za vsak kilovat 
moči pogona  

(v eurih)Nad Do

 5  8  2,00 0,50 0,10

 8 12 10,00 2,00 1,00

12 20,00 3,50 2,00

(4) Pri ugotavljanju davčne obveznosti iz naslova doda-
tnega davka od plovil se smiselno upoštevajo določbe 6. do 
8. člena in 10. do 13. člena tega zakona.«.

122. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčno obveznost, ugotovljeno v skladu z drugim in 

četrtim odstavkom 5. člena tega zakona, se glede na življenjsko 
dobo plovila zniža za 5 % za vsako dopolnjeno leto starosti 
plovila, vendar preostanek davčne obveznosti ne sme biti nižji 
od 50 % davčne obveznosti za novo plovilo.«.

Drugi in tretji odstavek se črtata.
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.

123. člen
V prvem odstavku 9. člena se v šesti alinei vejica in bese-

dilo »leto vgradnje oziroma namestitve« črtata.

38. ZAKON	O	DAVKU	NA	MOTORNA	VOZILA

124. člen
V Zakonu o davku na motorna vozila se za 6.a členom 

doda nov 6.aa člen, ki se glasi:

»6.aa člen
Od motornih vozil iz 3. člena tega zakona davčni zave-

zanci iz 4. člena tega zakona poleg davka na motorna vozila 
plačujejo tudi dodatni davek na motorna vozila (v nadaljnjem 
besedilu: dodatni davek).

Prihodki od dodatnega davka pripadajo proračunu Repu-
blike Slovenije.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na oprostitev pla-
čila davka in na pravico do vračila davka, se nanašajo tudi na 
dodatni davek.

Dodatni davek se plačuje od davčne osnove, določene 
v skladu s prvim do tretjim odstavkom 6. člena tega zakona.

Stopnja dodatnega davka za motorna vozila iz tarifnih 
oznak 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 
8703 33 in 8703 90, razen za trikolesa in štirikolesa, je odvisna 
od prostornine motorja in znaša:
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Prostornina motorja
(v cm3) Stopnja dodatnega  

davka
(%) od davčne osnove

Od Do

2.499 0

2.500 2.999 8

3.000 3.499 10

3.500 3.999 13

4.000 16

Stopnja dodatnega davka za motorna vozila iz tarifne 
oznake 8711 ter za trikolesa in štirikolesa je odvisna od pro-
stornine motorja in znaša:

Prostornina motorja
(v cm3) Stopnja dodatnega  

davka
(%) od davčne osnoveOd Do

999 0

1.000 5

Pri ugotavljanju davčne obveznosti iz naslova dodatnega 
davka in drugih vprašanj postopka se smiselno upoštevajo 
7. do 10. člen in 14. člen tega zakona.

Davčni zavezanci, ki v skladu s tem zakonom obračuna-
vajo svojo davčno obveznost mesečno, v davčnem obračunu 
ločeno izkažejo tudi obveznost iz naslova dodatnega davka v 
skladu s tem členom.«.

125. člen
V drugem odstavku 8. člena se za besedilom »moči mo-

torja v kW,« doda besedilo »prostornini motorja v ccm,« ter za 
besedama »stopnji davka« beseda »in« nadomesti z vejico, na 
koncu pa črta pika in doda besedilo »ter o stopnji dodatnega 
davka in znesku obračunanega dodatnega davka.

V četrtem odstavku se za besedilom »moč motorja v kW,« 
doda besedilo »prostornina motorja v ccm,« ter za besedama 
»stopnja davka« beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu 
odstavka pa črta pika in doda besedilo »ter stopnja dodatnega 
davka in znesek obračunanega dodatnega davka.«.

126. člen
V tretjem odstavku 8.a člena se za besedilom »moči 

motorja v kW,« doda besedilo »in prostornini motorja v ccm,«.

127. člen
V drugem odstavku 11.a člena se v četrti alineji za bese-

dama »in moč« doda besedi »ter prostornina«.

39. ZAKON	O	LOKALNI	SAMOUPRAVI

128. člen
V Zakonu o lokalni samoupravi se šesti odstavek 

34.a člena spremeni tako, da se glasi:
»Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada 

sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delov-
nega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno 
s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se 
izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme pre-
segati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za 
delovno dobo.«.

III.	DEL	 
TRAJNI	UKREPI

1. ŠTUDENTSKO DELO

129. člen
(namen zakona in proračunski sklad)

(1) Ne glede na določbe sedmega in devetega odstavka 
6. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez-
poselnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip in 51/10 – odločba US; 
v nadaljnjem besedilu: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti) se z namenom zagotovitve zadostnega 
obsega sredstev za štipendije, ki se podeljujejo na podlagi Za-
kona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 
40/09 in 62/10 – ZUPJS), s tem zakonom ustanovi proračunski 
sklad ministrstva, pristojnega za delo (v nadaljnjem besedilu: 
proračunski sklad ministrstva).

(2) Viri financiranja proračunskega sklada ministrstva so:
– dajatev iz študentskega dela,
– drugi prihodki iz javnih sredstev in sredstev evropskih 

strukturnih skladov in
– donacije.
(3) Obresti od upravljanja s sredstvi proračunskega skla-

da ministrstva so prihodek proračunskega sklada ministrstva.

130. člen
(višina in delitev koncesijske dajatve)

(1) Ne glede na določbo šestega odstavka 6. člena Za-
kona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
organizacije oziroma delodajalci, ki posredujejo začasna in 
občasna dela osebam iz drugega odstavka 6.b člena Zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v 
nadaljnjem besedilu: organizacije), obračunavajo 23 odstotno 
koncesijsko dajatev od prejemkov, izplačanih tem osebam.

(2) Ne glede na določbe sedmega, osmega in desetega 
odstavka 6. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti:

a) organizacije iz prejšnjega odstavka do 31. decembra 
2012 namenijo:

– 63 odstotkov obračunanih sredstev iz koncesijske daja-
tve v proračunski sklad ministrstva,

– 17,4 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske da-
jatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije, organi-
zaciji pa se priznajo stroški v višini 19,6 odstotka obračunanih 
sredstev iz koncesijske dajatve;

b) organizacije iz prejšnjega odstavka od 1. januarja 2013 
namenijo:

– 67 odstotkov obračunanih sredstev iz koncesijske daja-
tve v proračunski sklad ministrstva,

– 16,5 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske da-
jatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije, organi-
zaciji pa se priznajo stroški v višini 16,5 odstotka obračunanih 
sredstev iz koncesijske dajatve.

(3) Če je znesek obračunanih sredstev iz koncesijske 
dajatve, namenjen za delovanje Študentske organizacije Slove-
nije, v posameznem letu nižji od 80 odstotkov zneska obraču-
nanih sredstev iz koncesijske dajatve, katerega je Študentska 
organizacija Slovenije prejela v letu 2011, se razlika do tega 
deleža zagotovi iz sredstev proračunskega sklada ministrstva 
in se izplača Študentski organizaciji Slovenije v šestih enakih 
obrokih v obdobju od meseca marca do meseca avgusta na-
slednjega koledarskega leta.

131. člen
(zbiranje in odvajanje sredstev iz koncesijske dajatve  

v proračunski sklad ministrstva)
(1) Organizacije iz prvega odstavka prejšnjega člena na-

kazujejo v proračunski sklad ministrstva sredstva iz koncesijske 
dajatve za sofinanciranje štipendij.
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(2) Osnova za obračun koncesijske dajatve iz prvega 
odstavka prejšnjega člena je fakturirani prihodek od dejavnosti 
posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom 
za pretekli mesec. Obračun sredstev iz koncesijske dajatve 
organizacije iz prvega odstavka prejšnjega člena predložijo 
davčnemu organu, pristojnemu za obračunavanje in plačevanje 
davka na dodano vrednost, 18. dne v mesecu, če je ta dan dela 
prost, pa prvi naslednji delovni dan. Obračunana sredstva iz 
koncesijske dajatve organizacije iz prvega odstavka prejšnjega 
člena nakažejo v proračunski sklad ministrstva na dan predlo-
žitve obračuna.

132. člen
(nadzor nad zbiranjem in odvajanjem sredstev  

iz koncesijske dajatve)
Zbiranje in odvajanje sredstev iz koncesijske dajatve nad-

zira Davčna inšpekcija Republike Slovenije.

2. DAVEK NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE 
NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ

133. člen
(davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč)

S tem zakonom se ureja obveznost plačevanja davka na 
dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč.

134. člen
(pripadnost davka)

Prihodki od davka na dobiček zaradi spremembe na-
membnosti zemljišč pripadajo proračunu Republike Slovenije.

135. člen
(predmet obdavčitve)

(1) Z davkom na dobiček zaradi spremembe namembno-
sti zemljišč se obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, 
ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb.

(2) Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona 
so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana 
v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vre-
dnotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, 
za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev 
zemljišč za gradnjo stavb.

(3) Pri ugotavljanju davčne obveznosti se upoštevajo 
prodaje zemljišč od dneva uveljavitve tega zakona dalje, ne 
glede na to, kdaj je bilo zemljišče pridobljeno ali kdaj je prišlo 
do spremembe namembnosti.

136. člen
(davčni zavezanec)

Davčni zavezanec za davek na dobiček zaradi spremem-
be namembnosti zemljišč je prodajalec zemljišča.

137. člen
(davčna osnova)

(1) Davčna osnova je razlika med vrednostjo zemljišča 
ob odsvojitvi, zmanjšano za stroške odsvojitve, in vrednostjo 
zemljišča ob pridobitvi, povečano za stroške pridobitve. Kot 
stroški pridobitve oziroma stroški odsvojitve se štejejo stroški, 
ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, priznajo kot stroški odsvo-
jitve oziroma stroški pridobitve kapitala.

(2) Če je bilo zemljišče pridobljeno pred 1. junijem 2012, 
se kot vrednost zemljišča ob pridobitvi šteje posplošena tržna 
vrednost, kot bi bila zanj določena na dan 1. junija 2012 s sis-
temom množičnega vrednotenja ob upoštevanju rabe zemljišča 
pred spremembo namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb. 
Ne glede na prejšnji stavek lahko davčni zavezanec dokazuje 
vrednost zemljišča ob pridobitvi z listino o pridobitvi zemljišča.

(3) Če je vrednost zemljišča ob odsvojitvi, kot jo izkazuje 
listina o odsvojitvi nižja, kot bi bila posplošena tržna vrednost 
takega zemljišča ob upoštevanju spremembe namembnosti, 
se kot vrednost zemljišča ob odsvojitvi šteje posplošena tržna 
vrednost, kot bi bila na dan odsvojitve določena zemljišču ob 
upoštevanju spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo 
stavb.

138. člen
(davčna stopnja)

Davčne stopnje za davek na dobiček zaradi spremembe 
namembnosti zemljišča znašajo:

– 25 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za 
gradnjo stavb do prodaje minilo manj kot eno leto,

– 15 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče 
za gradnjo stavb do prodaje minilo eno do manj kot tri leta, in

– 5 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za 
gradnjo stavb do prodaje minilo od treh let do vključno deset let.

139. člen
(napoved in odmera davka)

(1) Davek odmeri davčni organ v rokih in na način, kot je 
določen za odmero dohodnine od dobička iz kapitala v primeru 
odsvojitve nepremičnine.

(2) Napoved za odmero davka na dobiček zaradi spre-
membe namembnosti zemljišč mora zavezanec predložiti na 
obrazcu za napoved za odmero dohodnine od dobička iz ka-
pitala v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti. Davčna 
obveznost nastane z dnem sklenitve pogodbe o prodaji. Obraz-
cu mora priložiti dokazilo občine o spremembi namembnosti 
zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb, iz katerega mora biti 
razviden datum spremembe namembnosti.

140. člen
(uporaba drugih predpisov)

(1) Glede vprašanj postopka in pristojnosti davčnega or-
gana, ki niso določene s tem poglavjem zakona, se uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo davčni postopek oziroma davčno 
službo.

(2) Z globo od 2.000 do 75.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži 
napovedi za odmero davka v skladu z drugim odstavkom 
139. člena tega zakona.

(3) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek iz prej-
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, 
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek 
posameznik, če ne predloži napovedi za odmero davka v skla-
du z drugim odstavkom 139. člena tega zakona.

3. SUBVENCIONIRANJE CENE MALICE

141. člen
(subvencioniranje cene malice)

(1) Ne glede na prvi odstavek 25. člena Zakona o uve-
ljavljanju pravic iz javnih sredstev se od 1. septembra 2012 
dodatna subvencija v višini 1/6 cene malice ukinja.

(2) Ne glede na določbe Zakona o šolski prehrani (Uradni 
list RS, št. 43/10) je od 1. septembra 2012 do splošne subven-
cije upravičen samo tisti učenec oziroma dijak, ki mu je prizna-
na pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, in 
sicer od dneva, ko mu je pravica do dodatne subvencije v višini 
1/3 cene malice priznana.
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IV.	DEL	 
ZAČASNI	UKREPI

1. NA PODROČJU SOFINANCIRANJA  
INVESTICIJ OBČIN

142. člen
(sofinanciranje investicij občin)

Ne glede na drugi odstavek 21. člena Zakona o finan-
ciranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU 
in 36/11; v nadaljnjem besedilu: ZFO-1) se del sredstev za 
sofinanciranje investicij občin iz prvega odstavka 21. člena 
ZFO-1 zagotavlja v letu 2013 in 2014 v višini 4 % skupne 
primerne porabe občin.

2. NA PODROČJU POKOJNINSKEGA  
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

143. člen
(usklajevanje pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov)

(1) Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pra-
vic iz 4. in 431. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 38/10 – ZUKN, 
61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/11 – odločba US 
in 105/11 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), ter 
osnove, ki se usklajujejo na podlagi ZPIZ-1, se, ne glede na 
določbe 150.a in 150.b člena ZPIZ-1, do 31. decembra 2012 
ne uskladijo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pokojnine, za ka-
terih izplačilo zagotavlja Republika Slovenija sredstva iz dr-
žavnega proračuna, v skladu z 232. členom ZPIZ-1, ki na dan 
pred uveljavitvijo tega zakona oziroma ob uveljavitvi pravice 
presegajo znesek 622,00 eurov, s prvim dnem naslednjega 
meseca po uveljavitvi tega zakona oziroma pravice uskladijo 
tako, da se zmanjšajo za:

– celoten znesek, ki je obveznost državnega prora-
čuna, vendar največ do 100 eurov, če znaša pokojnina do 
777,50 eurov, pri čemer pa pokojnina ne more znašati manj 
kot 622,00 eurov;

– celoten znesek, ki je obveznost državnega prora-
čuna, vendar največ do 150 eurov, če znaša pokojnina do 
933,00 eurov;

– celoten znesek, ki je obveznost državnega prora-
čuna, vendar največ do 200 eurov, če znaša pokojnina do 
1.088,50 eurov;

– celoten znesek, ki je obveznost državnega prora-
čuna, vendar največ do 250 eurov, če znaša pokojnina do 
1.244,00 eurov;

– celoten znesek, ki je obveznost državnega prora-
čuna, vendar največ do 300 eurov, če znaša pokojnina do 
1.450,00 eurov

– celoten znesek, ki je obveznost državnega proraču-
na, vendar največ do 350 eurov, če znaša pokojnina nad 
1.450,00 eurov.

(3) Če pokojnina, usklajena po prejšnjem odstavku, pre-
sega znesek 1.450,00 eurov, se dodatno uskladi tako, da se 
zmanjša za celoten znesek, ki je obveznost državnega prora-
čuna, vendar ne pod znesek 1.450,00 eurov.

(4) Če se po uveljavitvi tega zakona spremeni delež 
sredstev, ki jih za izplačilo pokojnine iz drugega odstavka tega 
člena zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna, 

se pokojnina od prvega dne naslednjega meseca po nastali 
spremembi preračuna in uskladi na način, določen v drugem 
odstavku tega člena, če so zanj še izpolnjeni pogoji, sicer pa 
izplačuje v pripadajoči višini.

(5) Določbe drugega do četrtega odstavka tega člena se 
ne uporabljajo za pokojnine, za katere zagotavlja Republika 
Slovenija del oziroma celoten del sredstev iz državnega pro-
računa v skladu z 232. členom ZPIZ-1, in sicer za:

– pokojnine pripadnikov Teritorialne obrambe Republi-
ke Slovenije, policistov, operativnih delavcev kriminalistične 
in obveščevalno varnostne službe, oboroženih pripadnikov 
narodne zaščite ter pripadnikov enot za zveze Republike in 
občin, ki so v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času 
od 26. 6. do 18. 7. 1991 opravljali dolžnosti pri obrambi Re-
publike Slovenije;

– pokojnine žrtev dachavskih procesov;
– pokojnine delavcev pri proizvodnji ter predelavi az-

besta;
– dele pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij 

iz 189. člena ZPIZ-1;
– dele pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju ob-

dobij, prebitih v invalidskih podjetjih, za katere po 226. členu 
ZPIZ-1 niso bili plačani prispevki;

– dele pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij 
pokojninske dobe iz četrtega odstavka iz 193. in 201. člena 
ZPIZ-1;

– dele pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij 
iz 54., 55. oziroma 56. člena ZPIZ-1.

(6) V obdobju od uveljavitve tega zakona do vključ-
no leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 
2,5 odstotka družbenega bruto proizvoda, se letni dodatek iz 
136.b člena ZPIZ-1 izplačuje v naslednjih zneskih:

– uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku 
do 414 eurov, se letni dodatek izplača v višini 367,95 eurov;

– uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku 
od 414,01 eurov do 518 eurov, se letni dodatek izplača v višini 
223,56 eurov;

– uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku 
od 518,01 eurov do 622 eurov, se letni dodatek izplača v višini 
166 eurov;

– uživalcem nadomestil iz tretje alinee prvega odstavka 
136.b člena ZPIZ-1, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 
622 eurov, se letni dodatek izplača v višini 166 eurov;

– uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zava-
rovanja iz druge in tretje alinee prvega odstavka 136.b člena 
ZPIZ-1, katerih pokojnina oziroma nadomestilo v mesecu 
izplačila letnega dodatka presega 622,00 eurov se letni do-
datek ne izplača.

3. NA PODROČJU UVELJAVLJANJA PRAVIC  
IZ JAVNIH SREDSTEV

144. člen
(izjeme)

(1) Ne glede na 2. točko prvega odstavka 18. člena 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list 
RS, št. 62/10 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: ZUPJS) se kot 
premoženje po ZUPJS ne štejejo osebni avtomobili oziroma 
enosledna vozila do vrednosti 8.060,00 eurov za vsak avto-
mobil oziroma enosledno vozilo, in osebno vozilo, prilagojeno 
prevozu težko gibalno oviranih oseb.

(2) Ne glede na drugi odstavek 22. člena ZUPJS otro-
ški dodatek glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša 
mesečno:
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(3) Ne glede na tretji odstavek 62. člena ZUPJS se 
ne glede na določbo prvega odstavka 23. člena ZUPJS do 
začetka šolskega ali študijskega leta 2014/15 do državne 
štipendije upravičeni državljani Republike Slovenije, ki so 
starejši od 18 let in izpolnjujejo druge pogoje po zakonu, ki 
ureja štipendiranje, in pri katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge 
ne presega 53 % neto povprečne plače na osebo v istem 
obdobju.

4. NA PODROČJU STARŠEVSKEGA VARSTVA  
IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV

145. člen
(najvišje izplačilo nadomestila)

Ne glede na prvi odstavek 43. člena Zakona o star-
ševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, 
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 
10/08 in 62/10 – ZUPJS; v nadaljnjem besedilu: ZSDP) od 
uveljavitve tega zakona izplačilo starševskega nadomestila, 
razen porodniškega nadomestila, ne more biti višje od dvakra-
tnika povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji na podlagi 
zadnjih znanih uradnih podatkov o mesečnih plačah.

146. člen
(višina starševskega nadomestila)

Ne glede na prvi odstavek 44. člena ZSDP od uveljavi-
tve tega zakona starševsko nadomestilo, razen porodniškega 
nadomestila, za polno odsotnost z dela znaša 90 % osnove. 
Starševsko nadomestilo znaša 100 % osnove, kadar osnova 
ne presega 763,06 eurov.

147. člen
(višina starševskega dodatka)

Ne glede na 58. člen ZSDP znaša od uveljavitve tega 
zakona starševski dodatek 55 % neto minimalne plače.

148. člen
(pravica do pomoči ob rojstvu otroka)

Ne glede na 64. člen ZSDP ima od uveljavitve tega za-
kona pravico do pomoči ob rojstvu otroka vsak otrok, katerega 
mati ali oče imata stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in 
povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64 % neto 
povprečne plače skladno z določili ZUPJS, ki se uporabljajo 
za odločanje o pravici do otroškega dodatka. Za potrebe tega 
člena centri za socialno delo iz centralne zbirke podatkov iz 
49. člena ZUPJS obdelujejo osebne podatke, ki jih potrebujejo 
pri odločanju o pravici po tem členu.

149. člen
(pravica do dodatka za veliko družino)

Ne glede na prvi odstavek 77. člena ZSDP ima od uve-
ljavitve tega zakona pravico do dodatka za veliko družino 
eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in povprečni mesečni 
dohodek na osebo ne presega 64 % neto povprečne plače 
skladno z določili ZUPJS, ki se uporabljajo za odločanje o 
pravici do otroškega dodatka. Za potrebe tega člena centri za 
socialno delo iz centralne zbirke podatkov iz 49. člena ZUPJS 
obdelujejo osebne podatke, ki jih potrebujejo pri odločanju o 
pravici po tem členu.

5. NA PODROČJU JAVNEGA JAMSTVENEGA  
IN PREŽIVNINSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

150. člen
(usklajevanje nadomestil preživnin)

Ne glede na peti odstavek 21.d člena Zakona o Javnem 
jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo) se nado-
mestila preživnin ne uskladijo.

151. člen
(veljavnost določb 3., 4. in 5. poglavja)

Določbe od 144. člena do 150. člena tega zakona veljajo 
do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast pre-
seže 2,5 odstotka družbenega bruto proizvoda.

6. NA PODROČJU SOCIALNO VARSTVENIH  
PREJEMKOV

152. člen
(izjeme glede višine določenih socialno  

varstvenih prejemkov)
(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena Zakona o social-

no varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11; v 
nadaljnjem besedilu: ZSVarPre), osnovni znesek minimalnega 
dohodka od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2014 
znaša 260 eurov.

(2) Ne glede na drugi odstavek 23. člena ZSVarPre se 
od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2014 občasni, 
neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred obdob-
jem iz prvega odstavka 20. člena ZSVarPre, vendar v obdobju 
dvanajstih mesecev pred mesecem vložitve vloge, upoštevajo, 
če dosegajo ali presegajo višino 13.780 eurov.

(3) Ne glede na 5. točko prvega odstavka 24. člena 
ZSVarPre se od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2014 

Dohodkovni 
razred

Povprečni mesečni 
dohodek na osebo  

v % od neto povprečne 
plače

Znesek otroškega dodatka za otroka  
do konca osnovne šole ali do 18. leta  

(v eurih)

Znesek otroškega dodatka za otroka  
v srednji šoli, vendar najdalj do 18. leta 

(v eurih)

1. otrok 2. otrok
3. in 

naslednji 
otrok

1. otrok 2. otrok
3. in 

naslednji 
otrok

1 do 18 % 114,31 125,73 137,18 168,31 179,73 243,55

2 nad 18 % do 30 % 97,73 108,04 118,28 142,73 153,04 206,88

3 nad 30 % do 36 % 74,48 83,25 91,98 110,48 119,25 162,89

4 nad 36 % do 42 % 58,75 67,03 75,47 85,75 94,03 128,58

5 nad 42 % do 53 % 43,24 50,45 57,63 61,24 68,45 92,94

6 nad 53 % do 64 % 27,40 34,29 41,14 39,10 45,99 64,05
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kot premoženje po ZSVarPre ne upoštevajo osebni avtomobili 
ali enosledna vozila v vrednosti do višine 8.060 eurov.

(4) Ne glede na 5., 10., 11., 12. in 13. točko prvega od-
stavka 26. člena ZSVarPre se od uveljavitve tega zakona do 
31. decembra 2014 višine minimalnega dohodka za posame-
znega družinskega člana, v razmerju do osnovnega zneska 
minimalnega dohodka, povečajo za 0,1 osnovnega zneska 
minimalnega dohodka.

(5) Ne glede na prvi odstavek 27. člena ZSVarPre se od 
uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2014 denarna soci-
alna pomoč ne dodeli samski osebi ali družini, ki ima prihranke 
oziroma premoženje, ki se upoštevajo po ZSVarPre, ki dosega 
ali presega 13.780 eurov.

(6) Ne glede na četrti odstavek 32. člena ZSVarPre, 
8.a člen in drugi odstavek 9.a člena Zakona o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, 
št. 41/83 ter Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVar-
Pre in 40/11 – ZSVarPre-A; v nadaljnjem besedilu: ZDVDTP), 
se od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2014 višina 
transferjev za osebe, ki jih določa ZDVDTP, določi v višini, kot 
je določena s Sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so 
določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih 
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Slo-
veniji od 1. julija 2011 (Uradni list RS, št. 57/11), za nadomestilo 
za invalidnost in za dodatek za tujo nego in pomoč.

(7) Ne glede na 1. točko drugega odstavka 50. člena 
ZSVarPre se višina minimalnega dohodka, določena v skladu 
s prvim odstavkom 50. člena ZSVarPre, v razmerju do osnov-
nega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre, od 
uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2014 poveča za 
0,73 osnovnega zneska minimalnega dohodka.

(8) Ne glede na 2. točko drugega odstavka 50. člena 
ZSVarPre se višina minimalnega dohodka, določena v skladu 
s prvim odstavkom 50. člena ZSVarPre, od uveljavitve tega 
zakona do 31. decembra 2014 v razmerju do osnovnega zne-
ska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre, poveča za 
0,36 osnovnega zneska minimalnega dohodka.

(9) Ne glede na prvi odstavek in 1. točko četrtega od-
stavka 51. člena ZSVarPre se višina varstvenega dodatka od 
uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2014 določi v višini 
0,73 osnovnega zneska minimalnega dohodka.

(10) Ne glede na 2. točko četrtega odstavka 51. člena 
ZSVarPre se višina varstvenega dodatka od uveljavitve tega 
zakona do 31. decembra 2014 določi v višini 0,36 osnovnega 
zneska minimalnega dohodka.

7. NA PODROČJU USKLAJEVANJA TRANSFERJEV 
POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM  

V REPUBLIKI SLOVENIJI

153. člen
Transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se uskla-

jujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posame-
znikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 
– ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10 in 94/10 – ZIU) se od uve-
ljavitve tega zakona do 31. decembra 2014 ne usklajujejo, 
razen osnovnega zneska minimalnega dohodka iz prve alineje 
5. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in 
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

8. NA PODROČJU PLAČ, POVRAČIL STROŠKOV  
IN NEKATERIH DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH  

TER ZA OMEJEVANJE STROŠKOV  
V JAVNEM SEKTORJU

154. člen
(veljavnost 8. poglavja)

(1) To poglavje velja za javne uslužbence in funkcionarje 
v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupno-

sti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih 
gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki 
so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna 
samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: javni 
sektor).

(2) Funkcionarji so osebe, ki pridobijo mandat za izvrše-
vanje funkcije s splošnimi volitvami, osebe, ki pridobijo mandat 
za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti z izvolitvijo 
ali imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije ali 
predstavniškem telesu lokalne skupnosti ter druge osebe, ki jih 
skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci 
zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti. Javni uslužbenci so 
zaposleni, razen funkcionarjev, ki sklenejo delovno razmerje 
v javnem sektorju.

8.1 Plače	javnih	uslužbencev	 
in	funkcionarjev

155. člen
(odprava nesorazmerij v osnovnih plačah  

javnih uslužbencev)
Ne glede na določbe kolektivne pogodbe za javni sektor 

se višja osnovna plača, ki pripada javnemu uslužbencu zaradi 
odprave tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, 
začne izplačevati s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v 
katerem je uveljavljen ta zakon.

156. člen
(odprava nesorazmerij v osnovnih plačah  

funkcionarjev)
Odprava zadnje tretjine oziroma četrtine nesorazmerij v 

osnovnih plačah funkcionarjev se ne glede na določbe Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju in prvega odstavka 9. člena 
Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10 in 
110/11 – ZDIU12) izvede s prvim dnem v mesecu, ki sledi me-
secu, v katerem je uveljavljen ta zakon.

157. člen
(obračun in izplačilo plač pravosodnih  

funkcionarjev)
Sodniki ustavnega sodišča, generalni sekretar ustavne-

ga sodišča, sodniki, državni tožilci in državni pravobranilci so 
upravičeni do obračuna in izplačila plače v skladu s plačnim 
razredom, določenim v 16. členu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 91/09) s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v 
katerem je uveljavljen ta zakon.

158. člen
(nadomestilo plače po prenehanju funkcije)

Ne glede na določbe zakonov, ki določajo višino na-
domestila plače funkcionarju po prenehanju funkcije, se kot 
osnova za določitev višine nadomestila plače funkcionarju po 
prenehanju funkcije upošteva plača funkcionarja, določena v 
skladu s tem zakonom.

159. člen
(uskladitev osnovnih plač)

Ne glede na določbo prvega odstavka 5. člena Zakona 
o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, 
št. 110/11; v nadaljnjem besedili: Zakon o dodatnih interventnih 
ukrepih za leto 2012) in ne glede na določbo 5. člena Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi sprejetih 
predpisov in določb kolektivnih pogodb, ter ne glede na razliko 
med dejansko in napovedano rastjo cen življenjskih potrebščin, 
kar ugotovi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedi-
lu: vlada) s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice do 
1. januarja 2014 ne uskladi.
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160. člen
(redna delovna uspešnost)

Ne glede na določbe 22. in 22.a člena Zakona o siste-
mu plač v javnem sektorju javnim uslužbencem in funkcio-
narjem v letu 2013 ne pripada del plače za redno delovno 
uspešnost.

161. člen
(delovna uspešnost iz naslova povečanega  

obsega dela)
(1) Ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni 

uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 
uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošnih 
aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova pove-
čanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih 
organih, lahko v letu 2013 višina dela plače javnega usluž-
benca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih 
delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrto-
vanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika 
proračuna, znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne 
plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za pla-
čilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del 
plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov 
njegove osnovne plače.

(2) Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah 
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 
12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 
104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 
88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11 in 26/12), se del plače za 
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 
2013 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe 
iz prejšnjega odstavka.

(3) Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečane-
ga obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v 
letu 2013 uporabniki proračuna porabijo največ 60 odstotkov 
sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o siste-
mu plač v javnem sektorju.

162. člen
(napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev)
Ne glede na 16. in 17. člen Zakona o sistemu plač v 

javnem sektorju in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter 
ne glede na določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni 
uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredova-
nje v letu 2013, v letu 2013 ne napredujejo v višji plačni razred 
in ne napredujejo v višji naziv.

163. člen
(napredovanje v višji plačni razred in višji naziv)

(1) Ne glede na 16. in 17. člen Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter 
določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni uslužbenci 
in funkcionarji, ki v letu 2012 napredujejo v višji plačni razred, 
pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom 
s 1. junijem 2013.

(2) Javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2011 in 
2012 napredovali v naziv ali višji naziv in niso pridobili pravice 
do plače v skladu s pridobljenim nazivom, pridobijo pravico 
do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 
1. junijem 2013.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena in ne 
glede na določbe prejšnjega člena javni uslužbenci in funk-
cionarji v letu 2012 in 2013 pridobijo naziv ali višji naziv in 
pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim 
nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za 
opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni 
uslužbenec premešča, oziroma za katerega sklepa pogodbo 
o zaposlitvi.

8.2 Povračila	stroškov	v	zvezi	z	delom	 
in	nekateri	drugi	prejemki

164. člen
(uporaba določb zakona glede povračil stroškov  

in nekaterih drugih prejemkov)
(1) Določbe od 164. člena do 181. člena tega zakona 

se uporabljajo do uveljavitve kolektivnih pogodb dejavnosti in 
poklicev, ki bodo sklenjene po sprejetju tega zakona, s katerimi 
se uredijo povračila stroškov v zvezi z delom in nekateri drugi 
prejemki.

(2) Javni uslužbenci, za katere povračila stroškov in ne-
katerih drugih prejemkov ne ureja kolektivna pogodba in funk-
cionarji (v nadaljnjem besedilu tega podpoglavja: zaposleni), 
povračila stroškov in druge prejemke prejemajo v skladu s tem 
zakonom.

(3) Povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom 
pripadajo zaposlenim pod pogoji in v višini, določeni v tem 
zakonu, s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem 
je uveljavljen ta zakon, razen prejemka iz 176. člena tega za-
kona. V času uporabe tega zakona se za zaposlene v javnem 
sektorju določbe kolektivnih pogodb, predpisov ter splošnih 
aktov, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke drugače, 
ne uporabljajo.

165. člen
(določitev višin prejemkov in povračila stroškov)

(1) V pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu se za-
poslenemu ne glede na določbe splošnih aktov in kolektivnih 
pogodb ne sme določiti povračila stroškov v zvezi z delom 
in prejemkov iz delovnega razmerja v drugačni višini, kot jo 
določa ta zakon.

(2) Če delodajalec ugotovi, da so bili zaposlenemu v 
nasprotju s prejšnjim odstavkom določeni in izplačani oziroma 
izplačani višji zneski povračila stroškov iz delovnega razmerja 
oziroma višji prejemki iz delovnega razmerja, kot bi mu pri-
padali, je zaposleni dolžan vrniti preveč izplačane zneske. 
Delodajalec in zaposleni se dogovorita o načinu vrnitve preveč 
izplačanih zneskov. V primeru, da med delodajalcem in za-
poslenim v enem mesecu od pisnega poziva delodajalca ne 
pride do soglasja, mora delodajalec preveč izplačani znesek 
zahtevati s tožbo pred pristojnim sodiščem.

(3) Če je določilo o višini prejemka in povračilu stroškov v 
pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, se uporabljajo določbe tega zakona, kot 
sestavni del te pogodbe, odločbe ali sklepa.

166. člen
(regres za prehrano)

(1) Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane 
med delom.

(2) Višina regresa za prehrano med delom znaša 
3,52 eurov.

(3) Izplačilo regresa iz prejšnjega odstavka pripada za-
poslenemu za dan prisotnosti na delu, pri čemer se kot dan 
prisotnosti šteje osem ur.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek je do regresa upravičen 
tudi zaposleni, ki dela več kot štiri in manj kot osem ur dnevno 
oziroma dela krajši delovni čas na podlagi zakona.

(5) Če je delovni čas razporejen neenakomerno, se število 
regresov za prehrano določi tako, da se število ur mesečne 
delovne obveznosti deli z osem.

(6) Če zaposleni v določenem mesecu dela preko polnega 
delovnega časa, mu za vsakih izpolnjenih osem ur dela preko 
polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega odstavka 
tega člena.

(7) Zaposleni ni upravičen do regresa za prehrano v 
skladu s tem členom, če mu delodajalec zagotovi brezplačno 
prehrano med delom. Če je cena zagotovljene prehrane nižja 
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od zneska regresa za prehrano, je zaposleni upravičen do 
plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka tega člena.

(8) Ne glede na prejšnji odstavek je zaposleni upravičen 
do zneska iz drugega odstavka tega člena, če za zaposlenega 
zagotovljena prehrana iz zdravstvenih, dietnih, verskih ali dru-
gih razlogov ni ustrezna. Zaposleni je o tem dolžan predložiti 
ustrezna dokazila.

(9) Če je zaposleni na službenem potovanju in ni upravi-
čen do dnevnice v skladu s tem zakonom, mu pripada še en 
znesek regresa za prehrano v primeru, da službeno potovanje 
traja več kot osem ur.

167. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)

(1) Nadomestilo za ločeno življenje se zaposlenemu, ki je 
razporejen na delo več kot 70 kilometrov izven kraja bivališča 
njegove ožje družine in živi ločeno od ožje družine, izplačuje 
kot mesečno nadomestilo stroškov stanovanja. Ožja družina 
so zakonec, zunajzakonski partner, otroci in posvojenci, ki jih 
je zaposleni po zakonu dolžan preživljati in jih tudi dejansko 
preživlja, ter partner v času trajanja registrirane istospolne 
partnerske skupnosti, če je zaposleni pred razporeditvijo z njimi 
skupaj prebival.

(2) Višina nadomestila za ločeno življenje znaša 
140,54 eurov mesečno.

168. člen
(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada 
zaposlenemu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega 
mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.

(2) Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na 
delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi pre-
voznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 odstotkov 
cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mesečna 
višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more 
znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno de-
lovno obveznost, razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet 
na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca 
sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

(4) Če mora zaposleni zaradi potreb delovnega procesa, 
izrednega dogodka ali zaradi dela izven redno predvidenega 
razporeda priti na delo večkrat, kot je število delovnih dni, se 
mu za te prihode in odhode povrnejo stroški prevoza, ne glede 
na omejitev višine povračila stroškov prevoza na delo in z dela 
iz prejšnjega odstavka.

(5) Če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz 
oziroma, če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in 
z dela, zaposlenemu povračilo stroškov prevoza na delo in z 
dela ne pripada.

(6) Če zaposleni opravlja delo v več krajih, se mu za raz-
daljo med temi kraji povrnejo stroški prevoza z javnimi prevo-
znimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi 
prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 odstot-
kov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

(7) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se po-
drobneje uredi s kolektivnimi pogodbami dejavnosti ali poklicev, 
za javne uslužbence, za katere povračila stroškov prevoza na 
delo in z dela ne ureja kolektivna pogodba, in funkcionarje, pa 
z uredbo.

169. člen
(določitev višine povračila stroškov prevoza  

na delo in z dela glede na kraj)
(1) Kraj, iz katerega se zaposleni vozi na delo in z dela, je 

kraj bivališča oziroma kraj, iz katerega se zaposleni dejansko 
vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu.

(2) Če ima zaposleni v uporabi službeno stanovanje, 
se povračilo stroškov prevoza obračuna od kraja službenega 
stanovanja. Če zaposleni zavrne dodelitev službenega stano-
vanja, se mu ne glede na način obračuna stroškov prevoza 
iz tega člena obračunajo in povrnejo stroški prevoza od kraja 
dodeljenega službenega stanovanja oziroma kraja, iz katerega 
se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji kraju opravlja-
nja dela.

(3) Če je bil zaposleni premeščen oziroma prevzet na 
podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca 
sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju, ki je od njegovega 
dotedanjega delovnega mesta oziroma bivališča, iz katerega 
prihaja na delo, oddaljen več kot 70 kilometrov, se zaposlene-
mu povrnejo stroški v skladu z drugim odstavkom prejšnjega 
člena.

170. člen
(izjava za povračilo stroškov prevoza  

na delo in z dela)
(1) Zaposleni poda pisno izjavo za povračilo stroškov 

prevoza na delo in z dela. Izjava vključuje naslednje podatke:
1. bivališče,
2. kraj, od koder se zaposleni dejansko vozi na delo,
3. razdalja od bivališča do delovnega mesta (v kilometrih),
4. razdalja od kraja, od koder se zaposleni dejansko vozi 

na delo do delovnega mesta (v kilometrih).
(2) Vsako spremembo podatkov iz 1. in 2. točke prejšnje-

ga odstavka mora zaposleni v osmih dneh sporočiti pristojni 
službi delodajalca.

(3) Resničnost podatkov iz izjave nadzira delodajalec v 
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, oziroma zako-
nom, ki ureja javne uslužbence. Zaposleni mora na zahtevo 
delodajalca predložiti dokumente, ki dokazujejo dejstva, na-
vedena v izjavi.

(4) Podajanje neresničnih podatkov iz 1. in 2. točke prve-
ga odstavka tega člena je razlog za izredno odpoved delovne-
ga razmerja po zakonu, ki ureja delovna razmerja.

171. člen
(stroški in obračun stroškov na službenem potovanju)
(1) Zaposlenemu se povrnejo stroški, nastali na službe-

nem potovanju, na katerega je zaposleni napoten z nalogom 
za službeno potovanje (v nadaljnjem besedilu: potni nalog). Za 
službeno potovanje šteje potovanje, na katerega je napoten 
zaposleni, da opravi določeno nalogo izven kraja, v katerem v 
skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

(2) Kot stroški na službenem potovanju v državi se štejejo:
– stroški javnega prevoza,
– dnevnica kot povračilo stroškov prehrane,
– kilometrina, če je bila za službeno potovanje odobrena 

uporaba lastnega avtomobila,
– parkirnina,
– stroški prenočevanja in
– drugi stroški, vezani na opravljanje nalog na službenem 

potovanju in z izkazanim računom.
(3) Zaposleni ima pred pričetkom službenega potovanja 

v tujino pravico do akontacije stroškov za službeno potovanje.
(4) Višine dnevnic za službena potovanja v tujino glede na 

stroške v posamezni državi oziroma kraju, povračilo stroškov 
za prenočišče, povračilo stroškov prevoza in povračilo drugih 
stroškov, nastalih na službenem potovanju v tujino, uredi vlada 
z uredbo.

172. člen
(dnevnica za službeno potovanje v državi)

(1) Dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji 
je povračilo stroškov prehrane zaposlenemu za tri obroke dnev-
no na službenem potovanju.

(2) Do dnevnice iz prejšnjega odstavka v višini 16 eurov je 
zaposleni upravičen, če službeno potovanje traja več kot 12 ur.
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(3) Zaposleni, ki ima na službenem potovanju poravnano 
celotno prehrano v ceni druge storitve ali pa mu prehrano po-
ravna organizator, nima pravice do dnevnice. Če ima zaposleni 
na službenem potovanju zagotovljene brezplačne obroke, se 
za zagotovljeni brezplačni zajtrk odšteje 20 odstotkov, za brez-
plačno kosilo oziroma večerjo pa za vsak obrok 40 odstotkov 
vrednosti dnevnice.

(4) Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.

173. člen
(kilometrina za uporabo lastnega avtomobila  

v državi)
(1) Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je 

izjemoma, če drugače ni možno opraviti službene poti oziroma 
rednega dela, mogoča samo na podlagi dogovora med delo-
dajalcem in zaposlenim.

(2) Če je zaposlenemu v službene namene odobrena upo-
raba lastnega avtomobila, se mu povrnejo stroški za občasno 
uporabo avtomobila v obliki kilometrine na podlagi potnega 
naloga. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene 
namene znaša 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega 
bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer. Kilometrina za 
stalno uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz 
pogodbe o zaposlitvi znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.

174. člen
(stroški prenočevanja)

Stroški prenočevanja na službenem potovanju v Republiki 
Sloveniji se zaposlenemu povrnejo v višini zneska računa za 
prenočevanje, ki ga predhodno odobri delodajalec, upoštevaje 
načelo dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi.

175. člen
(terenski dodatek)

(1) Zaposleni je upravičen do terenskega dodatka, kadar 
je napoten na delo izven kraja sedeža delodajalca oziroma 
izven kraja, kjer v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo, 
in sta tam zaposlenemu zagotovljena brezplačna prehrana in 
prenočišče.

(2) Višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov 
dnevnice za službeno potovanje v državi.

(3) Terenski dodatek in dnevnica se izključujeta.

176. člen
(regres za letni dopust za leti 2012 in 2013)

(1) Zaposlenim se ne glede na določbe zakona, ki ureja 
delovna razmerja, drugega odstavka 5. člena Zakona o do-
datnih interventnih ukrepih za leto 2012, Kolektivne pogodbe 
za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 
16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 59/11 in 
6/12; v nadaljnjem besedilu: Kolektivne pogodbe za javni sek-
tor) in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, za leto 2012 
izplača regres za letni dopust upoštevaje uvrstitev v plačni 
razred v mesecu pred izplačilom regresa.

(2) Zaposlenim, ki so v letu 2012 v mesecu pred izplači-
lom regresa za letni dopust, uvrščeni:

– do vključno 13. plačnega razreda se izplača regres v 
znesku 692 eurov,

– od 14. do vključno 19. plačnega razreda se izplača 
regres v znesku 657,40 eurov,

– od 20. do vključno 26. plačnega razreda se izplača 
regres v znesku 493,05 eurov,

– od 27. do vključno 33. plačnega razreda se izplača 
regres v znesku 328,70 eurov,

– od 34. do vključno 39. plačnega razreda se izplača 
regres v znesku 164,35 eurov in

– od 40. do vključno 65. plačnega razreda se izplača 
regres v znesku 100 eurov.

(3) Zaposlenim, ki so v letu 2013 v mesecu pred izpla-
čilom regresa za letni dopust uvrščeni v 40. in nižje plačne 
razrede, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna 
razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih 
pogodb dejavnosti in poklicev, za leto 2013 izplača regres za 
letni dopust upoštevaje uvrstitev v plačni razred v mesecu pred 
izplačilom regresa.

(4) Zaposlenim, ki so v letu 2013 v mesecu pred izplači-
lom regresa, uvrščeni:

– do vključno 13. plačnega razreda se izplača regres v 
znesku 692 eurov,

– od 14. do vključno 30. plačnega razreda se izplača 
regres v znesku 484,40 eurov in

– od 31. do vključno 40. plačnega razreda se izplača 
regres v znesku 346 eurov.

(5) Zaposlenim, ki so v letu 2013 v mesecu pred izplači-
lom regresa za letni dopust uvrščeni v 41. ali višji plačni razred, 
se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, 
Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejav-
nosti in poklicev, za leto 2013 ne izplača regres za letni dopust.

(6) Regres za letni dopust se zaposlenim izplača pri plači 
za mesec maj 2013.

(7) Plačni razred za določitev višine regresa zaposle-
nim iz tega člena je plačni razred, v katerega je uvrščen 
zaposleni na zadnji dan v mesecu pred mesecem izplačila 
regresa. Če zaposleni na ta dan še ni pridobil pravice do 
plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, 
je plačni razred za določitev višine regresa plačni razred, 
v skladu s katerim je zaposleni prejel plačo za mesec pred 
mesecem izplačila regresa. Za zaposlene, ki jim do uvelja-
vitve tega zakona niso bila odpravljena oziroma izplačana 
nesorazmerja v osnovnih plačah, je plačni razred za določi-
tev višine regresa najbližji plačni razred, ki ustreza osnovni 
plači, ki jo je javni uslužbenec prejel za mesec pred mese-
cem izplačila regresa.

177. člen
(jubilejna nagrada)

(1) Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eurov.
(2) Jubilejna nagrada se izplača zaposlenemu ob izplačilu 

plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je 

zaposleni izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

178. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Delodajalec je dolžan izplačati zaposlenemu solidar-
nostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev, dolo-
čenih s tem zakonom.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen zapo-
sleni v primeru, ko njegova osnovna plača v mesecu, ko se 
je zgodil primer iz tretjega odstavka tega člena, ne presega 
oziroma ne bi presegala višine minimalne plače.

(3) Zaposlenemu pripada solidarnostna pomoč v višini 
577,51 eurov v naslednjih primerih:

– ob smrti ožjega družinskega člana (ožji družinski člani 
so zakonec, zunajzakonski partner, partner v času trajanja 
registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci ter posvo-
jenci, ki jih je zaposleni po zakonu dolžan preživljati in jih je tudi 
dejansko preživljal),

– ob ugotovitvi invalidnosti II. in III. kategorije, ugoto-
vljene na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju,

– zaradi bolezni, ki traja šest mesecev ali več, ne glede 
na to, ali je zaposleni zaradi bolezni, ki v koledarskem letu 
traja šest mesecev ali več, odsoten z dela ali pa dela po štiri 
ure dnevno,
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– naravne nesreče, kot jih določajo predpisi o zaščiti in re-
ševanju, ali požara, ki huje prizadeneta premoženje zaposlenega.

(4) V primeru iz četrte alineje prejšnjega odstavka je za-
posleni do izplačila solidarnostne pomoči upravičen ne glede 
na določbo drugega odstavka tega člena.

(5) Izplačilo solidarnostne pomoči na podlagi primerov iz 
tretjega odstavka tega člena se med seboj ne izključuje.

(6) Zaposleni je dolžan ob izpolnitvi pogojev za izplačilo 
solidarnostne pomoči predložiti ustrezna dokazila.

(7) V primeru smrti zaposlenega se solidarnostna pomoč 
izplača njegovi družini.

(8) Solidarnostna pomoč ne pripada zaposlenemu, ki je 
odsoten zaradi poškodbe pri delu.

(9) Zaposleni lahko vloži zahtevo za izplačilo solidar-
nostne pomoči v roku 60 dni po nastanku primera iz tretjega 
odstavka tega člena.

179. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni 
mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece oziroma dve zadnji mesečni plači zaposlenega, če je 
to zanj ugodneje.

(2) Zaposleni je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral 
dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravni-
ne, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
zaposlenemu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj pripada 
odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega v Repu-
bliki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje plače 
zaposlenega, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh 
mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma s posebnimi 
predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine.

(4) V primeru, da zaposleni po upokojitvi ponovno sklene 
delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu ob 
ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.

180. člen
(nagrada za obvezno opravljanje prakse)

(1) Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse za 
celotno mesečno obveznost se določi:

– za dijake v višini 47 eurov,
– za študente v višini 97,26 eurov.
(2) Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na 

število dni prisotnosti.
(3) Študentom in dijakom na praksi pripadata povračilo 

stroškov prevoza in regres za prehrano v višini in pod pogoji, 
ki veljajo za zaposlene.

181. člen
(usklajevanje višin zneskov)

Zneski iz 166., 167., 172., 177., 178. in 180. člena tega 
zakona se usklajujejo na enak način in v enaki višini, kot se 
usklajuje vrednost plačnih razredov, pri čemer se prva uskla-
ditev višin teh zneskov izvede ob prvi uskladitvi osnovnih plač 
po uveljavitvi tega zakona.

8.3 Omejitev	zaposlovanja,	omejitve	sklepanja	pogodb	 
in	druge	omejitve	v	javnem	sektorju

182. člen
(uporaba določb zakona glede omejitev zaposlovanja, 

omejitve sklepanja pogodb in druge omejitve  
v javnem sektorju)

Določbe od 183. člena do 188. člena tega zakona veljajo 
do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast pre-
seže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.

183. člen
(omejitve zaposlovanja)

(1) Ne glede na veljavne standarde in normative za po-
samezne dejavnosti javnega sektorja in ne glede na sprejete 
kadrovske načrte, programe dela, poslovne in finančne načr-
te posameznega proračunskega uporabnika, kot jih določajo 
predpisi za posamezne dejavnosti javnega sektorja, je zaposlo-
vanje dovoljeno le pod pogoji, ki jih določa ta zakon.

(2) Zaposlovanje je dovoljeno na podlagi soglasja, ki ga 
mora uporabnik proračuna pridobiti pred začetkom postopka 
zaposlitve. Soglasje za zaposlitev se izda na podlagi zahteve:

– če je zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadome-
sti javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje, 
nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega uporabnika 
proračuna, ali

– če je zaposlitev nujno potrebna za izvajanje nalog 
posameznega uporabnika proračuna in gre za zaposlitev za 
določen čas, ali

– če gre za zaposlitev, ki je posledica povečanega obsega 
programa ali izvajanja novega programa ali ustanovitve novega 
proračunskega uporabnika, ali

– če uporabnik proračuna izkaže, da bo kljub zaposlitvi 
nominalno zmanjšal stroške dela v tekočem letu v primerjavi s 
stroški dela preteklega leta, ali

– če gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne 
dejavnosti, ali

– če gre za izvajanje posameznega projekta za čas tra-
janja projekta, če so za njegovo izvedbo zagotovljena tudi 
sredstva za plače zaposlenih.

(3) Zahteva za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka 
mora vsebovati obrazložitev razlogov za zaposlitev, oceno 
doseganja zmanjševanja zaposlenih z obrazložitvijo, oceno 
potrebnih sredstev za plače v primerjavi z zagotovljenimi sred-
stvi v finančnem načrtu za ta namen z obrazložitvijo, navedbo 
virov za financiranje zaposlitve in druge podatke, potrebne za 
odločitev o izdaji soglasja.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko uporabnik 
proračuna brez pridobitve soglasja zaposli javnega uslužbenca:

– če gre za prevzem javnih uslužbencev, ki je posledica 
prenosa nalog na podlagi sprememb zakona oziroma reorga-
nizacije,

– če gre za nadomestne zaposlitve za določen čas zaradi 
dalj časa začasno odsotnih javnih uslužbencev, ko odsotni 
javni uslužbenec prejme nadomestilo plače iz sredstev, ki jih 
ne zagotavlja uporabnik proračuna, ali

– če gre za zaposlitev za določen čas zaradi predčasnega 
prenehanja delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas.

184. člen
(omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb ter 

omejitev zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta)
(1) Uporabniki proračuna ne smejo sklepati avtorskih in 

podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage 
v posebnih predpisih, ali kadar je avtorska in podjemna pogod-
ba sklenjena za:

– izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in 
preizkusov znanja, ki se izvajajo v za ta namen ustanovljenih 
organizacijskih enotah,

– izvajanje znanstveno raziskovalnega dela za nemoteno 
delovanje javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov,

– izvajanje posebnih projektov, če so za te projekte zago-
tovljena dodatna finančna sredstva,

– izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se finan-
cirajo iz sredstev Evropske unije ali drugih tujih sredstev,

– pisno in ustno prevajanje v postopkih za priznanje med-
narodne zaščite in postopkih policije s tujimi državljani,

– izvajanje strokovnih opravil na področju arbitraže,
– izvajanje prevajanja ali tolmačenja za potrebe ministr-

stva, pristojnega za zunanje zadeve,
– izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči.
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(2) Uporabniki proračuna lahko na podlagi soglasja iz 
186. člena tega zakona sklepajo tudi druge avtorske in pod-
jemne pogodbe in prevzemajo obveznosti za plačilo stroškov 
zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta na podlagi ustrezne 
napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela.

185. člen
(omejitev sklepanja pogodb o izobraževanju)

Uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo 
sklepati pogodb o izobraževanju za pridobitev izobrazbe, razen 
če obveznost, da delodajalec sklene pogodbo o izobraževanju, 
ne izhaja iz posebnega predpisa ali kolektivne pogodbe.

186. člen
(soglasja)

(1) Soglasje iz drugega odstavka 183. člena tega zakona 
in soglasje iz drugega odstavka 184. člena tega zakona izda:

– za organe državne uprave, vlada, na predlog ministra;
– za posredne uporabnike proračuna, ki niso javni zavodi 

in katerih ustanovitelj in financer je država, vlada, na predlog 
pristojnega ministra;

– za posredne uporabnike proračuna, ki niso javni zavodi 
in katerih ustanovitelj in financer je lokalna skupnost, župan;

– za posredne uporabnike proračuna, ki niso javni zavodi 
in katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, financer pa država, 
vlada, na predlog pristojnega ministra;

– za sodišča, predsednik vrhovnega sodišča, za državna 
tožilstva, generalni državni tožilec, za državno pravobranilstvo, 
generalni državni pravobranilec;

– za javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Programski 
svet javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija;

– za Kmetijsko gozdarsko zbornico in kmetijsko gozdar-
ske zavode, vlada, na predlog pristojnega ministra;

– za javne visokošolske in raziskovalne zavode, upravni 
odbor javnega zavoda;

– za javne zavode, katerih ustanovitelj je država ali lo-
kalna skupnost, financer pa država, svet javnega zavoda s 
predhodnim soglasjem pristojnega ministra,

– za javne zavode, katerih ustanovitelj je država, financer 
pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, svet javnega 
zavoda s predhodnim soglasjem pristojnega ministra,

– za javne zavode, katerih ustanovitelj je lokalna sku-
pnost, financer pa lokalna skupnost ali Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, svet javnega zavoda s predhodnim 
soglasjem župana.

(2) V drugih državnih organih, neposrednih in posrednih 
uporabnikih proračuna, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, in 
v upravah lokalnih skupnosti, o zaposlitvah iz razlogov, nave-
denih v drugem odstavku 183. člena tega zakona, o sklepanju 
avtorskih in podjemnih pogodb in o prevzemanju obveznosti za 
plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta na 
podlagi ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za po-
sredovanje dela iz drugega odstavka 184. člena tega zakona, 
odloča predstojnik.

187. člen
(omejitev števila dni letnega dopusta)

(1) Ne glede na določbe zakonov, podzakonskih predpi-
sov, splošnih aktov in kolektivnih pogodb, na podlagi katerih je 
funkcionarjem in javnim uslužbencem določeno število dni le-
tnega dopusta, funkcionarjem in javnim uslužbencem od 1. ja-
nuarja 2013 dalje pripada iz naslova delovne dobe, zahtevnosti 
dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih 
razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se javnim uslužbencem 
lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za poseb-
ne pogoje dela, upoštevaje kriterije in višine, kot so določene v 
zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih 
pogodbah.

188. člen
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi)

(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu usluž-
bencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne po-
kojnine na podlagi prvega odstavka 36. člena v povezavi s pr-
vim odstavkom 54. člena oziroma četrtim odstavkom 430. člena 
ali 402. členom ali 404. členom ZPIZ-1.

(2) Pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu iz prejšnje-
ga odstavka preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki 
ga izda predstojnik prvi delovni dan po izteku dveh mesecev 
od izpolnitve pogojev iz prejšnjega odstavka. Javni uslužbenec 
ima pravico do odpravnine v višini dveh povprečnih mesečnih 
plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece 
oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to 
zanj ugodneje.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena javnemu 
uslužbencu pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se 
delodajalec in javni uslužbenec za zagotovitev nemotenega 
delovnega procesa v roku dveh mesecev od izpolnitve pogo-
jev iz prvega odstavka tega člena dogovorita za nadaljevanje 
delovnega razmerja. V dogovoru o nadaljevanju delovnega 
razmerja se določi tudi trajanje delovnega razmerja, javnemu 
uslužbencu pa po prenehanju delovnega razmerja pripada 
pravica do odpravnine v višini treh povprečnih mesečnih plač 
zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece 
oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to 
zanj ugodneje.

(4) Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnje-
vanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke 
iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije.

9. NA PODROČJU OBDAVČITVE NEPREMIČNEGA 
PREMOŽENJA VEČJE VREDNOSTI

189. člen
(davek na nepremično premoženje večje vrednosti)
S tem zakonom se ureja obveznost plačevanja davka na 

nepremično premoženje večje vrednosti (v nadaljnjem besedi-
lu: davek na nepremično premoženje). Davek na nepremično 
premoženje se odmerja do vključno leta 2014.

190. člen
(pripadnost davka)

Prihodki od davka na nepremično premoženje pripadajo 
proračunu Republike Slovenije.

191. člen
(predmet obdavčitve)

(1) Z davkom na nepremično premoženje se obdavčijo 
nepremičnine na območju Republike Slovenije, kot so po stanju 
na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja, določene v 
registru nepremičnin, ki pripadajo istemu lastniku, kadar njihova 
skupna vrednost znaša najmanj 1.000.000 eurov.

(2) Za nepremičnine po prejšnjem odstavku se štejejo vse 
nepremičnine, razen nepremičnine za poslovno in industrijsko 
rabo ter za javni namen.

(3) Nepremičnine za industrijsko in poslovno rabo ter 
javni namen so stavbe in deli stavb, ki so v registru nepremič-
nin evidentirani z naslednjimi šiframi dejanske rabe: 1130001, 
1211101, 1211102, 1211103, 1274001, 1212001, 1242001, 
1242002, 1242003, 1242006, 1211201, 1211202, 1230104, 
1230105, 1230401, 1230101, 1230102, 1230103, 1230106, 
1230402, 1261002, 1220101, 1220301, 1220201, 1220302, 
1230404, 1262001, 1262002, 1262003, 1263001, 1263002, 
1263003, 1263004, 1264001, 1264002, 1264003, 1264004, 
1264005, 1272103, 1251001, 1252002, 1252003, 1241006, 
1251000, 1251003, 1251004, 1251005, 1251006, 1251007, 



Stran 4250 / Št. 40 / 30. 5. 2012 Uradni	list	Republike Slovenije

1251008, 1251009, 1252001, 1252004, 1252005, 1252006, 
1252007, 1252008, 1252009, 1252010, 1271302, 1271101, 
1271201, 1274023, 1230201, 1241003, 1241004, 1241007, 
1241008, 1241009, 1242005, 1261001, 1265001, 1265002, 
1265003, 1272101, 1273001, 1220102, 1230302, 1230303, 
1241002, 1241005, 1242004, 1261003, 1272102, 1272201, 
1274002, 1274003, 1274004, 1274005, 1274006, 1274007, 
1274008, 1274009, 1274010, 1274012, 1274013, 1274014, 
1274015, 1274018, 1274019, 1274021, 1274024, 1230301, 
1241001, 1251002, 1274011, 1274016, 1274017, 1274020 
in 1274022, parcele, na katerih so stavbe in deli stavb s temi 
šiframi dejanske rabe in je njihova vrednost izračunana z mo-
delom vrednotenja za pozidana zemljišča v skladu s predpisi 
množičnega vrednotenja nepremičnin, in parcele, ki so v regi-
stru nepremičnin evidentirane po namenski rabi kot kmetijska, 
gozdna in vodna zemljišča ali so javno dobro.

192. člen
(davčni zavezanec)

(1) Davčni zavezanec za davek na nepremično premože-
nje je fizična ali pravna oseba, ki je na dan 1. januarja leta, za 
katerega se odmerja davek, evidentirana v registru nepremič-
nin kot lastnik nepremičnin.

(2) V primeru solastnine ali skupne lastnine na nepre-
mičnini je davčni zavezanec vsak solastnik ali skupni lastnik 
sorazmerno s svojim lastniškim deležem. Če solastniški deleži 
v registru nepremičnin niso določeni ali jih ni mogoče določiti, 
se za potrebe tega zakona šteje, da so enaki. V primeru skupne 
lastnine se za potrebe tega zakona šteje, da so deleži skupnih 
lastnikov na skupni lastnini enaki.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je za nepre-
mičnino v lasti Republike Slovenije ali občine, ki ji je v registru 
nepremičnin določen upravljavec, davčni zavezanec upravlja-
vec nepremičnine, ki je na dan 1. januarja leta, za katerega se 
odmerja davek, evidentiran v registru nepremičnin.

193. člen
(davčna osnova)

Davčna osnova je seštevek posplošene tržne vrednosti 
nepremičnin v lasti istega lastnika, ugotovljene s predpisi o 
množičnem vrednotenju nepremičnin in pripisane nepremični-
nam v registru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katerega 
se odmerja davek.

194. člen
(davčna stopnja)

Davčna stopnja se odmerja od davčne osnove v višini:
– 0,5 %, kadar znaša davčna osnova od 1.000.000 eurov 

do vključno 2.000.000 eurov,
– 1,0 %, kadar znaša davčna osnova nad 2.000.000 eu-

rov.

195. člen
(odmera in posebnosti glede plačila davka)

(1) Davčni organ odmeri davek na nepremično premo-
ženje za tekoče leto na podlagi podatkov o nepremičninah, o 
lastnikih oziroma upravljavcih nepremičnin in o posplošeni tržni 
vrednosti nepremičnin, kot so na dan 1. januarja leta, za katero 
se davek odmerja, evidentirani v registru nepremičnin, ter po 
davčni stopnji iz prejšnjega člena.

(2) Davčni organ odmeri davek z odločbo, ki jo izda do 
31. maja za tekoče leto.

(3) Organ, pristojen za evidentiranje nepremičnin in mno-
žično vrednotenje nepremičnin, pošlje podatke o nepremič-
ninah, ki so predmet obdavčitve, o njihovi posplošeni tržni 
vrednosti ter o lastnikih oziroma upravljavcih po stanju v regi-
stru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katero se davek 

odmerja, davčnemu organu enkrat letno in sicer najkasneje do 
1. marca leta, za katero se davek odmerja.

(4) Glede plačila v obrokih se smiselno uporabljata drugi 
stavek prvega odstavka in drugi odstavek 387. člena Zakona 
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno preči-
ščeno besedilo in 32/12).

196. člen
(uporaba drugih predpisov)

Glede vprašanj postopka in pristojnosti davčnega orga-
na, ki niso določene s tem poglavjem zakona, se uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo davčni postopek oziroma davčno 
službo.

10. NA PODROČJU ŠTIPENDIRANJA

197. člen
(podelitev nagrade za prispevek  
k trajnostnemu razvoju družbe)

Ne glede na določbo tretjega odstavka 33. člena Zakona 
o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09 
in 62/10 – ZUPJS) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije v letih 2012, 2013 in 2014 ne objavi jav-
nega razpisa za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu 
razvoju družbe.

11. NA PODROČJU DAVKA NA DODANO VREDNOST

198. člen
(povečanje splošne stopnje DDV)

(1) Ne glede na prvi odstavek 41. člena Zakona o davku 
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 18/11 in 78/11) se v primeru, če primanjkljaj 
državnega proračuna za leto 2013 oziroma 2014 preseže 3 % 
bruto domačega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: presežni 
primanjkljaj), splošna stopnja davka na dodano vrednost (v 
nadaljnjem besedilu: DDV) v naslednjem letu poveča tako, da 
se zagotovijo dodatni prihodki državnega proračuna, s katerimi 
se krije presežni primanjkljaj predhodnega leta, vendar ne več 
kot za 3 odstotne točke.

(2) Presežni primanjkljaj državnega proračuna za namene 
povečanja splošne stopnje DDV po tem zakonu ugotovi mini-
strstvo, pristojno za finance, na podlagi podatkov o realizaciji 
državnega proračuna po zaključnem računu za predhodno 
proračunsko leto na dan 28. februarja koledarskega leta, v 
katerem se povečuje splošna stopnja DDV.

(3) Povečanje splošne stopnje DDV iz prvega odstavka 
tega člena se zaokroži na 0,5 odstotne točke in velja od 1. apri-
la do 31. decembra koledarskega leta, v katerem se povečuje 
splošna stopnja DDV.

(4) Splošno stopnjo DDV v skladu s tem zakonom in pre-
hodno ureditev za njeno uveljavitev določi vlada in ju objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 15. marca ko-
ledarskega leta, v katerem se povečuje splošna stopnja DDV.

12. NA PODROČJU DOHODNINE

199. člen
(1) V lestvici za odmero dohodnine iz prvega odstavka 

122. člena zakona, ki ureja dohodnino, se za leto 2013 in 2014 
določi dodatna stopnja dohodnine v višini 50 %, če znaša neto 
letna davčna osnova nad 69.313 eurov.

(2) Prva uskladitev zneska neto davčne osnove iz prej-
šnjega odstavka se opravi v skladu z drugim in tretjim odstav-
kom 122. člena Zakona o dohodnini za leto 2013.
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V.	DEL	 
PREHODNE	IN	KONČNE	DOLOČBE	SPREMEMB	 
IN	DOPOLNITEV	ZAKONOV,	TRAJNIH	UKREPOV	 

IN	ZAČASNIH	UKREPOV

1. Zakon	o	zdravstvenem	varstvu	 
in	zdravstvenem	zavarovanju

200. člen
Ne glede na določbe Sklepa o določitvi odstotkov vre-

dnosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 73/95, 2/96 – 
popr., 51/09, 102/09, 20/10, 101/10 in 98/11), se z obveznim 
zdravstvenim zavarovanjem zagotavlja zavarovanim osebam 
plačilo naslednjih zdravstvenih storitev v naslednjih vrednostih:

– za zdravstvene storitve iz 2. točke prvega odstavka 
23. člena zakona 90 odstotkov vrednosti,

– za zdravstvene storitve iz 3. točke prvega odstavka 
23. člena zakona 80 odstotkov vrednosti,

– za zdravstvene storitve iz 4. točke prvega odstavka 
23. člena zakona 70 odstotkov vrednosti.

201. člen
Splošni akt iz enajstega odstavka 23.c člena zakona Za-

vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izda v treh mesecih 
od dneva uveljavitve tega zakona.

202. člen
Do uveljavitve novega dogovora iz 63.a člena zakona 

velja Dogovor o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripo-
močki za obdobje 2009–2011 z dne 14. julija 2009 s sklenjenimi 
aneksi (v nadaljnjem besedilu: Dogovor), kolikor ni v nasprotju 
s tem zakonom.

Izhodišča za cenovne standarde in za cene iz drugega 
odstavka 64. člena zakona Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije določi v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega 
zakona v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.

Ne glede na določbe Dogovora in na njegovi podlagi 
sklenjenih pogodb z dobavitelji medicinskih pripomočkov ter 
drugih splošnih aktov do uveljavitve cenovnih standardov in 
cen na podlagi izhodišč iz prejšnjega odstavka veljajo cenovni 
standardi in cene, veljavni na dan uveljavitve tega zakona, 
razen v naslednjih primerih, ko se:

1. pri medicinskih pripomočkih pri zdravljenju sladkorne 
bolezni cenovni standardi znižajo za 15 odstotkov, razen pri 
diagnostičnih trakovih za aparat za določanje glukoze v krvi, 
pri katerih se cenovni standard zniža za 20 odstotkov, in apa-
ratu za določanje glukoze v krvi, pri katerem cenovni standard 
znaša 10 eurov;

2. pri medicinskih pripomočkih pri težavah z odvajanjem 
seča pri predlogah, plenicah in posteljnih predlogah za nego na 
domu cenovni standardi znižajo za 7 odstotkov;

3. pri medicinskih pripomočkih pri umetno izpeljanem 
črevesju in urostomi cenovni standardi znižajo za 7 odstotkov;

4. pri medicinskih pripomočkih, ki so predmet izposoje, 
dnevne izposojnine znižajo za 30 odstotkov.

203. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o 

odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz naslova pri-
spevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, 
št. 129/06), ki pa se uporablja za nadaljevanje in dokončanje 
postopkov, ki so se na njegovi podlagi ali na podlagi prvega od-
stavka 60. člena zakona začeli pred uveljavitvijo tega zakona.

2. Zakon	o	zdravstveni	dejavnosti

204. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz četrtega od-

stavka 53.c člena zakona v dveh mesecih od dneva uveljavitve 
tega zakona.

Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se upora-
blja Uredba o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih 
pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v 
mreži javne zdravstvene službe (Uradni list RS, št. 36/09).

Pogodbe, sklenjene na podlagi 65. člena Zakona o zdrav-
niški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08 in 107/10 – ZPPKZ) in Uredbe 
o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb 
civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži 
javne zdravstvene službe (Uradni list RS, št. 36/09), ostanejo 
v veljavi do izteka veljavnosti teh pogodb.

205. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določ-

be drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 65. člena 
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08 in 107/10 – ZPPKZ) 
in Uredba o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih 
pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev 
v mreži javne zdravstvene službe (Uradni list RS, št. 36/09).

3. Zakon	o	Družbi	za	avtoceste	 
v	Republiki	Sloveniji

206. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona Družba za avtoceste v 

Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS) opravlja 
naloge iz 4. in 5. člena Zakona o Družbi za avtoceste v Repu-
bliki Slovenije (Uradni list RS, št. 97/10) na odsekih avtocest, 
za katere so se postopki prostorskega umeščanja pričeli pred 
uveljavitvijo tega zakona in na odsekih iz Resolucije o nacional-
nem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 50/04 in 109/10 – ZCes-1).

Do uskladitve koncesijske pogodbe za gradnjo, upravlja-
nje in vzdrževanje avtocest s tem zakonom, izvaja DARS vse 
naloge gradnje, upravljanja in vzdrževanja avtocest v skladu 
s Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z 
izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom 
in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji z dne 29. aprila 2004 ter Konce-
sijsko pogodbo za upravljanje avtocest v Republiki Sloveniji z 
dne 29. aprila 2004, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom. 
Koncesijsko pogodbo je treba uskladiti s tem zakonom najpo-
zneje do 31. decembra 2012, sicer koncesijsko razmerje med 
Republiko Slovenijo in DARS preneha.

Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice, ustanovljene 
na podlagi 15. člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/10), zapade v plačilo 30. dan 
po uveljavitvi tega zakona v enkratnem znesku, razen če se 
Republika Slovenija in DARS do roka zapadlosti s pogodbo 
dogovorita o obročnem odplačevanju nadomestila, pri čemer 
obdobje odplačevanja ne sme presegati obdobja, za katerega 
je stavbna pravica ustanovljena. Višina nadomestila se določi 
v višini, izračunani ob upoštevanju določb predpisov, ki urejajo 
stvarno premoženje države.

4. Zakon	o	nacionalni	stanovanjski	varčevalni	shemi	 
in	subvencijah	mladim	družinam	za	prvo	reševanje	

stanovanjskega	vprašanja

207. člen
Država zagotavlja možnost varčevanja v nacionalni sta-

novanjski varčevalni shemi z realizacijo pogodb o varčevanju 
v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, sklenjenih do uve-
ljavitve tega zakona.

208. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Sklep o 

višini subvencije, ki pripada mladi družini na družinskega člana 
za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, 
št. 47/11).
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5. Stanovanjski	zakon

209. člen
(1) Podzakonski predpis iz tretjega odstavka 121.b čle-

na zakona izda minister v treh mesecih od uveljavitve tega 
zakona.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 
Pravilnik o podrobnejših pogojih, merilih in postopku za 
dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih sta-
novanj (Uradni list RS, št. 66/07), določba 8. člena tega 
pravilnika, ki se nanaša na najvišje priznane tržne najemnine 
pa se uporablja do uveljavitve predpisa iz tretjega odstavka 
121.b člena zakona.

210. člen
Postopki, začeti na podlagi 175.a člena Stanovanjskega 

zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – 
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odločba 
US in 87/11), se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

6. Zakon	o	postopnem	zapiranju	 
Rudnika	Trbovlje-Hrastnik	 

in	razvojnem	prestrukturiranju	regije

211. člen
Za pridobitev sredstev iz 48. člena tega zakona Javno 

podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona pripravi spremenjen srednjeročni program tretje 
faze zapiranja rudnika.

7. Zakon	o	javni	agenciji	za	knjigo	 
Republike	Slovenije

212. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o jav-
ni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/07), se uskladijo s tem zakonom v 60 dneh od uvelja-
vitve tega zakona.

8. Zakon	o	Slovenskem	filmskem	centru,	javni	agenciji	
Republike	Slovenije

213. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o Sloven-
skem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 77/10), se uskladijo s tem zakonom v 60 dneh 
od uveljavitve tega zakona.

9. Zakon	o	policiji

214. člen
(izdaja podzakonskega predpisa)

Predpis iz novega 54.a člena zakona izda minister v enem 
mesecu od uveljavitve tega zakona.

10. Zakon	o	organizaciji	in	financiranju	vzgoje	 
in	izobraževanja

215. člen
Vlada Republike Slovenije mora akte o ustanovitvi javnih 

zavodov iz drugega odstavka 28. člena zakona sprejeti do 
1. januarja 2013.

Do uveljavitve aktov o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka 
izvajajo naloge, določene v 28. členu zakona, javni zavodi, 
ustanovljeni na podlagi 28., 29. in 106. člena Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 

RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr. in 20/11).

11. Zakon	o	visokem	šolstvu

216. člen
Šesti odstavek 32. člena zakona se začne uporabljati za 

razpis za vpis v študijsko leto 2013/2014.

217. člen
Postopki Nacionalne agencije Republike Slovenije za 

kakovost v visokem šolstvu glede vlog univerz v postopkih 
izdaje soglasja k spremembam obveznih sestavin študijskih 
programov, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se 
štejejo za ustavljene.

218. člen
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v 

visokem šolstvu uskladi Merila za akreditacijo in zunanjo eval-
vacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov z določili 
tega zakona najkasneje v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.

219. člen
Določbe 70. člena zakona se začnejo uporabljati s študij-

skim letom 2012/2013.
Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge 

stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka štu-
dijskega leta 2011/2012 že uveljavili pravice iz druge alinee 
prvega odstavka 66. člena zakona, se drugi odstavek 70. člena 
zakona ne uporablja.

Do začetka uporabe določbe iz prvega odstavka tega 
člena se uporablja 70. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, 32/12 – uradno prečiščeno besedilo).

220. člen
Visokošolski zavodi uskladijo statute z določbami tega 

zakona najkasneje v 90 dneh po njegovi uveljavitvi.

12. Zakon	o	osnovni	šoli

221. člen
S 1. septembrom 2012 se začnejo uporabljati določbe 

tretjega odstavka 17. člena, 40. in drugega odstavka 75. člena 
zakona.

S 1. septembrom 2013 se začnejo uporabljati določ-
be prvega odstavka 20. člena, 20.a člena, tretjega odstavka 
61. člena, četrtega in petega odstavka 63. člena, 64. člena, 
prvega odstavka 67. člena, 83. člena in šesta alinea desetega 
odstavka 95. člena zakona.

V šolskem letu 2012/2013 evidenca iz desetega odstav-
ka 95. člena zakona namesto zaključnih ocen iz šeste alinee 
desetega odstavka 95. člena zakona vsebuje zaključne ocene 
učenca pri posameznih predmetih v 9. razredu, pri predmetih 
tehnika in tehnologija ter državljanska in domovinska vzgoja ter 
etika pa zaključni oceni iz 8. razreda.

Do začetka uporabe določb iz prvega in drugega odstavka 
tega člena se uporabljajo določbe Zakona o osnovni šoli (Ura-
dni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 
107/10).

13. Zakon	o	vrtcih

222. člen
Staršem, ki jim je za leto 2012 izdana odločba o zniža-

nem plačilu vrtca v skladu z zakonom, ki ureja pravice iz javnih 
sredstev, pravica do brezplačnega vrtca za drugega in nadalj-
njega otroka preneha prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, 
v katerem je ta zakon uveljavljen.

Pristojni center za socialno delo staršem iz prejšnjega 
odstavka izda po uradni dolžnosti novo odločbo o znižanem 
plačilu vrtca.
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223. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 3. člen 

Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10 in 
110/11 – ZDIU12).

224. člen
Določbe drugega odstavka 29. člena, četrtega in šestega 

odstavka 32. člena ter šestega odstavka 34. člena zakona se 
začnejo uporabljati prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v 
katerem je ta zakon uveljavljen.

Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se 
uporabljajo določbe Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
610 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/11 – ZUPJS-A).

14. Zakon	o	obveznih	zavarovanjih	v	prometu

225. člen
Peti odstavek 18. člena zakona se začne uporabljati pr-

vega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je zakon 
uveljavljen.

15. Zakon	o	starševskem	varstvu	 
in	družinskih	prejemkih

226. člen
Postopki za uveljavljanje pravice do starševskega nado-

mestila, pomoči ob rojstvu otroka in dodatka za veliko družino, 
ki so jih upravičenci začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se 
končajo po dosedanjih predpisih.

16. Zakon	o	urejanju	trga	dela

227. člen
Postopki za priznanje pravice do denarnega nadomestila 

in postopki za priznanje nadomestila zaradi začasne nezmo-
žnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki so se začeli do 
uveljavitve tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

228. člen
(1) Ne glede na določbo prve alineje 1.a točke 11. čle-

na Zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, 
št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97, 3/98, 7/98 – odločba US, 
106/99 – ZPIZ-1, 81/00, 97/01 – ZSDP, 97/01 in 62/10 – odloč-
ba US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prispevkih za socialno 
varnost) zavarovanci iz 9. točke prvega odstavka 15. člena 
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 
– ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS in 87/11) plačujejo 
prispevek za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven 
dela v višini 5,96 odstotkov.

(2) Ne glede na določbo druge alineje 1.a točke 11. člena 
Zakona o prispevkih za socialno varnost Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje plača prispevek za zavarovanje 
za primer bolezni in poškodbe izven dela za zavarovance iz 
prejšnjega odstavka v višini 5,96 odstotkov.

(3) Ne glede na prejšnja odstavka se za brezposelne 
osebe, ki so do uveljavitve tega zakona prejemniki nadome-
stila med začasno zadržanostjo z dela na podlagi predpisov, ki 
urejajo zdravstveno zavarovanje, ali so do uveljavitve tega za-
kona že vložile zahtevek za uveljavitev te pravice, o katerem 
še ni bilo dokončno odločeno, določbi prve in druge alineje 
1.a točke 11. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost 
uporabljata do izteka pravice do denarnega nadomestila za 
primer brezposelnosti oziroma do njenega predčasnega pre-
nehanja.

229. člen
Določbe prvega in tretjega odstavka 62. člena zakona 

veljajo do uveljavitve naslednjih sprememb zakona, ki ureja 
delovna razmerja.

17. Zakon	o	vojnih	invalidih

230. člen
Prehod na nov način izplačevanja denarnih prejemkov po 

86. členu zakona izvedejo upravne enote s postopnim pomika-
njem izplačil do konca leta 2012.

Ne glede na določbo 86. člena zakona mesečni prejemki 
za leto 2012 v prehodnem obdobju iz prejšnjega odstavka 
dospejo v izplačilo:

– za julij 2012 6. julija 2012;
– za avgust 2012 13. avgusta 2012;
– za september 2012 19. septembra 2012;
– za oktober 2012 25. oktobra 2012;
– za november 2012 3. decembra 2012;
– za december 2012 3. januarja 2013.
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo 

po dosedanjih predpisih.

18. Zakon	o	vojnih	veteranih

231. člen
Upravičencem, ki so na dan uveljavitve tega zakona upra-

vičeni do pravice do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike 
do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega 
zavarovanja po zakonu, se ta pravica zagotavlja do 1. januarja 
2013.

Upravne enote odločijo v postopku, uvedenem po uradni 
dolžnosti, ali upravičenci do plačila zdravstvenih storitev v višini 
razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obve-
znega zavarovanja, od 1. januarja 2013 dalje izpolnjujejo po-
goje za pridobitev te pravice po tem zakonu. Z odločbo, izdano 
v tem postopku, upravna enota razveljavi odločbo o tej pravici, 
priznani na podlagi zakona, če ugotovi, da vojnemu veteranu 
po tem zakonu ta pravica od 1. januarja 2013 ne pripada.

Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo 
po dosedanjih predpisih.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se postopki od-
ločanja o pravici do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike 
do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega 
zavarovanja, ki so se začeli po dosedanjih predpisih, dokončajo 
po tem zakonu.

19. Zakon	o	žrtvah	vojnega	nasilja

232. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo 

po dosedanjih predpisih.

20. Zakon	o	verski	svobodi

233. člen
Pristojni organ po uradni dolžnosti izda nove odločbe, 

s katerimi določi višino pomoči v skladu s prvim odstavkom 
27. člena zakona.

21. Zakon	o	pravniškem	državnem	izpitu

234. člen
Osebe, ki so se k izpitu prijavile pred uveljavitvijo tega 

zakona, opravljajo izpit po dosedanjih predpisih.

22. Zakon	o	sistemu	plač	v	javnem	sektorju

235. člen
Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki na dan uveljavi-

tve tega zakona prejemajo razliko do zneska plače, določenega 
po predpisih in kolektivnih pogodbah na podlagi prvega odstav-
ka 49. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10 in 35/11), se ta razlika izplačuje do zadnjega dne 
meseca, v katerem je uveljavljen ta zakon.
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236. člen
Plačna lestvica iz Priloge 1 Zakona o sistemu plač v jav-

nem sektorju se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih 
razredov s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem 
je uveljavljen ta zakon, znižajo za 8 odstotkov. Plačna lestvica 
iz prejšnjega stavka je priloga tega zakona.

23. Zakon	o	dohodnini

237. člen
(1) Prva uskladitev zneskov neto davčnih osnov iz prvega 

odstavka 122. člena zakona se opravi v skladu z drugim in 
tretjim odstavkom 122. člena zakona za leto 2013.

(2) 122. člen zakona se uporablja od 1. januarja 2013 
dalje.

238. člen
Spremenjeni prvi odstavek 132. člena zakona se upora-

blja za dohodek iz kapitala, prejet ali dosežen od 1. januarja 
2013 dalje.

24. Zakon	o	davku	od	dobička	od	odsvojitve	izvedenih	
finančnih	instrumentov

239. člen
Prvi odstavek 14. člena zakona se uporablja za dobiček 

od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, dosežen od 
1. januarja 2013 dalje.

25. Zakon	o	davku	na	vodna	plovila

240. člen
(začetek uporabe)

Dodatni davek od plovil iz 5.a člena zakona se prvič od-
meri za leto 2013.

26. Zakon	o	davku	na	motorna	vozila

241. člen
Dodatni davek na motorna vozila iz 6.aa člena zakona se 

prvič odmeri prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu, v 
katerem je zakon uveljavljen.

27. Študentsko	delo

242. člen
(sklenjene koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijske pogodbe, sklenjene na podlagi Zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, se 
uskladijo s tem zakonom najpozneje v 30 dneh od dneva uve-
ljavitve tega zakona.

(2) Organizacije oziroma delodajalci, ki posredujejo za-
časna in občasna dela osebam iz drugega odstavka 6.b člena 
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel-
nosti, začnejo sredstva iz koncesijske dajatve po tem zakonu 
obračunavati prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem 
je zakon uveljavljen.

243. člen
(prenos sredstev v proračunski sklad ministrstva)

Sredstva iz koncesijske dajatve po Zakonu o zaposlova-
nju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, 
št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 
63/07 – popr. in 59/07 – ZŠtip in 51/10 – odločba US, 80/10 – 
ZUTD), ki se do uveljavitve tega zakona realizirajo pri Javnem 
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in ne 
bodo porabljena, se z dnem uveljavitve tega zakona v celoti 
prenesejo v proračunski sklad ministrstva in se namenijo za 
sofinanciranje štipendij.

28. Davek	na	nepremično	premoženje	 
večje	vrednosti

244. člen
(1) Davek na nepremično premoženje se za leto 2012 

odmeri za obdobje od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, 
v katerem je ta zakon uveljavljen, do konca leta.

(2) Ne glede na 191. člen tega zakona so v letu 2012 
predmet obdavčitve z davkom na nepremično premoženje ne-
premičnine na območju Republike Slovenije, kot so po stanju 
na prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je ta zakon 
uveljavljen, določene v registru nepremičnin.

(3) Ne glede na 192. člen tega zakona je v letu 2012 
davčni zavezanec oseba, ki je na prvi dan v mesecu, ki 
sledi mesecu, v katerem je ta zakon uveljavljen, v registru 
nepremičnin evidentirana kot lastnik oziroma kot upravljavec 
nepremičnin.

(4) Ne glede na 193. člen tega zakona je v letu 2012 za 
določitev davčne osnove merodajna posplošena tržna vrednost 
nepremičnin, ki je prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v ka-
terem je ta zakon uveljavljen, pripisana nepremičnini v registru 
nepremičnin.

(5) Za leto 2012 se davčna obveznost, določena v skladu 
s 194. členom tega zakona zmanjša za 50 %.

(6) Ne glede na drugi in tretji odstavek 195. člena tega za-
kona davčni organ v letu 2012 izda odločbo o odmeri davka na 
nepremično premoženje v roku treh mesecev po uveljavitvi za-
kona, organ pristojen za evidentiranje in množično vrednotenje 
nepremičnin pa pošlje podatke iz tretjega odstavka 195. člena 
tega zakona po stanju na prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, v 
katerem je ta zakon uveljavljen, davčnemu organu v roku dveh 
mesecev od uveljavitve zakona.

29. Začasni	ukrepi	na	področju	uveljavljanja	pravic	 
iz	javnih	sredstev

245. člen
Postopki za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka, 

ki so jih upravičenci začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se 
končajo po dosedanjih predpisih.

30. Začasni	ukrepi	na	področju	plač,	povračil	stroškov	 
in	nekaterih	drugih	prejemkov	zaposlenih	ter	 
za	omejevanje	stroškov	v	javnem	sektorju

246. člen
(1) Javnim uslužbencem, ki na dan uveljavitve tega zako-

na izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokoj-
nine na podlagi prvega odstavka 36. člena v povezavi s prvim 
odstavkom 54. člena oziroma četrtim odstavkom 430. člena 
ali 402. členom ali 404. členom ZPIZ-1, pogodba o zaposlitvi 
preneha veljati.

(2) Pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu preneha 
veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik 
prvi delovni dan po izteku dveh mesecev od uveljavitve tega 
zakona. Javni uslužbenec, ki mu pogodba o zaposlitvi prene-
ha veljati, ima pravico do odpravnine v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle 
tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, 
če je to zanj ugodneje.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek javnemu uslužbencu po-
godba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se delodajalec in javni 
uslužbenec za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v 
roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona dogovorita za 
nadaljevanje delovnega razmerja. V dogovoru o nadaljevanju 
delovnega razmerja se določi tudi trajanje delovnega razmerja, 
javnemu uslužbencu pa po prenehanju delovnega razmerja pri-
pada pravica do odpravnine v višini treh povprečnih mesečnih 
plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece 
oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj 
ugodneje.
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(4) Javnemu uslužbencu iz prvega odstavka tega člena, 
ki se upokoji v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona, ob 
odhodu v pokoj pripada odpravnina v višini treh povprečnih 
mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle 
tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, 
če je to zanj ugodneje.

247. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 

4., 6. in 7. člen Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za 
leto 2012.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona za javni sektor prene-
ha veljati Zakon o višini povračil stroškov in drugih prejemkov 
(Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01).

(3) Funkcionarjem, ki jim je prenehala funkcija in na dan 
uveljavitve tega zakona prejemajo nadomestilo plače, se od 
dneva uveljavitve tega zakona nadomestilo določi v skladu s 
tem zakonom.

248. člen
Zaposlenim, ki so v letu 2012 do uveljavitve tega zakona 

prejeli regres za letni dopust v drugačni višini, kot jo določa ta 
zakon, se ob naslednjih izplačilih regresa višina regresa zniža 
za znesek razlike med izplačanim regresom in regresom, do-
ločenim s tem zakonom.

249. člen
Vlada izda uredbo iz četrtega odstavka 171. člena tega 

zakona najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.

250. člen
Gospodarsko rast v skladu s šestim odstavkom 

143. člena, 151. členom in 182. členom tega zakona ugotovi 
Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o ugotovitvi, da je 
gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega pro-
izvoda, vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 
30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast 
preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.

VI.	DEL	 
KONČNA	DOLOČBA

251. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 411-01/12-13/122
Ljubljana, dne 11. maja 2012
EPA 263-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr.	Gregor	Virant l.r.

Predsednik

Priloga 1: Plačna lestvica, veljavna od prvega dne v 
mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen Zakon za 
uravnoteženje javnih financ

Plačni  
razred

Osnovna plača
(v EUR)

Plačni  
razred

Osnovna plača
(v EUR)

1 440,38 34 1.606,68

2 458,00 35 1.670,94

3 476,31 36 1.737,79

4 495,37 37 1.807,29

5 515,18 38 1.879,59

6 535,80 39 1.954,78

7 557,21 40 2.032,98

8 579,51 41 2.114,29

9 602,70 42 2.198,84

10 626,81 43 2.286,81

11 651,88 44 2.378,28

12 677,95 45 2.473,41

13 705,06 46 2.572,34

14 733,27 47 2.675,25

15 762,60 48 2.782,25

16 793,10 49 2.893,54

17 824,84 50 3.009,28

18 857,83 51 3.129,66

19 892,13 52 3.254,84

20 927,82 53 3.385,03

21 964,94 54 3.520,44

22 1.003,54 55 3.661,25

23 1.043,68 56 3.807,69

24 1.085,43 57 3.960,02

25 1.128,83 58 4.118,41

26 1.173,99 59 4.283,14

27 1.220,94 60 4.454,47

28 1.269,78 61 4.632,64

29 1.320,58 62 4.817,96

30 1.373,40 63 5.010,67

31 1.428,34 64 5.211,10

32 1.485,46 65 5.419,54

33 1.544,88
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DRUGI	DRŽAVNI	ORGANI	
IN	ORGANIZACIJE

1701.	 Dopolnitev	Tarife	nadomestil	za	objave	
v	postopkih	zaradi	insolventnosti

Na podlagi petega in šestega odstavka 122. člena Za-
kona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 
59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 
–  ZPUOOD in 23/12 – Odl. US) in 3. točke 15. člena Sklepa 
o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) 
ter v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje (št. 007-
147/2012, z dne 4. 4. 2012) Svet Agencije Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve, sprejema

D	O	P	O	L	N	I	T	E	V			T	A	R	I	F	
nadomestil	za	objave	v	postopkih	zaradi	

insolventnosti

1. člen
V Tarifi nadomestil za objave v postopkih zaradi insol-

ventnosti (Uradni list RS, št. 93/08) se v 2. členu v 5. točki 
na koncu pika nadomesti z vejico, za 5. točko pa doda nova  
6. točka, ki se glasi:

»6. stečajni postopek nad pravno osebo, ki se je začel 
zaradi ustavitve postopka prisilne poravnave, 35 EUR.«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadomestilo iz 2. točke prejšnjega odstavka se za ste-

čajni postopek nad pravno osebo, ki se je začel zaradi ustavitve 
postopka prisilne likvidacije, ne zaračuna.«.

2. člen
Ta dopolnitev Tarife nadomestil za objave v postopkih 

zaradi insolventnosti začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-40/2008-20
Ljubljana, dne 22. marca 2012
EVA 2012-1611-0066

Genovefa	Ružić	l.r.
predsednica Sveta AJPES

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tej dopolnitvi 
tarife s sklepom, št. 42600-5/2012/3 z dne 22. 5. 2012.

1702. Aneks	št.	5	h	Kolektivni	pogodbi	za	javni	
sektor	(KPJS)

Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor 
(Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 
33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 
89/10, 89/10, 59/11, 6/12)

Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani deloda-
jalca

in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na 

strani javnih uslužbencev
sklenejo

A	N	E	K	S			š	t.			5
h	Kolektivni	pogodbi	za	javni	sektor	(KPJS)

1. člen
(1) V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, 

št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 
91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 
59/11, 6/12) se v petem odstavku 50. člena besedilo »za mesec 
oktober v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v katerem realna 
rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5% tako, da se v 
prvem letu do tedaj dosežena osnovna plača javnega usluž-
benca poviša za vrednost tretje četrtine odprave nesorazmerja 
v osnovni plači javnega uslužbenca, in v drugem letu pa še za 
vrednost četrte četrtine odprave nesorazmerja.« nadomesti z 
besedilom, ki se glasi:

»s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi Zakona 
za uravnoteženje javnih financ.«.

(2) Šesti odstavek se črta.

2. člen
Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 1. 1. 

2014 ne uskladi.

3. člen
(regres za letni dopust za leto 2013)

Regres za letni dopust se izplača v višini, kot je določena 
v Zakonu za uravnoteženje javnih financ.

4. člen
Pred koncem leta 2013 se, v skladu s 5. členom Za-

kona o sistemu plač v javnem sektorju, izvedejo obvezna 
pogajanja o možnosti uskladitve vrednosti plačnih razredov 
iz plačne lestvice v smislu omilitve posledic spremembe 
osnovnih plač v skladu s prvo alinejo prve točke Dogovora 
o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v 
javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje 
od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 z dne 10. 5. 2012 in o 
odpravi nepravilnosti v plačnem sistemu, kot so opredeljene 
v Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju 
zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdo-
bje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009 in Dogovoru o ukrepih 
na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 
2009–november 2011 z dne 28. 10. 2009.

5. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po uveljavitvi Zakona 

za uravnoteženje javnih financ.

Št. 0100-132/2012/1
Ljubljana, dne 18. maja 2012
EVA 2012-2030-0025

Vlada	Republike	Slovenije: Reprezentativni	sindikati	
javnega	sektorja:

dr.	Senko	Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje in javno upravo

SINDIKAT VZGOJE, 
IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI 

IN KULTURE SLOVENIJE
Jelka	Velički l.r.

dr.	Janez	Šušteršič l.r.
Minister

za finance

SINDIKAT VETERINARJEV 
SLOVENIJE – PERGAM

Milan	Štimec l.r.

SINDIKAT DELAVCEV V 
VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI 

IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE

Bojan	Hribar l.r.
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GLOSA – SINDIKAT 
KULTURE SLOVENIJE

Doro	Hvalica l.r.

SINDIKAT DRŽAVNIH 
ORGANOV SLOVENIJE

Frančišek	Verk l.r.

POLICIJSKI SINDIKAT 
SLOVENIJE

Radivoj	Uroševič
NI PODPISAL

SINDIKAT CARINIKOV 
SLOVENIJE

Dušan	Pečnik l.r.

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA VARSTVA 

SLOVENIJE
Zvonko	Vukadinovič l.r.

FIDES, SINDIKAT 
ZDRAVNIKOV IN 

ZOBOZDRAVNIKOV 
SLOVENIJE

Konrad	Kuštrin l.r.

SINDIKAT DELAVCEV 
V ZDRAVSTVENI NEGI 

SLOVENIJE
Jelka	Mlakar l.r.

KONFEDERACIJA 
SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

Peter	Majcen l.r.

SINDIKAT POKLICNEGA 
GASILSTVA SLOVENIJE
Aleksander	Ogrizek l.r.

NEODVISNI SINDIKAT 
DELAVCEV  

LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr.	Tomaž	Sajovic

NI PODPISAL

SINDIKAT KULTURNIH 
IN UMETNIŠKIH 

USTVARJALCEV RTV
Peter	Kosmač
NI PODPISAL

SIFARM – SINDIKAT 
FARMACEVTOV SLOVENIJE

Dragana	Žitnik l.r.

SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA 

SLOVENIJE
Darinka	Avguštiner l.r.

SIDIKATI V ZDRAVSTVU 
SLOVENIJE – PERGAM

Matija	Cevc l.r.

SVAS – SINDIKAT VLADNE 
AGENCIJE SLOVENIJE

Jurij	Por l.r.

SINDIKAT SLOVENSKIH 
DIPLOMATOV

Stanislav	Sikošek
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV 
RADIODIFUZIJE SLOVENIJE

Tom	Zalaznik l.r.

SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE

Stanislav	Košir l.r.

SILMES – SINDIKAT 
LABORATORIJSKE 

MEDICINE SLOVENIJE
Stane	Tomšič l.r.

SINDIKAT MINISTRSTVA
 ZA OBRAMBO

Darko	Milenkovič
NI PODPISAL

SINDIKAT NOVINARJEV 
SLOVENIJE
Iztok	Jurančič
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV 
PRAVOSODJA SLOVENIJE

Tomaž	Virnik
NI PODPISAL

SINDIKAT CENTROV ZA 
SOCIALNO DELO – SINCE 07 

– KSS PERGAM
Perica	Radonjič l.r.

SINDIKAT SEVALCEV 
SLOVENIJE PERGAM
Gregor	Novak l.r.

SINDIKAT KAPITANIJE 
SLOVENIJE

Loredano	Cetin
NI PODPISAL

SINDIKAT POLICISTOV 
SLOVENIJE

Zoran	Petrovič
NI PODPISAL

DENS – SINDIKAT 
ZOBOZDRAVNIKOV

SLOVENIJE
Alenka	Krabonja

NI PODPISAL

SINDIR – SINDIKAT 
DIREKTORJEV IN 

RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton	Obreht l.r.
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SORS – SINDIKAT 
OBČINSKIH REDARJEV 

SLOVENIJE
Sonja	Kramar l.r.

SINDIKAT JAVNIH 
USLUŽBENCEV

SLOVENIJE
Marko	Belavič
NI PODPISAL

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 
24. 5. 2012 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-26 o tem, da je 
Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za jevni sektor (KPJS) vpisan 
v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o 
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno 
številko 30/6.

1703. Aneks	h	Kolektivni	pogodbi	za	negospodarske	
dejavnosti	v	Republiki	Sloveniji

Na podlagi 3. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91, 
Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 
18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 
2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 
– ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98, 
3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 
– ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 
3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – KPnd, 116/00, 122/00, 
3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 
– KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 – 
KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 
8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 
– ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 
19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12)

Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani deloda-
jalca

in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na 

strani javnih uslužbencev
sklenejo

A	N	E	K	S
h	Kolektivni	pogodbi	za	negospodarske	

dejavnosti	v	Republiki	Sloveniji

1. člen
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukre-

pih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 
2012 do 1. januarja 2014 št. 0100-6/2012/56 z dne 10. 5. 2012.

2. člen
(določitev pogojev in višina)

Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom 
in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev iz Kolektivne 
pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – 
ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 
80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 
19/97, 25/97, 37/97, 40/97 – ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 
87/97 – ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 
2/99, 2/99, 2/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 
59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – 
KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 

43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 
8/02, 9/02, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 
69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 
115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 
67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 
2/11, 3/12), ki se nanašajo na:

1. regres za prehrano
2. nadomestilo za ločeno življenje
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
4. povračilo stroškov na službenem potovanju v državi 

in v tujini
5. kilometrino za uporabo lastnega avtomobila
6. jubilejno nagrado
7. solidarnostno pomoč
8. odpravnino ob upokojitvi
9. terenski dodatek
10. usklajevanje višin zneskov

se od začetka veljavnosti tega aneksa glede povračil stroškov 
v zvezi z delom in drugih prejemkov za javne uslužbence 
uporabljajo določbe tega aneksa, razen, če s tem aneksom ni 
drugače določeno.

3. člen
(regres za prehrano)

(1) Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane 
med delom.

(2) Višina regresa za prehrano med delom znaša 3,52 eu-
rov.

(3) Izplačilo regresa iz prejšnjega odstavka pripada jav-
nemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu.

(4) Kot dan prisotnosti na delu se šteje, če delavec dela 
več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na podlagi 
predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpi-
sov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem 
dopustu.

(5) Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da 
javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obvezno-
sti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več 
kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne 
obveznosti deli z osem.

(6) Če javni uslužbenec v določenem mesecu dela preko 
polnega delovnega časa, mu za vsakih izpolnjenih osem ur 
dela preko polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega 
odstavka tega člena.

(7) V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med 
delom ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom 
regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Ko-
riščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa 
za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane 
nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upra-
vičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka 
tega člena.

(8) V primeru, ko je javni uslužbenec na službenem po-
tovanju in ni upravičen do dnevnice v skladu z 9. členom, mu 
pripada dodaten regres za prehrano v primeru, da službeno 
potovanje traja več kot osem ur.

4. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)

(1) Nadomestilo za ločeno življenje se javnemu uslužben-
cu, ki je razporejen na delo več kot 70 kilometrov izven kraja 
bivališča njegove ožje družine in živi ločeno od ožje družine, 
izplačuje kot mesečno nadomestilo stroškov stanovanja. Ožja 
družina je zakonec, zunajzakonski partner in otroci in posvo-
jenci, ki jih je javni uslužbenec po zakonu dolžan preživljati in 
jih tudi dejansko preživlja ter partner v času trajanja registrirane 
istospolne partnerske skupnosti.

(2) Višina nadomestila za ločeno življenje znaša 
140,54 eurov.
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5. člen
(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada 
javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do 
delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.

(2) Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini 
stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če 
javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinče-
nega motornega bencina – 95 oktanov.

(3) Javni prevoz ni možen, če ne obstaja, če ga glede 
na delovni čas javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali če 
bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas 
javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za 
javnega uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne 
izgube v eno smer.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka mesečna viši-
na povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati 
več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno 
obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet 
na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca 
sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

(5) Če mora javni uslužbenec zaradi potreb delovnega 
procesa, izrednega dogodka ali zaradi dela izven redno pred-
videnega razporeda priti na delo večkrat, kot je število delovnih 
dni, se mu za te prihode in odhode povrnejo stroški prevoza, ne 
glede na omejitev višine povračila stroškov prevoza na delo in 
z dela iz četrtega odstavka tega člena.

(6) Če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz 
oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in 
z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo 
in z dela ne pripada.

(7) V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo v več kra-
jih, se mu za razdaljo med temi kraji povrnejo stroški prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi. V kolikor nima možnosti prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi se mu povrne kilometrina v višini 
8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

6. člen
(določitev višine povračila stroškov prevoza na delo  

in z dela glede na kraj)
(1) Kraj, iz katerega se javni uslužbenec vozi na delo 

in z dela, je kraj bivališča oziroma kraj, iz katerega se javni 
uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližje 
delovnemu mestu.

(2) V primeru, da ima javni uslužbenec v uporabi službeno 
stanovanje, se povračilo stroškov prevoza obračuna od kraja 
službenega stanovanja. Če javni uslužbenec zavrne dodelitev 
službenega stanovanja, se mu ne glede na način obračuna 
stroškov prevoza iz tega člena, obračunajo in povrnejo stroški 
prevoza od kraja dodeljenega službenega stanovanja, oziroma 
kraja, iz katerega se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta 
bliže kraju opravljanja dela.

(3) V primeru, da je bil javni uslužbenec premeščen ozi-
roma prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma 
volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju, 
se javnemu uslužbencu povrnejo stroški v skladu z drugim 
odstavkom prejšnjega člena.

7. člen
(izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Javni uslužbenec poda pisno izjavo za povračilo stro-
škov prevoza na delo in z dela. Izjava vključuje naslednje 
podatke:

1. bivališče,
2. kraj, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo,
3. razdalja od bivališča do delovnega mesta (v kilometrih),
4. razdalja od kraja, od koder se javni uslužbenec dejan-

sko vozi na delo do delovnega mesta (v kilometrih),
5. vrsta in cena javnega prevoza.

(2) Vsako spremembo podatkov iz 1. in 2. točke prejšnje-
ga odstavka mora javni uslužbenec v osmih dneh sporočiti 
pristojni službi delodajalca.

8. člen
(stroški in obračun stroškov na službenem potovanju)
(1) Javnemu uslužbencu se povrnejo stroški, nastali na 

službenem potovanju, na katerega je javni uslužbenec napoten 
z nalogom za službeno potovanje (v nadaljnjem besedilu: potni 
nalog). Za službeno potovanje se šteje potovanje, na katerega 
je napoten javni uslužbenec, da opravi določeno nalogo izven 
kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

(2) Kot stroški na službenem potovanju v državi se štejejo:
– stroški javnega prevoza,
– dnevnica kot povračilo stroškov prehrane,
– kilometrina, če je bila za službeno potovanje odobrena 

uporaba lastnega avtomobila,
– parkirnina,
– stroški prenočevanja in
– drugi stroški, vezani na opravljanje nalog na službenem 

potovanju in z izkazanim računom.
(3) Javni uslužbenec ima pred pričetkom službenega po-

tovanja pravico do akontacije stroškov za službeno potovanje, 
razen v primerih, ko tega ne omogočajo veljavni predpisi.

(4) Stroški za povračilo za službena potovanja v tujino 
se izplačujejo v skladu z uredbo, ki ureja službena potovanja 
v tujino.

9. člen
(dnevnica za službeno potovanje v državi)

(1) Dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji 
je povračilo stroškov prehrane javnemu uslužbencu za tri obro-
ke dnevno na službenem potovanju.

(2) Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službe-
no potovanje v državi, ki traja več kot 12 ur, v višini 16 eurov.

(3) Javni uslužbenec, ki ima na službenem potovanju 
poravnano celotno prehrano v ceni druge storitve ali pa mu 
prehrano poravna organizator, nima pravice do dnevnice. V 
primeru, da ima javni uslužbenec na službenem potovanju 
zagotovljene brezplačne obroke, se za zagotovljeni brezplačni 
zajtrk odšteje 20 odstotkov, za brezplačno kosilo oziroma ve-
čerjo pa za vsak obrok 40 odstotkov vrednosti dnevnice.

(4) Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.

10. člen
(kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi)
(1) Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je 

izjemoma mogoča samo na podlagi dogovora med deloda-
jalcem in javnim uslužbencem, če drugače ni možno opraviti 
službene poti oziroma rednega dela.

(2) V primeru, da je javnemu uslužbencu v službene na-
mene odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo 
stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na 
podlagi potnega naloga.

(3) Kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila 
v službene namene znaša 18 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer. Kilo-
metrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz 
pogodbe o zaposlitvi znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.

11. člen
(stroški prenočevanja)

Stroški za prenočitev se delavcem priznajo v polnem zne-
sku po priloženem računu za prenočevanje, ki ga je predhodno 
odobril delodajalec. Stroški za prenočišče se delavcu povrnejo 
tudi brez predloženega računa, in sicer v višini zneska, ki pred-
stavlja 30% vrednosti dnevnice.
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12. člen
(jubilejna nagrada)

(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v vi-
šini:

– za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eurov.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu 

ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je 

javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

13. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Delodajalec je dolžan izplačati javnemu uslužbencu 
solidarnostno pomoč v višini 577,51 EUR v primerih in po po-
stopku, določenem v kolektivni pogodbi.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni 
uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je 
zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine mi-
nimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih 
določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo soli-
darnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma 
od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.

14. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni 
mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece oziroma dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, 
če je to zanj ugodneje.

(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj 
financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine 
odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
javnemu uslužbencu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj 
pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač za-
poslenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma 
treh zadnjih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje, 
če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s pred-
pisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do 
starostne pokojnine.

(4) Odpravnina iz prejšnjega odstavka tega člena pripada 
tudi javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.

(5) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno 
sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu 
ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.

15. člen
(terenski dodatek)

(1) Javni uslužbenec je upravičen do terenskega dodatka, 
kadar je napoten na delo izven kraja sedeža delodajalca ozi-
roma izven kraja, kjer v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja 
delo, in sta tam javnemu uslužbencu zagotovljena brezplačna 
prehrana in prenočišče.

(2) Višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov 
dnevnice za službeno potovanje v državi.

(3) Terenski dodatek in dnevnica se izključujeta.

16. člen
(usklajevanje višin zneskov)

(1) Znesek iz 3. člena tega aneksa se usklajuje vsakih 
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi 

podatkov Statističnega urada RS. Prva uskladitev se opravi s 
1. 1. 2013 na osnovi rasti cen prehrambenih izdelkov za obdo-
bje julij–december 2012.

(2) Zneski iz 4., 9., 12.,13. in 15. člena tega aneksa se 
usklajujejo na enak način in v enaki višini, kot se usklajuje 
vrednost plačnih razredov v skladu s postopkom iz 5. člena 
ZSPJS, pri čemer se prva uskladitev višin teh zneskov izvede 
ob prvi uskladitvi osnovnih plač po uveljavitvi tega zakona.

17. člen
(nova pogajanja)

Najkasneje pred koncem leta 2013 se izvedejo pogajanja 
o možnosti vrnitve posameznih pravic na raven pred znižanjem.

18. člen
(veljavnost)

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne na-
slednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil uveljavljen 
zakon, ki ureja uravnoteženje javnih financ.

Št. 0100-133/2012/1
Ljubljana, dne 18. maja 2012
EVA 2012-2030-0026

Vlada	
Republike	Slovenije:

dr.	Senko	Pličanič l.r.
Minister za pravosodje 

in javno upravo

dr.	Janez	Šušteršič l.r.
Minister za finance

Reprezentativni	sindikati	
javnega	sektorja:

SINDIKAT VZGOJE, 
IZOBRAŽEVANJA,

ZNANOSTI IN KULTURE 
SLOVENIJE

Jelka	Velički l.r.

SINDIKAT VETERINARJEV 
SLOVENIJE – PERGAM

Milan	Štimec l.r.

SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI

DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan	Hribar l.r.

GLOSA – SINDIKAT KULTURE  
SLOVENIJE

Doro	Hvalica l.r.

SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV 
SLOVENIJE

Drago	Ščernjavič l.r.

POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj	Uroševič

NI PODPISAL

SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan	Pečnik l.r.

SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA 

SLOVENIJE
Zvonko	Vukadinovič l.r.

FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV 
IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE

Konrad	Kuštrin
NI PODPISAL
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SINDIKAT DELAVCEV 
V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE

Jelka	Mlakar l.r.

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90  
SLOVENIJE

Peter	Majcen l.r.

SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA 
SLOVENIJE

Aleksander	Ogrizek l.r.

NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE

dr.	Tomaž	Sajovic
NI PODPISAL

SINDIKAT KULTURNIH IN 
UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV

Peter	Kosmač
NI PODPISAL

SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV 
SLOVENIJE

Dragana	Žitnik l.r.

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA SKRBSTVA 

SLOVENIJE 
Darinka	Avguštiner l.r.

SIDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE 
– PERGAM

Matija	Cevc l.r.

SVAS – SINDIKAT VLADNE 
AGENCIJE SLOVENIJE

Jurij	Por l.r.

SINDIKAT SLOVENSKIH 
DIPLOMATOV

Stanislav	Sikošek
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV 
RADIODIFUZIJE SLOVENIJE

Tom	Zalaznik l.r.

SINDIKAT SOCIALNEGA  
ZAVAROVANJA  SLOVENIJE  

Stanislav	Košir l.r.

SILMES – SINDIKAT 
LABORATORIJSKE

MEDICINE SLOVENIJE
Stane	Tomšič l.r.

SINDIKAT MINISTRSTVA 
ZA OBRAMBO

Darko	Milenkovič
NI PODPISAL

SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Iztok	Jurančič
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA   
SLOVENIJE
Tomaž	Virnik
NI PODPISAL

SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO 
DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM

Perica	Radonjič l.r.

SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE 
PERGAM

Gregor	Novak l.r.

SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE
Loredano	Cetin
NI PODPISAL

SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran	Petrovič
NI PODPISAL

DENS – SINDIKAT 
ZOBOZDRAVNIKOV 

SLOVENIJE
Alenka	Krabonja

NI PODPISAL

SINDIR – SINDIKAT DIREKTORJEV 
IN RAVNATELJEV SLOVENIJE

Anton	Obreht l.r.

SORS – SINDIKAT OBČINSKIH 
REDARJEV SLOVENIJE

Sonja	Kramar l.r.

SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV
SLOVENIJE

Marko	Belavič
NI PODPISAL

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 
24. 5. 2012 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-6 o tem, da je 
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na 
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 22/1.

1704. Aneks	h	Kolektivni	pogodbi	za	zaposlene	
v	zdravstveni	negi

Na podlagi določila 3. točke II. poglavja Kolektivne pogod-
be za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 
73/98, 63/99, 73/00, 94/07, 60/08, 89/08, 83/10 – sklep o 
odpovedi, 89/10 – sklep o preklicu odpovedi, 3/11, 105/11 – 
razlaga, 107/11)

Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani deloda-
jalca

in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na 

strani javnih uslužbencev
sklenejo

A	N	E	K	S	
h	Kolektivni	pogodbi	za	zaposlene	 

v	zdravstveni	negi

1. člen
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukre-

pih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v jav-
nem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 
1. junija 2012 do 1. januarja 2014 št. 0100-6/2012/56 z dne 
10. 5. 2012.
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2. člen
(določitev pogojev in višina)

Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z 
delom in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev iz 
Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni 
list RS, št. 60/98, 73/98, 63/99, 73/00, 94/07, 60/08, 89/08, 
83/10 – sklep o odpovedi, 89/10 – sklep o preklicu odpovedi, 
3/11, 105/11 – razlaga, 107/11), ki se nanašajo na:

1. regres za prehrano
2. nadomestilo za ločeno življenje
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
4. povračilo stroškov na službenem potovanju v državi 

in v tujini
5. kilometrino za uporabo lastnega avtomobila
6. jubilejno nagrado
7. solidarnostno pomoč
8. odpravnino ob upokojitvi
9. usklajevanje višin zneskov

se od začetka veljavnosti tega aneksa glede povračil stroškov 
v zvezi z delom in drugih prejemkov za javne uslužbence 
uporabljajo določbe tega aneksa, razen, če s tem aneksom ni 
drugače določeno.

3. člen
(regres za prehrano)

(1) Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane 
med delom.

(2) Višina regresa za prehrano med delom znaša 3,52 eurov.
(3) Izplačilo regresa iz prejšnjega odstavka pripada jav-

nemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu.
(4) Kot dan prisotnosti na delu se šteje, če delavec dela 

več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na podlagi 
predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpi-
sov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem 
dopustu.

(5) Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da 
javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obvezno-
sti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več 
kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne 
obveznosti deli z osem.

(6) Če javni uslužbenec v določenem mesecu dela preko 
polnega delovnega časa, mu za vsakih izpolnjenih osem ur 
dela preko polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega 
odstavka tega člena.

(7) V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med 
delom ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom 
regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Ko-
riščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa 
za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane 
nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upra-
vičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka 
tega člena.

(8) V primeru, ko je javni uslužbenec na službenem po-
tovanju in ni upravičen do dnevnice v skladu z 9. členom, mu 
pripada dodaten regres za prehrano v primeru, da službeno 
potovanje traja več kot osem ur.

4. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)

(1) Nadomestilo za ločeno življenje se javnemu uslužben-
cu, ki je razporejen na delo več kot 70 kilometrov izven kraja 
bivališča njegove ožje družine in živi ločeno od ožje družine, 
izplačuje kot mesečno nadomestilo stroškov stanovanja. Ožja 
družina je zakonec, zunajzakonski partner in otroci in posvo-
jenci, ki jih je javni uslužbenec po zakonu dolžan preživljati in 
jih tudi dejansko preživlja ter partner v času trajanja registrirane 
istospolne partnerske skupnosti.

(2) Višina nadomestila za ločeno življenje znaša 
140,54 eurov.

5. člen
(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada 
javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do 
delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.

(2) Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini 
stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če 
javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinče-
nega motornega bencina – 95 oktanov.

(3) Javni prevoz ni možen, če ne obstaja, če ga glede 
na delovni čas javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali če 
bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas 
javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za 
javnega uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne 
izgube v eno smer.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka mesečna viši-
na povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati 
več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno 
obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet 
na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca 
sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

(5) Če mora javni uslužbenec zaradi potreb delovnega 
procesa, izrednega dogodka ali zaradi dela izven redno pred-
videnega razporeda priti na delo večkrat, kot je število delovnih 
dni, se mu za te prihode in odhode povrnejo stroški prevoza, ne 
glede na omejitev višine povračila stroškov prevoza na delo in 
z dela iz četrtega odstavka tega člena.

(6) Če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz 
oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in 
z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo 
in z dela ne pripada.

(7) V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo v več kra-
jih, se mu za razdaljo med temi kraji povrnejo stroški prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi. V kolikor nima možnosti prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi se mu povrne kilometrina v višini 
8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

6. člen
(določitev višine povračila stroškov prevoza na delo  

in z dela glede na kraj)
(1) Kraj, iz katerega se javni uslužbenec vozi na delo 

in z dela, je kraj bivališča oziroma kraj, iz katerega se javni 
uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližje 
delovnemu mestu.

(2) V primeru, da ima javni uslužbenec v uporabi službeno 
stanovanje, se povračilo stroškov prevoza obračuna od kraja 
službenega stanovanja. Če javni uslužbenec zavrne dodelitev 
službenega stanovanja, se mu ne glede na način obračuna 
stroškov prevoza iz tega člena, obračunajo in povrnejo stroški 
prevoza od kraja dodeljenega službenega stanovanja, oziroma 
kraja, iz katerega se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta 
bliže kraju opravljanja dela.

(3) V primeru, da je bil javni uslužbenec premeščen ozi-
roma prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma 
volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju, 
se javnemu uslužbencu povrnejo stroški v skladu z drugim 
odstavkom prejšnjega člena.

7. člen
(izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Javni uslužbenec poda pisno izjavo za povračilo stro-
škov prevoza na delo in z dela. Izjava vključuje naslednje 
podatke:

1. bivališče,
2. kraj, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo,
3. razdalja od bivališča do delovnega mesta (v kilometrih),
4. razdalja od kraja, od koder se javni uslužbenec dejan-

sko vozi na delo do delovnega mesta (v kilometrih),
5. vrsta in cena javnega prevoza.
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(2) Vsako spremembo podatkov iz 1. in 2. točke prejšnje-
ga odstavka mora javni uslužbenec v osmih dneh sporočiti 
pristojni službi delodajalca.

8. člen
(stroški in obračun stroškov na službenem potovanju)
(1) Javnemu uslužbencu se povrnejo stroški, nastali na 

službenem potovanju, na katerega je javni uslužbenec napoten 
z nalogom za službeno potovanje (v nadaljnjem besedilu: potni 
nalog). Za službeno potovanje se šteje potovanje, na katerega 
je napoten javni uslužbenec, da opravi določeno nalogo izven 
kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

(2) Kot stroški na službenem potovanju v državi se štejejo:
– stroški javnega prevoza,
– dnevnica kot povračilo stroškov prehrane,
– kilometrina, če je bila za službeno potovanje odobrena 

uporaba lastnega avtomobila,
– parkirnina,
– stroški prenočevanja in
– drugi stroški, vezani na opravljanje nalog na službenem 

potovanju in z izkazanim računom.
(3) Javni uslužbenec ima pred pričetkom službenega po-

tovanja pravico do akontacije stroškov za službeno potovanje, 
razen v primerih, ko tega ne omogočajo veljavni predpisi.

(4) Stroški za povračilo za službena potovanja v tujino 
se izplačujejo v skladu z uredbo, ki ureja službena potovanja 
v tujino.

9. člen
(dnevnica za službeno potovanje v državi)

(1) Dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji 
je povračilo stroškov prehrane javnemu uslužbencu za tri obro-
ke dnevno na službenem potovanju.

(2) Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službe-
no potovanje v državi, ki traja več kot 12 ur, v višini 16 eurov.

(3) Javni uslužbenec, ki ima na službenem potovanju 
poravnano celotno prehrano v ceni druge storitve ali pa mu 
prehrano poravna organizator, nima pravice do dnevnice. V 
primeru, da ima javni uslužbenec na službenem potovanju 
zagotovljene brezplačne obroke, se za zagotovljeni brezplačni 
zajtrk odšteje 20 odstotkov, za brezplačno kosilo oziroma ve-
čerjo pa za vsak obrok 40 odstotkov vrednosti dnevnice.

(4) Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.

10. člen
(kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi)
(1) Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je 

izjemoma mogoča samo na podlagi dogovora med deloda-
jalcem in javnim uslužbencem, če drugače ni možno opraviti 
službene poti oziroma rednega dela.

(2) V primeru, da je javnemu uslužbencu v službene na-
mene odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo 
stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na 
podlagi potnega naloga.

(3) Kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila 
v službene namene znaša 18 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer. Kilo-
metrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz 
pogodbe o zaposlitvi znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.

11. člen
(stroški prenočevanja)

Stroški za prenočitev se delavcem priznajo v polnem zne-
sku po priloženem računu za prenočevanje, ki ga je predhodno 
odobril delodajalec. Stroški za prenočišče se delavcu povrnejo 
tudi brez predloženega računa, in sicer v višini zneska, ki pred-
stavlja 30% vrednosti dnevnice.

12. člen
(jubilejna nagrada)

(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eurov.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu 

ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je 

javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

13. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Delodajalec je dolžan izplačati javnemu uslužbencu 
solidarnostno pomoč v višini 577,51 EUR v primerih in po po-
stopku, določenem v kolektivni pogodbi.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni 
uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je 
zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine mi-
nimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih 
določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo soli-
darnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma 
od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.

14. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni 
mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece oziroma dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, 
če je to zanj ugodneje.

(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj 
financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine 
odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
javnemu uslužbencu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj 
pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač za-
poslenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma 
treh zadnjih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje, 
če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s pred-
pisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do 
starostne pokojnine.

(4) Odpravnina iz prejšnjega odstavka tega člena pripada 
tudi javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.

(5) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno 
sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu 
ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.

15. člen
(usklajevanje višin zneskov)

(1) Znesek iz 3. člena tega aneksa se usklajuje vsakih 
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi 
podatkov Statističnega urada RS. Prva uskladitev se opravi s 
1. 1. 2013 na osnovi rasti cen prehrambenih izdelkov za obdo-
bje julij–december 2012.

(2) Zneski iz 4., 9., 12. in 13. člena tega aneksa se uskla-
jujejo na enak način in v enaki višini, kot se usklajuje vrednost 
plačnih razredov v skladu s postopkom iz 5. člena ZSPJS, 
pri čemer se prva uskladitev višin teh zneskov izvede ob prvi 
uskladitvi osnovnih plač po uveljavitvi tega zakona.

16. člen
(nova pogajanja)

Najkasneje pred koncem leta 2013 se izvedejo pogajanja 
o možnosti vrnitve posameznih pravic na raven pred znižanjem.
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17. člen
(veljavnost)

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne na-
slednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil uveljavljen 
zakon, ki ureja uravnoteženje javnih financ.

Št. 0070-57/2012-1
Ljubljana, dne 18. maja 2012
EVA 2012-2711-0022

Vlada	Republike	Slovenije: Reprezentativni	sindikati	
javnega	sektorja	 
za	zaposlene	 

v	zdravstveni	negi:

Tomaž	Gantar l.r.
Ministrstvo
za zdravje

Jelka	Mlakar l.r.
Sindikat delavcev 

v zdravstveni negi Slovenije

mag.	Andrej	Vizjak l.r.
Ministrstvo

za delo, družino in socialne 
zadeve

Zvonko	Vukadinovič l.r.
Sindikat zdravstva in 

socialnega varstva Slovenije

Gordana	Živčec	Kalan l.r.
Zdravniška zbornica Slovenije

Darinka	Auguštiner l.r.
Sindikat zdravstva in 

socialnega skrbstva Slovenije

Matija	Cevc l.r.
Sindikati v zdravstvu Slovenije 

– PERGAM

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne  
24. 5. 2012 izdalo potrdilo št. 02047/4/2007-18 o tem, da je 
Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena 
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod 
zaporedno številko 25/4.

1705. Aneks	h	Kolektivni	pogodbi	za	zdravnike	
in	zobozdravnike	v	Republiki	Sloveniji

Na podlagi določila 3. točke II. poglavja Kolektivne pogod-
be za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 23/96 – popr., 39/98, 46/98 
– popr., 97/00, 60/08, 36/09, 44/09, 83/10 – sklep o odpovedi, 
89/10 – sklep o preklicu odpovedi, 91/10, 1/11 – popr., 5/12)

Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani deloda-
jalca

in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na 

strani javnih uslužbencev
sklenejo

A	N	E	K	S	
h	Kolektivni	pogodbi	za	zdravnike	 

in	zobozdravnike	v	Republiki	Sloveniji

1. člen
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukre-

pih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 
2012 do 1. januarja 2014 št. 0100-6/2012/56 z dne 10. 5. 2012.

2. člen
(določitev pogojev in višina)

Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom 
in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev iz Kolektivne 
pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 23/96 – popr., 39/98, 
46/98 – popr., 97/00, 60/08, 36/09, 44/09, 83/10 – sklep o od-
povedi, 89/10 – sklep o preklicu odpovedi, 91/10, 1/11 – popr., 
5/12), ki se nanašajo na:

1. regres za prehrano
2. nadomestilo za ločeno življenje
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
4. povračilo stroškov na službenem potovanju v državi 

in v tujini
5. kilometrino za uporabo lastnega avtomobila
6. jubilejno nagrado
7. solidarnostno pomoč
8. odpravnino ob upokojitvi
9. usklajevanje višin zneskov

se od začetka veljavnosti tega aneksa glede povračil stroškov 
v zvezi z delom in drugih prejemkov za javne uslužbence 
uporabljajo določbe tega aneksa, razen, če s tem aneksom ni 
drugače določeno.

3. člen
(regres za prehrano)

(1) Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane 
med delom.

(2) Višina regresa za prehrano med delom znaša 3,52 eu-
rov.

(3) Izplačilo regresa iz prejšnjega odstavka pripada jav-
nemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu.

(4) Kot dan prisotnosti na delu se šteje, če delavec dela 
več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na podlagi 
predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpi-
sov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem 
dopustu.

(5) Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da 
javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obvezno-
sti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več 
kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne 
obveznosti deli z osem.

(6) Če javni uslužbenec v določenem mesecu dela preko 
polnega delovnega časa, mu za vsakih izpolnjenih osem ur 
dela preko polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega 
odstavka tega člena.

(7) V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med 
delom ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom 
regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Ko-
riščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa 
za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane 
nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upra-
vičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka 
tega člena.

(8) V primeru, ko je javni uslužbenec na službenem po-
tovanju in ni upravičen do dnevnice v skladu z 9. členom, mu 
pripada dodaten regres za prehrano v primeru, da službeno 
potovanje traja več kot osem ur.

4. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)

(1) Nadomestilo za ločeno življenje se javnemu uslužben-
cu, ki je razporejen na delo več kot 70 kilometrov izven kraja 
bivališča njegove ožje družine in živi ločeno od ožje družine, 
izplačuje kot mesečno nadomestilo stroškov stanovanja. Ožja 
družina je zakonec, zunajzakonski partner in otroci in posvo-
jenci, ki jih je javni uslužbenec po zakonu dolžan preživljati in 
jih tudi dejansko preživlja ter partner v času trajanja registrirane 
istospolne partnerske skupnosti.
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(2) Višina nadomestila za ločeno življenje znaša 140,54 eu-
rov.

5. člen
(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada 
javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do 
delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.

(2) Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini 
stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če 
javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinče-
nega motornega bencina – 95 oktanov.

(3) Javni prevoz ni možen, če ne obstaja, če ga glede 
na delovni čas javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali če 
bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas 
javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za 
javnega uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne 
izgube v eno smer.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka mesečna viši-
na povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati 
več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno 
obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet 
na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca 
sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

(5) Če mora javni uslužbenec zaradi potreb delovnega 
procesa, izrednega dogodka ali zaradi dela izven redno pred-
videnega razporeda priti na delo večkrat, kot je število delovnih 
dni, se mu za te prihode in odhode povrnejo stroški prevoza, ne 
glede na omejitev višine povračila stroškov prevoza na delo in 
z dela iz četrtega odstavka tega člena.

(6) Če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz 
oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in 
z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo 
in z dela ne pripada.

(7) V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo v več kra-
jih, se mu za razdaljo med temi kraji povrnejo stroški prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi. V kolikor nima možnosti prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi se mu povrne kilometrina v višini 
8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

6. člen
(določitev višine povračila stroškov prevoza na delo  

in z dela glede na kraj)
(1) Kraj, iz katerega se javni uslužbenec vozi na delo 

in z dela, je kraj bivališča oziroma kraj, iz katerega se javni 
uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližje 
delovnemu mestu.

(2) V primeru, da ima javni uslužbenec v uporabi službeno 
stanovanje, se povračilo stroškov prevoza obračuna od kraja 
službenega stanovanja. Če javni uslužbenec zavrne dodelitev 
službenega stanovanja, se mu ne glede na način obračuna 
stroškov prevoza iz tega člena, obračunajo in povrnejo stroški 
prevoza od kraja dodeljenega službenega stanovanja, oziroma 
kraja, iz katerega se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta 
bliže kraju opravljanja dela.

(3) V primeru, da je bil javni uslužbenec premeščen ozi-
roma prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma 
volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju, 
se javnemu uslužbencu povrnejo stroški v skladu z drugim 
odstavkom prejšnjega člena.

7. člen
(izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Javni uslužbenec poda pisno izjavo za povračilo stro-
škov prevoza na delo in z dela. Izjava vključuje naslednje 
podatke:

1. bivališče,
2. kraj, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo,
3. razdalja od bivališča do delovnega mesta (v kilometrih),

4. razdalja od kraja, od koder se javni uslužbenec dejan-
sko vozi na delo do delovnega mesta (v kilometrih),

5. vrsta in cena javnega prevoza.
(2) Vsako spremembo podatkov iz 1. in 2. točke prejšnje-

ga odstavka mora javni uslužbenec v osmih dneh sporočiti 
pristojni službi delodajalca.

8. člen
(stroški in obračun stroškov na službenem potovanju)
(1) Javnemu uslužbencu se povrnejo stroški, nastali na 

službenem potovanju, na katerega je javni uslužbenec napoten 
z nalogom za službeno potovanje (v nadaljnjem besedilu: potni 
nalog). Za službeno potovanje se šteje potovanje, na katerega 
je napoten javni uslužbenec, da opravi določeno nalogo izven 
kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

(2) Kot stroški na službenem potovanju v državi se štejejo:
– stroški javnega prevoza,
– dnevnica kot povračilo stroškov prehrane,
– kilometrina, če je bila za službeno potovanje odobrena 

uporaba lastnega avtomobila,
– parkirnina,
– stroški prenočevanja in
– drugi stroški, vezani na opravljanje nalog na službenem 

potovanju in z izkazanim računom.
(3) Javni uslužbenec ima pred pričetkom službenega po-

tovanja pravico do akontacije stroškov za službeno potovanje, 
razen v primerih, ko tega ne omogočajo veljavni predpisi.

(4) Stroški za povračilo za službena potovanja v tujino 
se izplačujejo v skladu z uredbo, ki ureja službena potovanja 
v tujino.

9. člen
(dnevnica za službeno potovanje v državi)

(1) Dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji 
je povračilo stroškov prehrane javnemu uslužbencu za tri obro-
ke dnevno na službenem potovanju.

(2) Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službe-
no potovanje v državi, ki traja več kot 12 ur, v višini 16 eurov.

(3) Javni uslužbenec, ki ima na službenem potovanju 
poravnano celotno prehrano v ceni druge storitve ali pa mu 
prehrano poravna organizator, nima pravice do dnevnice. V 
primeru, da ima javni uslužbenec na službenem potovanju 
zagotovljene brezplačne obroke, se za zagotovljeni brezplačni 
zajtrk odšteje 20 odstotkov, za brezplačno kosilo oziroma ve-
čerjo pa za vsak obrok 40 odstotkov vrednosti dnevnice.

(4) Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.

10. člen
(kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi)
(1) Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je 

izjemoma mogoča samo na podlagi dogovora med deloda-
jalcem in javnim uslužbencem, če drugače ni možno opraviti 
službene poti oziroma rednega dela.

(2) V primeru, da je javnemu uslužbencu v službene na-
mene odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo 
stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na 
podlagi potnega naloga.

(3) Kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila 
v službene namene znaša 18 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer. Kilo-
metrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz 
pogodbe o zaposlitvi znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.

11. člen
(stroški prenočevanja)

Stroški za prenočitev se delavcem priznajo v polnem zne-
sku po priloženem računu za prenočevanje, ki ga je predhodno 
odobril delodajalec. Stroški za prenočišče se delavcu povrnejo 
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tudi brez predloženega računa, in sicer v višini zneska, ki pred-
stavlja 30% vrednosti dnevnice.

12. člen
(jubilejna nagrada)

(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v vi-
šini:

– za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eurov.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu 

ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je 

javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

13. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Delodajalec je dolžan izplačati javnemu uslužbencu 
solidarnostno pomoč v višini 577,51 EUR v primerih in po po-
stopku, določenem v kolektivni pogodbi.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni 
uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je 
zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine mi-
nimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih 
določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo soli-
darnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma 
od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.

14. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni 
mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece oziroma dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, 
če je to zanj ugodneje.

(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj 
financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine 
odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
javnemu uslužbencu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj 
pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač za-
poslenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma 
treh zadnjih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje, 
če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s pred-
pisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do 
starostne pokojnine.

(4) Odpravnina iz prejšnjega odstavka tega člena pripada 
tudi javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.

(5) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno 
sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu 
ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.

15. člen
(usklajevanje višin zneskov)

(1) Znesek iz 3. člena tega aneksa se usklajuje vsakih 
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi 
podatkov Statističnega urada RS. Prva uskladitev se opravi s 
1. 1. 2013 na osnovi rasti cen prehrambenih izdelkov za obdo-
bje julij – december 2012.

(2) Zneski iz 4., 9., 12. in 13. člena tega aneksa se uskla-
jujejo na enak način in v enaki višini, kot se usklajuje vrednost 
plačnih razredov v skladu s postopkom iz 5. člena ZSPJS, 
pri čemer se prva uskladitev višin teh zneskov izvede ob prvi 
uskladitvi osnovnih plač po uveljavitvi tega zakona.

16. člen
(nova pogajanja)

Najkasneje pred koncem leta 2013 se izvedejo pogajanja 
o možnosti vrnitve posameznih pravic na raven pred znižanjem.

17. člen
(veljavnost)

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne na-
slednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil uveljavljen 
zakon, ki ureja uravnoteženje javnih financ.

Št. 0070-58/2012-1
Ljubljana, dne 18. maja 2012
EVA 2012-2711-0023

Vlada	Republike	Slovenije: Reprezentativni	sindikati	
javnega	sektorja	za	

zdravnike	in	zobozdravnike	
Slovenije:

Tomaž	Gantar l.r.
Ministrstvo
za zdravje

Konrad	Kuštrin l.r.
FIDES – Sindikat zdravnikov in 

zobozdravnikov Slovenije

Gordana	Živčec	Kalan l.r.
Zdravniška zbornica Slovenije

Zvonko	Vukadinovič l.r.
Sindikat zdravstva  

in socialnega varstva Slovenije

Darinka	Auguštiner l.r.
Sindikat zdravstva  

in socialnega skrbstva 
Slovenije

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 
24. 5. 2012 izdalo potrdilo št. 10101-13/2008-9 o tem, da je 
Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v 
Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na 
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 34/2.

1706. Aneks	h	Kolektivni	pogodbi	za	dejavnost	
zdravstva	in	socialnega	varstva	Slovenije

Na podlagi določila 7. točke I. poglavja Kolektivne po-
godbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
(Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00, 
62/01, 77/07, 60/08, 75/08, 89/08, 83/10 – sklep o odpovedi, 
89/10 – sklep o preklicu odpovedi in 107/11)

Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani deloda-
jalca

in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na 

strani javnih uslužbencev
sklenejo

A	N	E	K	S
h	Kolektivni	pogodbi	za	dejavnost	zdravstva	 

in	socialnega	varstva	Slovenije

1. člen
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukre-

pih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 
2012 do 1. januarja 2014 št. 0100-6/2012/56 z dne 10. 5. 2012.
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2. člen
(določitev pogojev in višina)

Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom 
in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev iz Kolektivne 
pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00, 
62/01, 77/07, 60/08, 75/08, 89/08, 83/10 – sklep o odpovedi, 
89/10 – sklep o preklicu odpovedi in 107/11), ki se nanašajo na:

1. regres za prehrano
2. nadomestilo za ločeno življenje
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
4. povračilo stroškov na službenem potovanju v državi 

in v tujini
5. kilometrino za uporabo lastnega avtomobila
6. jubilejno nagrado
7. solidarnostno pomoč
8. odpravnino ob upokojitvi
9. usklajevanje višin zneskov

se od začetka veljavnosti tega aneksa glede povračil stroškov 
v zvezi z delom in drugih prejemkov za javne uslužbence 
uporabljajo določbe tega aneksa, razen, če s tem aneksom ni 
drugače določeno.

3. člen
(regres za prehrano)

(1) Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane 
med delom.

(2) Višina regresa za prehrano med delom znaša 3,52 eu-
rov.

(3) Izplačilo regresa iz prejšnjega odstavka pripada jav-
nemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu.

(4) Kot dan prisotnosti na delu se šteje, če delavec dela 
več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na podlagi 
predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpi-
sov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem 
dopustu.

(5) Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da 
javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obvezno-
sti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več 
kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne 
obveznosti deli z osem.

(6) Če javni uslužbenec v določenem mesecu dela preko 
polnega delovnega časa, mu za vsakih izpolnjenih osem ur 
dela preko polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega 
odstavka tega člena.

(7) V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med 
delom ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom 
regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Ko-
riščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa 
za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane 
nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upra-
vičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka 
tega člena.

(8) V primeru, ko je javni uslužbenec na službenem po-
tovanju in ni upravičen do dnevnice v skladu z 9. členom, mu 
pripada dodaten regres za prehrano v primeru, da službeno 
potovanje traja več kot osem ur.

4. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)

(1) Nadomestilo za ločeno življenje se javnemu uslužben-
cu, ki je razporejen na delo več kot 70 kilometrov izven kraja 
bivališča njegove ožje družine in živi ločeno od ožje družine, 
izplačuje kot mesečno nadomestilo stroškov stanovanja. Ožja 
družina je zakonec, zunajzakonski partner in otroci in posvo-
jenci, ki jih je javni uslužbenec po zakonu dolžan preživljati in 
jih tudi dejansko preživlja ter partner v času trajanja registrirane 
istospolne partnerske skupnosti.

(2) Višina nadomestila za ločeno življenje znaša 
140,54 eurov.

5. člen
(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada 
javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do 
delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.

(2) Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini 
stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če 
javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinče-
nega motornega bencina – 95 oktanov.

(3) Javni prevoz ni možen, če ne obstaja, če ga glede 
na delovni čas javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali če 
bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas 
javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za 
javnega uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne 
izgube v eno smer.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka mesečna viši-
na povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati 
več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno 
obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet 
na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca 
sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

(5) Če mora javni uslužbenec zaradi potreb delovnega 
procesa, izrednega dogodka ali zaradi dela izven redno pred-
videnega razporeda priti na delo večkrat, kot je število delovnih 
dni, se mu za te prihode in odhode povrnejo stroški prevoza, ne 
glede na omejitev višine povračila stroškov prevoza na delo in 
z dela iz četrtega odstavka tega člena.

(6) Če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz 
oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in 
z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo 
in z dela ne pripada.

(7) V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo v več kra-
jih, se mu za razdaljo med temi kraji povrnejo stroški prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi. V kolikor nima možnosti prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi se mu povrne kilometrina v višini 
8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

6. člen
(določitev višine povračila stroškov prevoza na delo  

in z dela glede na kraj)
(1) Kraj, iz katerega se javni uslužbenec vozi na delo 

in z dela, je kraj bivališča oziroma kraj, iz katerega se javni 
uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližje 
delovnemu mestu.

(2) V primeru, da ima javni uslužbenec v uporabi službeno 
stanovanje, se povračilo stroškov prevoza obračuna od kraja 
službenega stanovanja. Če javni uslužbenec zavrne dodelitev 
službenega stanovanja, se mu ne glede na način obračuna 
stroškov prevoza iz tega člena, obračunajo in povrnejo stroški 
prevoza od kraja dodeljenega službenega stanovanja, oziroma 
kraja, iz katerega se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta 
bliže kraju opravljanja dela.

(3) V primeru, da je bil javni uslužbenec premeščen ozi-
roma prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma 
volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju, 
se javnemu uslužbencu povrnejo stroški v skladu z drugim 
odstavkom prejšnjega člena.

7. člen
(izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Javni uslužbenec poda pisno izjavo za povračilo stroškov 
prevoza na delo in z dela. Izjava vključuje naslednje podatke:

1. bivališče,
2. kraj, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na 

delo,
3. razdalja od bivališča do delovnega mesta (v kilometrih),
4. razdalja od kraja, od koder se javni uslužbenec dejan-

sko vozi na delo do delovnega mesta (v kilometrih),
5. vrsta in cena javnega prevoza.
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(2) Vsako spremembo podatkov iz 1. in 2. točke prejšnje-
ga odstavka mora javni uslužbenec v osmih dneh sporočiti 
pristojni službi delodajalca.

8. člen
(stroški in obračun stroškov na službenem potovanju)
(1) Javnemu uslužbencu se povrnejo stroški, nastali na 

službenem potovanju, na katerega je javni uslužbenec napoten 
z nalogom za službeno potovanje (v nadaljnjem besedilu: potni 
nalog). Za službeno potovanje se šteje potovanje, na katerega 
je napoten javni uslužbenec, da opravi določeno nalogo izven 
kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

(2) Kot stroški na službenem potovanju v državi se štejejo:
– stroški javnega prevoza,
– dnevnica kot povračilo stroškov prehrane,
– kilometrina, če je bila za službeno potovanje odobrena 

uporaba lastnega avtomobila,
– parkirnina,
– stroški prenočevanja in
– drugi stroški, vezani na opravljanje nalog na službenem 

potovanju in z izkazanim računom.
(3) Javni uslužbenec ima pred pričetkom službenega po-

tovanja pravico do akontacije stroškov za službeno potovanje, 
razen v primerih, ko tega ne omogočajo veljavni predpisi.

(4) Stroški za povračilo za službena potovanja v tujino 
se izplačujejo v skladu z uredbo, ki ureja službena potovanja 
v tujino.

9. člen
(dnevnica za službeno potovanje v državi)

(1) Dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji 
je povračilo stroškov prehrane javnemu uslužbencu za tri obro-
ke dnevno na službenem potovanju.

(2) Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službe-
no potovanje v državi, ki traja več kot 12 ur, v višini 16 eurov.

(3) Javni uslužbenec, ki ima na službenem potovanju 
poravnano celotno prehrano v ceni druge storitve ali pa mu 
prehrano poravna organizator, nima pravice do dnevnice. 
V primeru, da ima javni uslužbenec na službenem poto-
vanju zagotovljene brezplačne obroke, se za zagotovljeni 
brezplačni zajtrk odšteje 20 odstotkov, za brezplačno kosilo 
oziroma večerjo pa za vsak obrok 40 odstotkov vrednosti 
dnevnice.

(4) Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.

10. člen
(kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi)
(1) Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je 

izjemoma mogoča samo na podlagi dogovora med deloda-
jalcem in javnim uslužbencem, če drugače ni možno opraviti 
službene poti oziroma rednega dela.

(2) V primeru, da je javnemu uslužbencu v službene na-
mene odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo 
stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na 
podlagi potnega naloga.

(3) Kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila 
v službene namene znaša 18 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer. Kilo-
metrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz 
pogodbe o zaposlitvi znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.

11. člen
(stroški prenočevanja)

Stroški za prenočitev se delavcem priznajo v polnem zne-
sku po priloženem računu za prenočevanje, ki ga je predhodno 
odobril delodajalec. Stroški za prenočišče se delavcu povrnejo 
tudi brez predloženega računa, in sicer v višini zneska, ki pred-
stavlja 30% vrednosti dnevnice.

12. člen
(jubilejna nagrada)

(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v 
višini:

– za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eurov.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu 

ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogo-
jev.

(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je 
javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

13. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Delodajalec je dolžan izplačati javnemu uslužbencu 
solidarnostno pomoč v višini 577,51 EUR v primerih in po 
postopku, določenem v kolektivni pogodbi.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni 
uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je 
zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 
minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot 
jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo 
solidarnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera 
oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.

14. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni 
mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle 
tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači javnega usluž-
benca, če je to zanj ugodneje.

(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec 
zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike 
do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od 
odpravnine.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
javnemu uslužbencu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj 
pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač 
zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece 
oziroma treh zadnjih plač javnega uslužbenca, če je to zanj 
ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi mini-
malnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih 
je urejena pravica do starostne pokojnine.

(4) Odpravnina iz prejšnjega odstavka tega člena pripa-
da tudi javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku dveh me-
secev po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.

(5) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi po-
novno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem 
sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.

15. člen
(usklajevanje višin zneskov)

(1) Znesek iz 3. člena tega aneksa se usklajuje vsakih 
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi 
podatkov Statističnega urada RS. Prva uskladitev se opravi 
s 1. 1. 2013 na osnovi rasti cen prehrambenih izdelkov za 
obdobje julij–december 2012.

(2) Zneski iz 4., 9., 12. in 13. člena tega aneksa se 
usklajujejo na enak način in v enaki višini, kot se usklajuje 
vrednost plačnih razredov v skladu s postopkom iz 5. člena 
ZSPJS, pri čemer se prva uskladitev višin teh zneskov 
izvede ob prvi uskladitvi osnovnih plač po uveljavitvi tega 
zakona.
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16. člen
(nova pogajanja)

Najkasneje pred koncem leta 2013 se izvedejo pogajanja 
o možnosti vrnitve posameznih pravic na raven pred znižanjem.

17. člen
(veljavnost)

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne na-
slednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil uveljavljen 
zakon, ki ureja uravnoteženje javnih financ.

Št. 0070-56/2012-1
Ljubljana, dne 18. maja 2012
EVA 2012-2711-0024

Vlada	Republike	Slovenije: Reprezentativni	sindikati	
javnega	sektorja

za	področje	zdravstva
in	socialnega	varstva:

Tomaž	Gantar l.r.
Ministrstvo za zdravje

Zvonko	Vukadinovič l.r.
Sindikat zdravstva  

in socialnega varstva Slovenije

mag.	Andrej	Vizjak l.r.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Jelka	Mlakar l.r.
Sindikat delavcev 

v zdravstveni negi Slovenije

Gordana	Živčec	Kalan l.r.
Zdravniška zbornica 

Slovenije

Darinka	Auguštiner l.r.
Sindikat zdravstva 

in socialnega skrbstva  
Slovenije

Matija	Cevc l.r.
Sindikati v zdravstvu 
Slovenije – PERGAM

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 
24. 5. 2012 izdalo potrdilo št. 02047/2/2007-11 o tem, da je 
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in social-
nega varstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb 
na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni 
list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 21/4.

1707. Aneks	h	Kolektivni	pogodbi	za	dejavnost	
vzgoje	in	izobraževanja	v	Republiki	Sloveniji

Na podlagi 13. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 
56/01, 64/01, 56/02, 43/06 – ZkolP, 52/07, 60/08, 33/10, 83/10, 
89/10 in 79/11)

Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa minister za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, dr. Žiga Turk, kot stranka 
na strani delodajalca

in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 

Slovenije, ki ga zastopa predsednica Jelka Velički,
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in 

raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, ki ga zastopa Bojan 
Hribar in

Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, ki ga 
zastopa dr. Tomaž Sajovic,

kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo

A	N	E	K	S
h	Kolektivni	pogodbi	za	dejavnost	vzgoje	 
in	izobraževanja	v	Republiki	Sloveniji

1. člen
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukre-

pih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v jav-
nem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 
1. junija 2012 do 1. januarja 2014 št. 0100-6/2012/56 z dne 
10. 5. 2012.

2. člen
(določitev pogojev in višina)

Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom 
in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev iz Kolektivne 
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 
39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 56/02, 43/06 – ZkolP, 
52/07, 60/08, 33/10, 83/10, 89/10 in 79/11), ki se nanašajo na:

1. regres za prehrano
2. nadomestilo za ločeno življenje
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
4. povračilo stroškov na službenem potovanju v državi 

in v tujini
5. kilometrino za uporabo lastnega avtomobila
6. jubilejno nagrado
7. solidarnostno pomoč
8. odpravnino ob upokojitvi
9. usklajevanje višin zneskov

se od začetka veljavnosti tega aneksa glede povračil stroškov 
v zvezi z delom in drugih prejemkov za javne uslužbence 
uporabljajo določbe tega aneksa, razen, če s tem aneksom ni 
drugače določeno.

3. člen
(regres za prehrano)

(1) Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane 
med delom.

(2) Višina regresa za prehrano med delom znaša 3,52 eu-
rov.

(3) Izplačilo regresa iz prejšnjega odstavka pripada jav-
nemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu.

(4) Kot dan prisotnosti na delu se šteje, če delavec dela 
več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na podlagi 
predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpi-
sov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem 
dopustu.

(5) Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da 
javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obvezno-
sti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več 
kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne 
obveznosti deli z osem.

(6) Če javni uslužbenec v določenem mesecu dela preko 
polnega delovnega časa, mu za vsakih izpolnjenih osem ur 
dela preko polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega 
odstavka tega člena.

(7) V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med 
delom ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom 
regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Ko-
riščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa 
za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane 
nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upra-
vičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka 
tega člena.

(8) V primeru, ko je javni uslužbenec na službenem po-
tovanju in ni upravičen do dnevnice v skladu z 9. členom, mu 
pripada dodaten regres za prehrano v primeru, da službeno 
potovanje traja več kot osem ur.
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4. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)

(1) Nadomestilo za ločeno življenje se javnemu uslužben-
cu, ki je razporejen na delo več kot 70 kilometrov izven kraja 
bivališča njegove ožje družine in živi ločeno od ožje družine, 
izplačuje kot mesečno nadomestilo stroškov stanovanja. Ožja 
družina je zakonec, zunajzakonski partner in otroci in posvo-
jenci, ki jih je javni uslužbenec po zakonu dolžan preživljati in 
jih tudi dejansko preživlja ter partner v času trajanja registrirane 
istospolne partnerske skupnosti.

(2) Višina nadomestila za ločeno življenje znaša 140,54 eu-
rov.

5. člen
(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada 
javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do 
delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.

(2) Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini 
stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če 
javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinče-
nega motornega bencina – 95 oktanov.

(3) Javni prevoz ni možen, če ne obstaja, če ga glede 
na delovni čas javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali če 
bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas 
javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za 
javnega uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne 
izgube v eno smer.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka mesečna viši-
na povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati 
več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno 
obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet 
na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca 
sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

(5) Če mora javni uslužbenec zaradi potreb delovnega 
procesa, izrednega dogodka ali zaradi dela izven redno pred-
videnega razporeda priti na delo večkrat, kot je število delovnih 
dni, se mu za te prihode in odhode povrnejo stroški prevoza, ne 
glede na omejitev višine povračila stroškov prevoza na delo in 
z dela iz četrtega odstavka tega člena.

(6) Če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz 
oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in 
z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo 
in z dela ne pripada.

(7) V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo v več kra-
jih, se mu za razdaljo med temi kraji povrnejo stroški prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi. V kolikor nima možnosti prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi se mu povrne kilometrina v višini 
8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

6. člen
(določitev višine povračila stroškov prevoza na delo  

in z dela glede na kraj)
(1) Kraj, iz katerega se javni uslužbenec vozi na delo 

in z dela, je kraj bivališča oziroma kraj, iz katerega se javni 
uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližje 
delovnemu mestu.

(2) V primeru, da ima javni uslužbenec v uporabi službeno 
stanovanje, se povračilo stroškov prevoza obračuna od kraja 
službenega stanovanja. Če javni uslužbenec zavrne dodelitev 
službenega stanovanja, se mu ne glede na način obračuna 
stroškov prevoza iz tega člena, obračunajo in povrnejo stroški 
prevoza od kraja dodeljenega službenega stanovanja, oziroma 
kraja, iz katerega se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta 
bliže kraju opravljanja dela.

(3) V primeru, da je bil javni uslužbenec premeščen ozi-
roma prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma 
volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju, 

se javnemu uslužbencu povrnejo stroški v skladu z drugim 
odstavkom prejšnjega člena.

7. člen
(izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Javni uslužbenec poda pisno izjavo za povračilo stro-
škov prevoza na delo in z dela. Izjava vključuje naslednje 
podatke:

1. bivališče,
2. kraj, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na 

delo,
3. razdalja od bivališča do delovnega mesta (v kilometrih),
4. razdalja od kraja, od koder se javni uslužbenec dejan-

sko vozi na delo do delovnega mesta (v kilometrih),
5. vrsta in cena javnega prevoza.
(2) Vsako spremembo podatkov iz 1. in 2. točke prejšnje-

ga odstavka mora javni uslužbenec v osmih dneh sporočiti 
pristojni službi delodajalca.

8. člen
(stroški in obračun stroškov na službenem potovanju)
(1) Javnemu uslužbencu se povrnejo stroški, nastali na 

službenem potovanju, na katerega je javni uslužbenec napoten 
z nalogom za službeno potovanje (v nadaljnjem besedilu: potni 
nalog). Za službeno potovanje se šteje potovanje, na katerega 
je napoten javni uslužbenec, da opravi določeno nalogo izven 
kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

(2) Kot stroški na službenem potovanju v državi se štejejo:
– stroški javnega prevoza,
– dnevnica kot povračilo stroškov prehrane,
– kilometrina, če je bila za službeno potovanje odobrena 

uporaba lastnega avtomobila,
– parkirnina,
– stroški prenočevanja in
– drugi stroški, vezani na opravljanje nalog na službenem 

potovanju in z izkazanim računom.
(3) Javni uslužbenec ima pred pričetkom službenega po-

tovanja pravico do akontacije stroškov za službeno potovanje, 
razen v primerih, ko tega ne omogočajo veljavni predpisi.

(4) Stroški za povračilo za službena potovanja v tujino 
se izplačujejo v skladu z uredbo, ki ureja službena potovanja 
v tujino.

9. člen
(dnevnica za službeno potovanje v državi)

(1) Dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji 
je povračilo stroškov prehrane javnemu uslužbencu za tri obro-
ke dnevno na službenem potovanju.

(2) Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službe-
no potovanje v državi, ki traja več kot 12 ur, v višini 16 eurov.

(3) Javni uslužbenec, ki ima na službenem potovanju 
poravnano celotno prehrano v ceni druge storitve ali pa mu 
prehrano poravna organizator, nima pravice do dnevnice. V 
primeru, da ima javni uslužbenec na službenem potovanju 
zagotovljene brezplačne obroke, se za zagotovljeni brezplačni 
zajtrk odšteje 20 odstotkov, za brezplačno kosilo oziroma ve-
čerjo pa za vsak obrok 40 odstotkov vrednosti dnevnice.

(4) Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.

10. člen
(kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi)
(1) Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je 

izjemoma mogoča samo na podlagi dogovora med deloda-
jalcem in javnim uslužbencem, če drugače ni možno opraviti 
službene poti oziroma rednega dela.

(2) V primeru, da je javnemu uslužbencu v službene na-
mene odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo 
stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na 
podlagi potnega naloga.

(3) Kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila 
v službene namene znaša 18 odstotkov cene neosvinčenega 
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motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer. Kilo-
metrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz 
pogodbe o zaposlitvi znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.

11. člen
(stroški prenočevanja)

Stroški za prenočitev se delavcem priznajo v polnem zne-
sku po priloženem računu za prenočevanje, ki ga je predhodno 
odobril delodajalec. Stroški za prenočišče se delavcu povrnejo 
tudi brez predloženega računa, in sicer v višini zneska, ki pred-
stavlja 30% vrednosti dnevnice.

12. člen
(jubilejna nagrada)

(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v vi-
šini:

– za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eurov.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu 

ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je 

javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

13. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Delodajalec je dolžan izplačati javnemu uslužbencu 
solidarnostno pomoč v višini 577,51 EUR v primerih in po po-
stopku, določenem v kolektivni pogodbi.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni 
uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je 
zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine mi-
nimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih 
določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo soli-
darnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma 
od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.

14. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni 
mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece oziroma dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, 
če je to zanj ugodneje.

(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj 
financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine 
odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
javnemu uslužbencu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj 
pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač za-
poslenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma 
treh zadnjih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje, 
če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s pred-
pisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do 
starostne pokojnine.

(4) Odpravnina iz prejšnjega odstavka tega člena pripada 
tudi javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.

(5) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno 
sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu 
ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.

15. člen
(usklajevanje višin zneskov)

(1) Znesek iz 3. člena tega aneksa se usklajuje vsakih 
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi 

podatkov Statističnega urada RS. Prva uskladitev se opravi s 
1. 1. 2013 na osnovi rasti cen prehrambenih izdelkov za obdo-
bje julij–december 2012.

(2) Zneski iz 4., 9., 12. in 13. člena tega aneksa se uskla-
jujejo na enak način in v enaki višini, kot se usklajuje vrednost 
plačnih razredov v skladu s postopkom iz 5. člena ZSPJS, 
pri čemer se prva uskladitev višin teh zneskov izvede ob prvi 
uskladitvi osnovnih plač po uveljavitvi tega zakona.

16. člen
(nova pogajanja)

Najkasneje pred koncem leta 2013 se izvedejo pogajanja 
o možnosti vrnitve posameznih pravic na raven pred znižanjem.

17. člen
(veljavnost)

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne na-
slednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil uveljavljen 
zakon, ki ureja uravnoteženje javnih financ.

Št. 0070-62/2012
Ljubljana, dne 18. maja 2012
EVA 2012-3330-0064

Vlada	
Republike	Slovenije:

Reprezentativni	sindikati	
javnega	sektorja:

dr.	Žiga	Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport

Sindikat vzgoje, izobraževanja, 
znanosti 

in kulture Slovenije
Jelka	Velički l.r.

Sindikat delavcev v vzgojni, 
izobraževalni in raziskovalni 

dejavnosti Slovenije
Bojan	Hribar l.r.

Neodvisni sindikat delavcev 
ljubljanske univerze
dr.	Tomaž	Sajovic

NI PODPISAL

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 
24. 5. 2012 izdalo potrdilo št. 10101-5/2008-7 o tem, da je 
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževa-
nja v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb 
na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni 
list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 33/2.

1708. Aneks	h	Kolektivni	pogodbi	za	raziskovalno	
dejavnost

Na podlagi 2. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za 
raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 
50/94, 45/96, 51/98, 73/98, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 
85/01, 61/08, 67/08, 83/10 in 89/10)

Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa minister za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, dr. Žiga Turk, kot stranka 
na strani delodajalca

in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 

Slovenije, ki ga zastopa predsednica Jelka Velički
kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
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A	N	E	K	S
h	Kolektivni	pogodbi	za	raziskovalno	dejavnost

1. člen
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukre-

pih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem 
sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 
2012 do 1. januarja 2014 št. 0100-6/2012/56 z dne 10. 5. 2012.

2. člen
(določitev pogojev in višina)

Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom 
in nekaterih drugih prejemkov javnih uslužbencev iz Kolektivne 
pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 
50/92, 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98, 106/99, 107/00, 64/01, 
84/01, 85/01, 61/08, 67/08, 83/10 in 89/10), ki se nanašajo na:

1. regres za prehrano
2. nadomestilo za ločeno življenje
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
4. povračilo stroškov na službenem potovanju v državi 

in v tujini
5. kilometrino za uporabo lastnega avtomobila
6. jubilejno nagrado
7. solidarnostno pomoč
8. odpravnino ob upokojitvi
9. usklajevanje višin zneskov

se od začetka veljavnosti tega aneksa glede povračil stroškov 
v zvezi z delom in drugih prejemkov za javne uslužbence 
uporabljajo določbe tega aneksa, razen, če s tem aneksom ni 
drugače določeno.

3. člen
(regres za prehrano)

(1) Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane 
med delom.

(2) Višina regresa za prehrano med delom znaša 3,52 eurov.
(3) Izplačilo regresa iz prejšnjega odstavka pripada jav-

nemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu.
(4) Kot dan prisotnosti na delu se šteje, če delavec dela 

več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na podlagi 
predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpi-
sov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem 
dopustu.

(5) Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da 
javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obvezno-
sti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več 
kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne 
obveznosti deli z osem.

(6) Če javni uslužbenec v določenem mesecu dela preko 
polnega delovnega časa, mu za vsakih izpolnjenih osem ur 
dela preko polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega 
odstavka tega člena.

(7) V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med 
delom ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom 
regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Ko-
riščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa 
za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane 
nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upra-
vičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka 
tega člena.

(8) V primeru, ko je javni uslužbenec na službenem po-
tovanju in ni upravičen do dnevnice v skladu z 9. členom, mu 
pripada dodaten regres za prehrano v primeru, da službeno 
potovanje traja več kot osem ur.

4. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)

(1) Nadomestilo za ločeno življenje se javnemu uslužben-
cu, ki je razporejen na delo več kot 70 kilometrov izven kraja 

bivališča njegove ožje družine in živi ločeno od ožje družine, 
izplačuje kot mesečno nadomestilo stroškov stanovanja. Ožja 
družina je zakonec, zunajzakonski partner in otroci in posvo-
jenci, ki jih je javni uslužbenec po zakonu dolžan preživljati in 
jih tudi dejansko preživlja ter partner v času trajanja registrirane 
istospolne partnerske skupnosti.

(2) Višina nadomestila za ločeno življenje znaša 140,54 eu-
rov.

5. člen
(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada 
javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do 
delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.

(2) Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini 
stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če 
javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinče-
nega motornega bencina – 95 oktanov.

(3) Javni prevoz ni možen, če ne obstaja, če ga glede 
na delovni čas javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali če 
bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas 
javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za 
javnega uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne 
izgube v eno smer.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka mesečna viši-
na povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati 
več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno 
obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet 
na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca 
sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

(5) Če mora javni uslužbenec zaradi potreb delovnega 
procesa, izrednega dogodka ali zaradi dela izven redno pred-
videnega razporeda priti na delo večkrat, kot je število delovnih 
dni, se mu za te prihode in odhode povrnejo stroški prevoza, ne 
glede na omejitev višine povračila stroškov prevoza na delo in 
z dela iz četrtega odstavka tega člena.

(6) Če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz 
oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in 
z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo 
in z dela ne pripada.

(7) V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo v več kra-
jih, se mu za razdaljo med temi kraji povrnejo stroški prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi. V kolikor nima možnosti prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi se mu povrne kilometrina v višini 
8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

6. člen
(določitev višine povračila stroškov prevoza na delo  

in z dela glede na kraj)
(1) Kraj, iz katerega se javni uslužbenec vozi na delo 

in z dela, je kraj bivališča oziroma kraj, iz katerega se javni 
uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližje 
delovnemu mestu.

(2) V primeru, da ima javni uslužbenec v uporabi službeno 
stanovanje, se povračilo stroškov prevoza obračuna od kraja 
službenega stanovanja. Če javni uslužbenec zavrne dodelitev 
službenega stanovanja, se mu ne glede na način obračuna 
stroškov prevoza iz tega člena, obračunajo in povrnejo stroški 
prevoza od kraja dodeljenega službenega stanovanja, oziroma 
kraja, iz katerega se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta 
bliže kraju opravljanja dela.

(3) V primeru, da je bil javni uslužbenec premeščen ozi-
roma prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma 
volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju, 
se javnemu uslužbencu povrnejo stroški v skladu z drugim 
odstavkom prejšnjega člena.
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7. člen
(izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Javni uslužbenec poda pisno izjavo za povračilo stro-
škov prevoza na delo in z dela. Izjava vključuje naslednje 
podatke:

1. bivališče,
2. kraj, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na 

delo,
3. razdalja od bivališča do delovnega mesta (v kilometrih),
4. razdalja od kraja, od koder se javni uslužbenec dejan-

sko vozi na delo do delovnega mesta (v kilometrih),
5. vrsta in cena javnega prevoza.
(2) Vsako spremembo podatkov iz 1. in 2. točke prejšnje-

ga odstavka mora javni uslužbenec v osmih dneh sporočiti 
pristojni službi delodajalca.

8. člen
(stroški in obračun stroškov na službenem potovanju)
(1) Javnemu uslužbencu se povrnejo stroški, nastali na 

službenem potovanju, na katerega je javni uslužbenec napoten 
z nalogom za službeno potovanje (v nadaljnjem besedilu: potni 
nalog). Za službeno potovanje se šteje potovanje, na katerega 
je napoten javni uslužbenec, da opravi določeno nalogo izven 
kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

(2) Kot stroški na službenem potovanju v državi se štejejo:
– stroški javnega prevoza,
– dnevnica kot povračilo stroškov prehrane,
– kilometrina, če je bila za službeno potovanje odobrena 

uporaba lastnega avtomobila,
– parkirnina,
– stroški prenočevanja in
– drugi stroški, vezani na opravljanje nalog na službenem 

potovanju in z izkazanim računom.
(3) Javni uslužbenec ima pred pričetkom službenega po-

tovanja pravico do akontacije stroškov za službeno potovanje, 
razen v primerih, ko tega ne omogočajo veljavni predpisi.

(4) Stroški za povračilo za službena potovanja v tujino 
se izplačujejo v skladu z uredbo, ki ureja službena potovanja 
v tujino.

9. člen
(dnevnica za službeno potovanje v državi)

(1) Dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji 
je povračilo stroškov prehrane javnemu uslužbencu za tri obro-
ke dnevno na službenem potovanju.

(2) Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službe-
no potovanje v državi, ki traja več kot 12 ur, v višini 16 eurov.

(3) Javni uslužbenec, ki ima na službenem potovanju 
poravnano celotno prehrano v ceni druge storitve ali pa mu 
prehrano poravna organizator, nima pravice do dnevnice. V 
primeru, da ima javni uslužbenec na službenem potovanju 
zagotovljene brezplačne obroke, se za zagotovljeni brezplačni 
zajtrk odšteje 20 odstotkov, za brezplačno kosilo oziroma ve-
čerjo pa za vsak obrok 40 odstotkov vrednosti dnevnice.

(4) Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.

10. člen
(kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi)
(1) Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je 

izjemoma mogoča samo na podlagi dogovora med deloda-
jalcem in javnim uslužbencem, če drugače ni možno opraviti 
službene poti oziroma rednega dela.

(2) V primeru, da je javnemu uslužbencu v službene na-
mene odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo 
stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na 
podlagi potnega naloga.

(3) Kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila 
v službene namene znaša 18 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer. Kilo-

metrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz 
pogodbe o zaposlitvi znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.

11. člen
(stroški prenočevanja)

Stroški za prenočitev se delavcem priznajo v polnem zne-
sku po priloženem računu za prenočevanje, ki ga je predhodno 
odobril delodajalec. Stroški za prenočišče se delavcu povrnejo 
tudi brez predloženega računa, in sicer v višini zneska, ki pred-
stavlja 30% vrednosti dnevnice.

12. člen
(jubilejna nagrada)

(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v vi-
šini:

– za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eurov.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu 

ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je 

javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

13. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Delodajalec je dolžan izplačati javnemu uslužbencu 
solidarnostno pomoč v višini 577,51 EUR v primerih in po po-
stopku, določenem v kolektivni pogodbi.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni 
uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je 
zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine mi-
nimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih 
določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo soli-
darnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma 
od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.

14. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni 
mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece oziroma dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, 
če je to zanj ugodneje.

(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj 
financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine 
odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
javnemu uslužbencu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj 
pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač za-
poslenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma 
treh zadnjih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje, 
če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s pred-
pisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do 
starostne pokojnine.

(4) Odpravnina iz prejšnjega odstavka tega člena pripada 
tudi javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.

(5) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno 
sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu 
ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.

15. člen
(usklajevanje višin zneskov)

(1) Znesek iz 3. člena tega aneksa se usklajuje vsakih 
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi 
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podatkov Statističnega urada RS. Prva uskladitev se opravi s 
1. 1. 2013 na osnovi rasti cen prehrambenih izdelkov za obdo-
bje julij–december 2012.

(2) Zneski iz 4., 9., 12. in 13. člena tega aneksa se uskla-
jujejo na enak način in v enaki višini, kot se usklajuje vrednost 
plačnih razredov v skladu s postopkom iz 5. člena ZSPJS, 
pri čemer se prva uskladitev višin teh zneskov izvede ob prvi 
uskladitvi osnovnih plač po uveljavitvi tega zakona.

16. člen
(nova pogajanja)

Najkasneje pred koncem leta 2013 se izvedejo pogajanja 
o možnosti vrnitve posameznih pravic na raven pred znižanjem.

17. člen
(veljavnost)

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne na-
slednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil uveljavljen 
zakon, ki ureja uravnoteženje javnih financ.

Št. 0070-63/2012
Ljubljana, dne 18. maja 2012
EVA 2012-3330-0065

Vlada	 
Republike	Slovenije:

Reprezentativni	sindikati	
javnega	sektorja:

dr.	Žiga	Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport

Sindikat vzgoje, izobraževanja, 
znanosti 

in kulture Slovenije
Jelka	Velički l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 
24. 5. 2012 izdalo potrdilo št. 10101-7/2008-7 o tem, da je 
Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost vpisan 
v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o 
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno 
številko 36/2.

1709. Aneks	h	Kolektivni	pogodbi	za	kulturne	
dejavnosti	v	Republiki	Sloveniji

Na podlagi 3. točke II. Poglavja Kolektivne pogodbe 
za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06, 60/08 in 
32/09)

Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa minister za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, dr. Žiga Turk,

kot stranka na strani delodajalca,
in
GLOSA – Sindikat kulture Slovenije, ki ga zastopa pred-

sednik, Doro Hvalica in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 

Slovenije, ki ga zastopa predsednica Jelka Velički
kot stranka na strani javnih uslužbencev,
sklenejo

A	N	E	K	S
h	Kolektivni	pogodbi	za	kulturne	dejavnosti	 

v	Republiki	Sloveniji

1. člen
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukre-

pih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem 

sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 
2012 do 1. januarja 2014 št. 0100-6/2012/56 z dne 10. 5. 2012.

2. člen
(določitev pogojev in višina)

Ne glede na določbe o povračilih stroškov v zvezi z delom 
in nekaterih drugih prejemkov, določenih s Kolektivno pogodbo 
za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06, 60/08 in 
32/09), ki se nanašajo na:

1. regres za prehrano
2. nadomestilo za ločeno življenje
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
4. povračilo stroškov na službenem potovanju v državi 

in v tujini
5. kilometrino za uporabo lastnega avtomobila
6. jubilejno nagrado
7. solidarnostno pomoč
8. odpravnino ob upokojitvi
9. usklajevanje višin zneskov

se od začetka veljavnosti tega aneksa glede povračil stroškov 
v zvezi z delom in drugih prejemkov za javne uslužbence 
uporabljajo določbe tega aneksa, razen, če s tem aneksom ni 
drugače določeno.

3. člen
(regres za prehrano)

(1) Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane 
med delom.

(2) Višina regresa za prehrano med delom znaša 3,52 eurov.
(3) Izplačilo regresa iz prejšnjega odstavka pripada jav-

nemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu.
(4) Kot dan prisotnosti na delu se šteje, če delavec dela 

več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na podlagi 
predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpi-
sov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem 
dopustu.

(5) Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da 
javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obvezno-
sti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več 
kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne 
obveznosti deli z osem.

(6) Če javni uslužbenec v določenem mesecu dela preko 
polnega delovnega časa, mu za vsakih izpolnjenih osem ur 
dela preko polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega 
odstavka tega člena.

(7) V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med 
delom ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom 
regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Ko-
riščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa 
za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane 
nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upra-
vičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka 
tega člena.

(8) V primeru, ko je javni uslužbenec na službenem po-
tovanju in ni upravičen do dnevnice v skladu z 9. členom, mu 
pripada dodaten regres za prehrano v primeru, da službeno 
potovanje traja več kot osem ur.

4. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)

(1) Nadomestilo za ločeno življenje se javnemu uslužben-
cu, ki je razporejen na delo več kot 70 kilometrov izven kraja 
bivališča njegove ožje družine in živi ločeno od ožje družine, 
izplačuje kot mesečno nadomestilo stroškov stanovanja. Ožja 
družina je zakonec, zunajzakonski partner in otroci in posvo-
jenci, ki jih je javni uslužbenec po zakonu dolžan preživljati in 
jih tudi dejansko preživlja ter partner v času trajanja registrirane 
istospolne partnerske skupnosti.
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(2) Višina nadomestila za ločeno življenje znaša 140,54 eu-
rov.

5. člen
(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada 
javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do 
delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.

(2) Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini 
stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če 
javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinče-
nega motornega bencina – 95 oktanov.

(3) Javni prevoz ni možen, če ne obstaja, če ga glede 
na delovni čas javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali če 
bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas 
javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za 
javnega uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne 
izgube v eno smer.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka mesečna viši-
na povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati 
več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno 
obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet 
na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca 
sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

(5) Če mora javni uslužbenec zaradi potreb delovnega 
procesa, izrednega dogodka ali zaradi dela izven redno pred-
videnega razporeda priti na delo večkrat, kot je število delovnih 
dni, se mu za te prihode in odhode povrnejo stroški prevoza, ne 
glede na omejitev višine povračila stroškov prevoza na delo in 
z dela iz četrtega odstavka tega člena.

(6) Če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz 
oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in 
z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo 
in z dela ne pripada.

(7) V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo v več kra-
jih, se mu za razdaljo med temi kraji povrnejo stroški prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi. V kolikor nima možnosti prevoza 
z javnimi prevoznimi sredstvi se mu povrne kilometrina v višini 
8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

6. člen
(določitev višine povračila stroškov prevoza  

na delo in z dela glede na kraj)
(1) Kraj, iz katerega se javni uslužbenec vozi na delo 

in z dela, je kraj bivališča oziroma kraj, iz katerega se javni 
uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližje 
delovnemu mestu.

(2) V primeru, da ima javni uslužbenec v uporabi službeno 
stanovanje, se povračilo stroškov prevoza obračuna od kraja 
službenega stanovanja. Če javni uslužbenec zavrne dodelitev 
službenega stanovanja, se mu ne glede na način obračuna 
stroškov prevoza iz tega člena, obračunajo in povrnejo stroški 
prevoza od kraja dodeljenega službenega stanovanja, oziroma 
kraja, iz katerega se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta 
bliže kraju opravljanja dela.

(3) V primeru, da je bil javni uslužbenec premeščen ozi-
roma prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma 
volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju, 
se javnemu uslužbencu povrnejo stroški v skladu z drugim 
odstavkom prejšnjega člena.

7. člen
(izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela)

(1) Javni uslužbenec poda pisno izjavo za povračilo stro-
škov prevoza na delo in z dela. Izjava vključuje naslednje 
podatke:

1. bivališče,
2. kraj, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na 

delo,

3. razdalja od bivališča do delovnega mesta (v kilometrih),
4. razdalja od kraja, od koder se javni uslužbenec dejan-

sko vozi na delo do delovnega mesta (v kilometrih),
5. vrsta in cena javnega prevoza.
(2) Vsako spremembo podatkov iz 1. in 2. točke prejšnje-

ga odstavka mora javni uslužbenec v osmih dneh sporočiti 
pristojni službi delodajalca.

8. člen
(stroški in obračun stroškov na službenem potovanju)
(1) Javnemu uslužbencu se povrnejo stroški, nastali na 

službenem potovanju, na katerega je javni uslužbenec napoten 
z nalogom za službeno potovanje (v nadaljnjem besedilu: potni 
nalog). Za službeno potovanje se šteje potovanje, na katerega 
je napoten javni uslužbenec, da opravi določeno nalogo izven 
kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo.

(2) Kot stroški na službenem potovanju v državi se štejejo:
– stroški javnega prevoza,
– dnevnica kot povračilo stroškov prehrane,
– kilometrina, če je bila za službeno potovanje odobrena 

uporaba lastnega avtomobila,
– parkirnina,
– stroški prenočevanja in
– drugi stroški, vezani na opravljanje nalog na službenem 

potovanju in z izkazanim računom.
(3) Javni uslužbenec ima pred pričetkom službenega po-

tovanja pravico do akontacije stroškov za službeno potovanje, 
razen v primerih, ko tega ne omogočajo veljavni predpisi.

(4) Stroški za povračilo za službena potovanja v tujino 
se izplačujejo v skladu z uredbo, ki ureja službena potovanja 
v tujino.

9. člen
(dnevnica za službeno potovanje v državi)

(1) Dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji 
je povračilo stroškov prehrane javnemu uslužbencu za tri obro-
ke dnevno na službenem potovanju.

(2) Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službe-
no potovanje v državi, ki traja več kot 12 ur, v višini 16 eurov.

(3) Javni uslužbenec, ki ima na službenem potovanju 
poravnano celotno prehrano v ceni druge storitve ali pa mu 
prehrano poravna organizator, nima pravice do dnevnice. V 
primeru, da ima javni uslužbenec na službenem potovanju 
zagotovljene brezplačne obroke, se za zagotovljeni brezplačni 
zajtrk odšteje 20 odstotkov, za brezplačno kosilo oziroma ve-
čerjo pa za vsak obrok 40 odstotkov vrednosti dnevnice.

(4) Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.

10. člen
(kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi)
(1) Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je 

izjemoma mogoča samo na podlagi dogovora med deloda-
jalcem in javnim uslužbencem, če drugače ni možno opraviti 
službene poti oziroma rednega dela.

(2) V primeru, da je javnemu uslužbencu v službene na-
mene odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo 
stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na 
podlagi potnega naloga.

(3) Kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila 
v službene namene znaša 18 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer. Kilo-
metrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz 
pogodbe o zaposlitvi znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega 
motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.

11. člen
(stroški prenočevanja)

Stroški za prenočitev se delavcem priznajo v polnem zne-
sku po priloženem računu za prenočevanje, ki ga je predhodno 
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odobril delodajalec. Stroški za prenočišče se delavcu povrnejo 
tudi brez predloženega računa, in sicer v višini zneska, ki pred-
stavlja 30% vrednosti dnevnice.

12. člen
(jubilejna nagrada)

(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v vi-
šini:

– za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eurov.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu 

ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je 

javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

13. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Delodajalec je dolžan izplačati javnemu uslužbencu 
solidarnostno pomoč v višini 577,51 EUR v primerih in po po-
stopku, določenem v kolektivni pogodbi.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni 
uslužbenec,˝če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je 
zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine mi-
nimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih 
določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo soli-
darnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma 
od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.

14. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

(1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni 
mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri 
mesece oziroma dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, 
če je to zanj ugodneje.

(2) Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj 
financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine 
odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
javnemu uslužbencu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj 
pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač za-
poslenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma 
treh zadnjih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje, 
če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s pred-
pisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do 
starostne pokojnine.

(4) Odpravnina iz prejšnjega odstavka tega člena pripada 
tudi javnemu uslužbencu, ki se upokoji v roku dveh mesecev po 
uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.

(5) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno 
sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu 
ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.

(6) V primeru, da javni uslužbenec po upokojitvi ponovno 
sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu 
ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.

15. člen
(usklajevanje višin zneskov)

(1) Znesek iz 3. člena tega aneksa se usklajuje vsakih 
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi 
podatkov Statističnega urada RS. Prva uskladitev se opravi s 
1. 1. 2013 na osnovi rasti cen prehrambenih izdelkov za obdo-
bje julij–december 2012.

(2) Zneski iz 4., 9., 12. in 13. člena tega aneksa se 
usklajujejo na enak način in v enaki višini, kot se usklajuje 
vrednost plačnih razredov v skladu s postopkom iz 5. člena 
ZSPJS, pri čemer se prva uskladitev višin teh zneskov 
izvede ob prvi uskladitvi osnovnih plač po uveljavitvi tega 
zakona.

16. člen
(nova pogajanja)

Najkasneje pred koncem leta 2013 se izvedejo pogajanja 
o možnosti vrnitve posameznih pravic na raven pred znižanjem.

17. člen
(veljavnost)

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne na-
slednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil uveljavljen 
zakon, ki ureja uravnoteženje javnih financ.

Št. 101-1/2011/5
Ljubljana, dne 18. maja 2012
EVA 2012-3330-0067

Vlada	Republike	Slovenije: Reprezentativna	sindikata	
javnega	sektorja:

dr.	Žiga	Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport

GLOSA – Sindikat kulture 
Slovenije

Doro	Hvalica l.r.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, 
znanosti

in kulture Slovenije
Jelka	Velički l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 
24. 5. 2012 izdalo potrdilo št. 10101-6/2008-11 o tem, da je 
Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturno dejavnost v Republiki 
Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 
25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, 
št. 43/06) pod zaporedno številko 35/3.

1710. Sporazum	o	razrešitvi	stavkovnih	zahtev

Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sek-
torja in Vlada Republike Slovenije dne 10. 5. 2012 skleneta 
naslednji:

S	P	O	R	A	Z	U	M	
o	razrešitvi	stavkovnih	zahtev

s katerim se zaradi uravnoteženja javnih financ dogovorita 
in sporazumeta o:

I. ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejem-
kov v javnem sektorju in o ukrepih glede zaposlovanja javnih 
uslužbencev;

II. ukrepih na področjih socialne države;
III. ukrepih na področju standardov in normativov javnih 

storitev v šolstvu, zdravstvu, socialnem varstvu, raziskovanju 
in javni upravi in uskladitvi javnofinančnih odhodkov za te 
namene;

IV. plačilu stavke.
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I.

Ukrepi	na	področju	plač,	povračil	in	drugih	prejemkov	 
v	javnem	sektorju	in	ukrepi	glede	zaposlovanja	javnih	

uslužbencev

Ukrepi na področju plač, povračil in drugih prejemkov v 
javnem sektorju ter ukrepi glede zaposlovanja javnih uslužben-
cev se realizirajo, kot so opredeljeni v Dogovoru o ukrepih na 
področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju 
za uravnoteženje javnih financ.

II.

Ukrepi	na	področjih	socialne	države

– Ukrepi na področju družinske politike (uveljavitev do-
hodkovnega cenzusa pri pomoči ob rojstvu otroka in dodatku 
za veliko družino, nižanje dohodkovnega cenzusa pri upra-
vičenosti do otroškega dodatka in zniževanje starševskega 
nadomestila) so le začasne narave in veljajo za obdobje, ko 
gospodarska rast ne preseže 2.5%.

– Starševsko nadomestilo se zniža le do višine 90% od 
osnove, pri čemer starševsko nadomestilo znaša 100% osno-
ve, če osnova ne presega 763 evrov.

– Najdaljše obdobje prejemanja denarnega nadomestila 
za brezposelne se vrača na prvotnih 25 mesecev, pri čemer 
znaša višina denarnega nadomestila za prve tri mesece 80%, 
nadaljnjih 9 mesecev 60% in preostalo obdobje 50% od osno-
ve.

– Ohrani se praznik in dela prost dan 2. maj.
– Za drugega otroka znaša plačilo staršev za vrtec 30% 

od predvidenega zneska, vrtec za vse nadaljnje otroke je 
brezplačen.

– Ohranja se višina nadomestila za odsotnost z dela 
zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni oziroma nege dru-
žinskega člana.

– Višina minimalnega dohodka v višini 260 evrov ne 
ostane zamrznjena do konca leta 2014, temveč se usklajujejo 
v skladu z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom 
in gospodinjstvom v RS.

– Starševski dodatek za porodnice študentke in brezpo-
selne mamice se dviga na 55% minimalne plače.

III.

Ukrepi	na	področju	standardov	in	normativov	javnih	
storitev	na	področju	vzgoje	in	izobraževanja,	zdravstvu,	

socialnem	varstvu,	raziskovanju	in	javni	upravi

Standardi	in	normativi	na	področju	vzgoje	in	izobra-
ževanja

Vlada umakne vse spremembe standardov in normativov 
na področju vzgoje in izobraževanja iz predloga zakona o 
uravnoteženju javnih financ, vloženega v zakonodajni posto-
pek, in sicer določbe od 53. do vključno 92. člena in od 220. do 
vključno 235. člena.

Spremembe standardov in normativov na področju vzgoje 
in izobraževanja se uskladijo s socialnimi partnerji v okviru 
socialnega sporazuma.

Standardi in normativi za področje vzgoje in izobraže-
vanja, zdravstva, socialnega varstva, raziskovanja in javne 
uprave, ki ne bodo usklajeni v okviru socialnega sporazuma, 
bodo predmet nadaljnjega usklajevanja s socialnimi partnerji s 
ciljem doseči dogovor.

Opredelitev	sredstev	za	visoko	šolstvo	in	raziskoval-
no	dejavnost	v	rebalansu	proračuna	za	leto	2012

Reprezentativni sindikati s področja znanosti in visokega 
šolstva se skupaj z vodstvi institucij s tega področja in mini-

strom za izobraževanje, znanost kulturo in šport usklajujejo 
o višini sredstev, predvidenih za ti dve dejavnosti v predlogu 
rebalansa proračuna.

IV.

Plačilo	stavke

Stranki tega sporazuma sta soglasni, da se javnim usluž-
bencem v breme delodajalca izplača nadomestilo plače za dne 
18. aprila 2012, ko je potekala splošna stavka javnega sektorja, 
v višini kot da bi delali. Nadomestilo se izplača pri plači za na-
slednji mesec po uveljavitvi ZUJF.

Sindikati podpisniki tega sporazuma se zavezujejo, da ne 
bodo vložili pobude ali zahteve za naknadni zakonodajni refe-
rendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti 
zoper ZUJF, razen v primeru kršitve tega sporazuma.

Št. 0100-6/2012/45
Ljubljana, dne 10. maja 2012
EVA 2012-2030-0037

Vlada	Republike	Slovenije: Koordinacija	stavkovnih	
odborov	sindikatov	javnega	

sektorja:

Andrej	Vizjak l.r.
Minister

za delo, družino in socialne 
zadeve

SINDIKAT VZGOJE, 
IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI 

IN KULTURE SLOVENIJE
Jelka	Velički l.r.

SINDIKAT VETERINARJEV 
SLOVENIJE – PERGAM

Milan	Štimec l.r.

SINDIKAT DELAVCEV V 
VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI 

IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE

Bojan	Hribar l.r.

GLOSA – SINDIKAT 
KULTURE SLOVENIJE

Doro	Hvalica l.r.

SINDIKAT DRŽAVNIH 
ORGANOV SLOVENIJE

Frančišek	Verk l.r.

POLICIJSKI SINDIKAT 
SLOVENIJE

Radivoj	Uroševič
NI PODPISAL

SINDIKAT CARINIKOV 
SLOVENIJE

Dušan	Pečnik l.r.

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA VARSTVA 

SLOVENIJE
Zvonko	Vukadinovič l.r.

SINDIKAT DELAVCEV 
V ZDRAVSTVENI NEGI 

SLOVENIJE
Jelka	Mlakar l.r.
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SINDIKAT POKLICNEGA 
GASILSTVA SLOVENIJE
Aleksander	Ogrizek l.r.

NEODVISNI SINDIKAT 
DELAVCEV LJUBLJANSKE 

UNIVERZE
dr.	Tomaž	Sajovic

NI PODPISAL

SIFARM -SINDIKAT 
FARMACEVTOV SLOVENIJE

Dragana	Žitnik l.r.

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA SKRBSTVA 

SLOVENIJE
Darinka	Avguštiner l.r.

SIDIKATI V ZDRAVSTVU 
SLOVENIJE – PERGAM

Matija	Cevc l.r.

SILMES – SINDIKAT 
LABORATORIJSKE 

MEDICINE SLOVENIJE
Stane	Tomšič l.r.

SINDIKAT MINISTRSTVA ZA 
OBRAMBO

Darko	Milenkovič
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV 
PRAVOSODJA SLOVENIJE

Tomaž	Virnik
NI PODPISAL

SINDIKAT SEVALCEV 
SLOVENIJE PERGAM
Gregor	Novak l.r.

SINDIKAT POLICISTOV 
SLOVENIJE

Zoran	Petrovič
NI PODPISAL

SORS – SINDIKAT 
OBČINSKIH REDARJEV 

SLOVENIJE
Sonja	Kramar l.r.

SINDIKAT JAVNIH 
USLUŽBENCEV SLOVENIJE

Marko	Belavič
NI PODPISAL
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BREŽICE

1711. Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	
o	turističnih	vodnikih	turističnega	območja	
Občine	Brežice

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 17. in 19. člena Statuta 
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski 
svet Občine Brežice na 15. redni seji dne 21. 5. 2012 sprejel

O	D	L	O	K	
o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka 

	o	turističnih	vodnikih	turističnega	območja	
Občine	Brežice

1. člen
V 4. členu Odloka o turističnih vodnikih turističnega ob-

močja Občine Brežice (Uradni list RS, št. 58/07) se besedilo 
»Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (v nadaljevanju: 
ZPT Brežice)« nadomesti z besedilom: »Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino (v nadaljevanju: ZPTM Brežice)«.

2. člen
V prvem odstavku 8. člena se v prvem stavku besedilo 

»Občina Brežice« nadomesti z besedilom »ZPTM Brežice«.

3. člen
V drugem odstavku 9. člena, v 11. členu in v tretjem 

odstavku 12. člena se besedilo »ZPT Brežice » nadomesti z 
besedilom »ZPTM Brežice«.

4. člen
V 12. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Turistična vodenja pri ogledu znamenitosti na območju 

Občine Brežice, se zaračunavajo po ceniku, ki ga sprejme Svet 
Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.«

5. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo »Turistično 

informacijski center« in nadomesti z besedilom »ZPTM Bre-
žice«.

V 13. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kolikor v zadnjih treh letih od pridobitve licence turistični 

vodnik ne izvede nobenega vodenja, se ga z odločbo izbriše iz 
registra turističnih vodnikov.«

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2012
Brežice, dne 21. maja 2012

Župan
Občine Brežice
Ivan	Molan l.r.

1712. Pravilnik	o	dopolnitvah	Pravilnika	
o	spodbujanju	podjetništva	v	Občini	Brežice

Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomo-
či (Uradni list RS, št. 37/04) in 19. člena Statuta Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Bre-
žice na 15. redni seji dne 21. 5. 2012 sprejel

P	R	A	V	I	L	N	I	K
o	dopolnitvah	Pravilnika	o	spodbujanju	

podjetništva	v	Občini	Brežice

1. člen
V 5. členu Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Ob-

čini Brežice (Uradni list RS, št. 39/07 in 62/11) se doda nova  
4. točka, ki se glasi:

»Stroške najema poslovnih prostorov v starem mestnem 
jedru mesta Brežice. Sofinanciranje je lahko do največ 40 % 
upravičenih stroškov.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2012
Brežice, dne 21. maja 2012

Župan
Občine Brežice
Ivan	Molan l.r.

CANKOVA

1713. Odlok	o	rebalansu	I.	proračuna	Občine	
Cankova	za	leto	2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 
14/07 – ZSPDP, 109/08 in 49/09) in 16. in 94. člena Statuta 
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07 in 16/10) je Občinski 
svet Občine Cankova na 11. redni seji dne 22. 5. 2012 sprejel

O	D	L	O	K
o	rebalansu	I.	proračuna	Občine	Cankova	 

za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2012 (Ura-

dni list RS, št. 14/12) se spremeni 2. člen in se glasi:

OBČINE
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»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega  

dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto V eurih 
Rebalans 

2012
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.787.017

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.401.588
70 DAVČNI PRIHODKI 1.308.590

700 Davki na dohodek in dobiček 1.185.820
703 Davki na premoženje 97.004
704 Domači davki na blago in storitve 25.766
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 92.998
710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja 11.539
711 Takse in pristojbine  494
712 Denarne kazni  100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  42.826
714 Drugi nedavčni prihodki 38.039

72 KAPITALSKI PRIHODKI 44.550
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 12.137
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 32.413

73 PREJETE DONACIJE 2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.000
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.338.879
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 247.121
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in sredstev proračuna EU 1.091.758

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.040.241
40 TEKOČI ODHODKI  594.177

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 238.543
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 39.002
402 Izdatki za blago in storitve 300.706
403 Plačila domačih obresti 2.926
409 Rezerve 13.000

41 TEKOČI TRANSFERI 624.982
410 Subvencije 30.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 399.689
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 66.312
413 Drugi tekoči domači transferi 128.981
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.780.455
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.780.455

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 40.627
430 Investicijski transferi 0

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 28.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 12.627

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(I.-II.)  
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –253.224

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 980

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 980
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
(750+751+752) 980

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(440+441+442) 1.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.000
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb  1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –20

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 249.898
50 ZADOLŽEVANJE 249.898

500 Domače zadolževanje  249.898
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 19.750
55 ODPLAČILO DOLGA 19.750

550 Odplačilo domačega dolga 19.750
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –23.096
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 230.148
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 

(VI.+X.-IX.) 253.224
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2011 23.096

«

3. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2012 (Ura-

dni list RS, št. 14/12) se spremeni 11. člen in se glasi:

»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do 
višine 249.898 eurov.«

4. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2012 

(Urad ni list RS, št. 14/12) se spremeni 14. člen in se glasi:
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»14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2012 zadolži do višine 249.898 eurov.«

5. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.

6. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-02/2012
Cankova, dne 22. maja 2012

Župan
Občine Cankova

Drago	Vogrinčič	l.r.

1714. Pravilnik	o	spremembi	Pravilnika	o	plačah	
in	drugih	prejemkih	občinskih	funkcionarjev,	
članov	delovnih	teles	občinskega	sveta	
in	članov	drugih	občinskih	organov	Občine	
Cankova

Na podlagi 100.b. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2), določil Zakona o siste-
mu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09, uradno 
prečiščeno besedilo – ZSPJS-UPB13), 8. in 9. člena Pravilnika 
o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 32/07, 16/10 in 7/11) 
ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) 
je Občinski svet Občine Cankova na 11. redni seji dne 22. 5. 
2012 sprejel

P	R	A	V	I	L	N	I	K
o	spremembi	Pravilnika	o	plačah	in	drugih	
prejemkih	občinskih	funkcionarjev,	članov	
delovnih	teles	občinskega	sveta	in	članov	
drugih	občinskih	organov	Občine	Cankova

1. člen
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcio-

narjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 
občinskih organov Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07, 
16/10 in 7/11) se spremeni.

2. člen
Spremeni se 6. člen in se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta 

Občine Cankova je sejnina za udeležbo na seji Občinskega 
sveta Občine Cankova oziroma seji delovnega telesa občin-
skega sveta.

Članu Občinskega sveta Občine Cankova pripada plačilo 
za opravljanje funkcije v višini 4 % vrednosti osnovne plače 
župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez 
njegovega dodatka za delovno dobo. Plačilo za opravljanje 
funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Plačilo za opra-
vljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, 
in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo 
za opravljanje funkcije se izplačuje za redne seje. V primeru 
prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50 % plačila 
za opravljanje funkcije. Za korespondenčno in izredno sejo se 
plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih 
teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Ob-

činskega sveta Občine Cankova, ne sme presegati 15 % letne 
plače župana.«

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-02/2012
Cankova, dne 22. maja 2012

Župan
Občine Cankova

Drago	Vogrinčič l.r.

1715. Sklep	o	začetku	priprave	sprememb	
in	dopolnitev	prostorsko	izvedbenih	aktov	
za	območje	Občine	Cankova	(gradnja	
gradbeno	inženirskih	objektov	in	naprav)

Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09 in 80/10 – ZUPUDPP; 106/10 popr. in 43/11 – ZKZ-C) 
in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) 
ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) 
župan Občine Cankova izdaja

S	K	L	E	P
o	začetku	priprave	sprememb	in	dopolnitev	

prostorsko	izvedbenih	aktov	za	območje	Občine	
Cankova	(gradnja	gradbeno	inženirskih	objektov	

in	naprav).

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom, se začne priprava sprememb in do-
polnitev prostorsko izvedbenih aktov Občine Cankova, in sicer:

– Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Gorič-
kega za območje Občine Cankova (Uradne obj., št. 10/90, 93/99, 
51/02, 100/03, 24/04, 93/05)) (v nadaljevanju: PUP Goričko),

– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ravnin-
ski del Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova 
(Uradne obj. št. 23/91, 93/99, 51/02, 100/03, 24/04, 93/05) (v 
nadaljevanju: PUP ravninski) in

– Odlok o sprejetju ureditveno-zazidalnega načrta za na-
selje Cankova (Uradne obj., št. 5/88, Uradni list RS, št. 58/98) 
(v nadaljevanju: ZN Cankova).

(2) Pravna podlaga za pripravo SD PIA je Zakon o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – (106/10 popr.) – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C (v 
nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07). 

(3) Ob uveljavitvi sprememb in dopolnitev prostorsko iz-
vedbenih aktov Občine Cankova bodo nova določila omogoča-
la izgradnjo infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav izven 
območij pozidanih površin, znotraj nekaterih naselij in znotraj 
območja ZN Cankova.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb  

in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
Prostorski akti iz prvega odstavka prvega člena tega skle-

pa v nekaterih členih sicer dovoljujejo gradnjo infrastrukturnih 
objektov, omrežij in naprav vendar le v posameznih območjih. 
Za izvedbo kanalizacije, drugih infrastrukturnih objektov, omre-
žij in naprav ter za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Po-
murja – sistem B na območju Občine Cankova pa je potrebno 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
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zagotoviti možnost gradnje tudi na drugih območjih, kjer odlok 
tako natančno ne določa vsega, kar je potrebno za realizacijo 
projektov. Zato se veljavni prostorski akti dopolnijo.

3. člen
(območje prostorskega načrta)

Območje sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih 
aktov zajema območje celotne Občine Cankova.

4. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev prostorsko 

izvedbenih aktov)
(1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev prostorsko 

izvedbenih aktov je sprejetje določil za gradnjo infrastrukturnih 
objektov, omrežij in naprav na nekaterih območjih stavbnih ze-
mljišč in izven območij pozidanih površin (na kmetijskih, gozdnih, 
vodnih …) in omogočiti pridobitev gradbenega dovoljenja za izgra-
dnjo gradbeno inženirskih objektov, naprav ter omrežij na območju 
Občine Cankova in na območju ureditveno-zazidalnega načrta 
naselja Cankova. Spremenil se bo samo tekstualni del odloka v 
delih, ki govorijo o urejanju infrastrukture. Grafični del ostane ne-
spremenjen oziroma se lahko izdelajo dodatne grafične podlage. 
V spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih aktov se lahko 
vključijo tudi druge spremembe, ki prvotno niso bile predvidene.

(2) Načrtovalec sprememb in dopolnitev prostorsko iz-
vedbenih aktov bo predal pripravljavcu, to je Občini Cankova, 
štiri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki.

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri spremembi določil odloka posebne strokovne podlage 
niso potrebne. Izdelane so idejne projektne zasnove iz katerih 
so okvirno razvidne lokacije objektov in naprav ter poteki tras 
infrastrukturnih objektov.

6. člen
(postopek in roki priprave sprememb  

in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopol-

nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), (Uradni 
list RS, št. 108/09) se izvede skrajšani postopek priprave spre-
memb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov.

Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta – odlok
– pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih 

smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila 

(CPVO)*
– javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi 

vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava
– stališča do podanih pripomb
– priprava predloga akta
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na 

okolje (CPVO)*
– objava odloka v Uradnem listu RS.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.

7. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in 
mnenj na osnutek in predlog sprememb in dopolnitev prostor-
sko izvedbenih aktov so:

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kme-
tijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške 
operacije, Dunajska 22, Ljubljana,

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-
lje, Urad za upravljanje z vodami, oddelek porečja reke Mure, 
Slovenska ulica 2, Murska Sobota,

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
– Zavod za gozdove, Območna enota Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 

ceste, Langusova 4, Ljubljana,
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne 

energije d.d., Območna enota Murska Sobota,
– Občina Cankova,
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje, d.o.o.,
– Komunala, Javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota.
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje; 

Sektor za CPVO v skladu z določili 58. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B 
in 108/09) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
in 70/08 – ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za predmetni akt 
treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.

(3) Drugi udeleženci:
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, 

Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota,
– T-2, d.o.o.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci ure-

janja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave 
tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo 
delovno področje.

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb  

in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev 

prostorsko izvedbenih aktov zagotovi Občina Cankova.

9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter 
začne veljati z dnem objave.

Št. 3505-06/2012
Cankova, dne 22. maja 2012

Župan
Občine Cankova

Drago	Vogrinčič l.r.

1716. Letni	program	športa	Občine	Cankova	za	leto	
2012

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Cankova (Uradni list RS, št. 26/10), 16. člena Statuta 
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet 
Občine Cankova na 11. redni seji dne 22. 5. 2012 sprejel

L	E	T	N	I			P	R	O	G	R	A	M
športa	Občine	Cankova	za	leto	2012

I. UVOD

Letni program športa Občine Cankova za leto 2012 do-
loča:

– cilje, ki se želijo doseči z Letnim programom športa,
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– programe športa, ki se sofinancirajo iz sredstev prora-
čuna Občine Cankova,

– razvojne in strokovne naloge v športu, ki se sofinanci-
rajo iz sredstev proračuna Občine Cankova,

– obseg sredstev, ki jih Občina Cankova zagotavlja za 
sofinanciranje posameznih vsebin letnega programa športa v 
letu 2012.

II. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI  
Z LETNIM PROGRAMOM ŠPORTA

S sofinanciranjem letnega programa športa se želi omo-
gočiti oziroma zagotoviti:

– čim večjo vključenost občanov Občine Cankova v iz-
vajanje programov interesne športne vzgoje, kakovostni in 
vrhunski šport ter športno rekreacijo (množičnost oziroma raz-
širjenost),

– čim boljše pogoje za športno vadbo in tekmovanje ter 
večjo dostopnost do športnih objektov,

– doseganje čim boljših tekmovalnih rezultatov (kakovost 
športnih dosežkov),

– večja promocija posameznikov kot športnikov, njihovih 
društev za katere nastopajo ter Občine Cankova v celoti.

III. PROGRAMI ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE CANKOVA  

ZA LETO 2012

Iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2012 se 
sofinancirajo naslednji programi športa:

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vr-

hunski šport
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport
5. Športna rekreacija 
6. Kakovostni šport
7. Vrhunski šport.
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost 

otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno 
vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posame-
zne elemente športa ter kasnejše gibalne dejavnosti.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine 
Cankova:

– Zlati sonček,
– 10-urni plavalni tečaji in
– drugi 60-urni programi vadbe.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost 

otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v 
programe športa.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine 
Cankova:

– Zlati sonček,
– Krpan,
– drugi 80-urni programi vadbe in 
– šolska športna tekmovanja.
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vr-

hunski šport
V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 
11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi 
lahko postali vrhunski športniki.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine 
Cankova:

– cicibani in cicibanke, od 30 do 40-urni programi,
– mlajši dečki in deklice, od 40 do 60-urni programi ter
– starejši dečki in deklice, od 60 do 80-urni programi.

4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport

Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki 
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z 
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine 
Cankova:

– mlajši mladinci in mladinke, od 90 do 110-urni programi,
– starejši mladinci in mladinke, do 120 do 150-urni pro-

grami.
5. Športna rekreacija 
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni ob-

čani, s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni 
status, humanizirati življenje, zmanjševati negativne posledice 
današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje 
splošne vitalnosti. To so programi za aktivno, koristno in pri-
jetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega 
časa.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine 
Cankova:

– 80-urni programi.
6. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja 

ekip ter posameznikov, registriranih športnikov, članov nacio-
nalnih panožnih športnih zvez, ki nimajo objektivnih strokovnih, 
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program 
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zado-
voljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.

V okviru teh programov gre za nastope na uradnih tekmo-
vanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine 
Cankova:

– do 250-urni programi.
7. Vrhunski šport
Vrhunski šport so priprave in tekmovanja športnikov, ki 

imajo status svetovnega, mednarodnega in perspektivnega 
razreda.

Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine 
Cankova:

– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v indivi-
dualnih športnih panogah,

– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v kolek-
tivnih športnih panogah za ekipe.

Merila za vrednotenje posameznih programov so dolo-
čena v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Cankova.

IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU,  
KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA 

OBČINE CANKOVA ZA LETO 2012

Iz sredstev Proračuna Občine Cankova za leto 2012 se 
sofinancirajo naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:

1. Dokončanje izgradnje športnih objektov
2. Športne prireditve.
1. Dokončanje izgradnje športnih objektov
Za potrebe izvajanja programa športa so potrebni športni 

objekti.
2. Športne prireditve
Športne prireditve so organizirana športna srečanja in 

športna tekmovanja. V letu 2012 Občina Cankova sofinancira 
naslednje športne prireditve:

– Občan strelja z zračno puško
– Občinski turnir v malem nogometu za člane
– Ostali turnirji v malem nogometu za člane.
Merila za vrednotenje posameznih razvojnih in strokovnih 

nalog v športu so določena v Pravilniku o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Cankova.
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V. OBSEG SREDSTEV, KI JIH OBČINA CANKOVA 
ZAGOTAVLJA ZA SOFINANCIRANJE  

POSAMEZNIH VSEBIN LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  
V LETU 2012

Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izva-
jalcem v Proračunu Občine Cankova za leto 2012, zagotavlja 
17.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku:

1. Interesna športna vzgoja predšolskih 
otrok 150,00 EUR

2. Interesna športna vzgoja šoloobve-
znih otrok 150,00 EUR 

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih  
v kakovostni in vrhunski šport 150,00 EUR 

4. Športna vzgoja mladine, usmerjene  
v kakovostni in vrhunski šport 400,00 EUR 

5. Športna rekreacija  6.500,00 EUR 
6. Kakovostni in vrhunski šport 50,00 EUR
7. Dokončanje izgradnje že začetih  

športnih objektov 8.000,00 EUR
8. Športne prireditve 1.600,00 EUR.

Št. 671-01/2012/2012
Cankova, dne 22. maja 2012

Župan
Občine Cankova

Drago	Vogrinčič l.r.

STRAŽA

1717. Odlok	o	dopolnitvi	Odloka	o	zakoniti	
predkupni	pravici	Občine	Straža

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 
108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZU-
PUDPP (106/10 – popr.) in 15. člena Statuta Občine Straža 
(Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Stra-
ža na 14. redni seji dne 24. 5. 2012 sprejel

O	D	L	O	K	
o	dopolnitvi	Odloka	o	zakoniti	 

predkupni	pravici	 
Občine	Straža

1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje Odlok o zakoniti predkupni 

pravici Občine Straža (Uradni list RS, št. 78/11 in 82/11, v na-
daljevanju: Odlok).

2. člen
2. člen Odloka se dopolni z naslednjimi parcelami: 2798 

in 2796/2, obe k.o. Prečna.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-30/2011-5
Straža, dne 24. maja 2012

Župan
Občine Straža
Alojz	Knafelj l.r.

1718. Odlok	o	spremembah	Odloka	o	ustanovitvi	
javnega	vzgojno-izobraževalnega	zavoda	
Osnovna	šola	Vavta	vas

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99 – odl. US, 8/96, 31/00 
– ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Za-
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. 
US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 
popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. 
US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23) ter 
15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 
27/08) je Občinski svet Občine Straža na 14. redni seji dne 
24. 5. 2012 sprejel

O	D	L	O	K
o	spremembah	Odloka	o	ustanovitvi	 

javnega	vzgojno-izobraževalnega	zavoda	 
Osnovna	šola	Vavta	vas

1. člen
Spremeni se prvi odstavek 13. člena Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta 
vas (Uradni list RS, št. 4/08, 63/08, 26/10, 79/10 in 97/11, v 
nadaljevanju: odlok), ki se po novem glasi:

»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na 
neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:

– tri predstavnike izmed delavcev osnovne šole,
– dva predstavnika izmed delavcev enote vrtca.«

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 14. člena odloka, tako da se 

po novem glasi:
»Pravico predlagati kandidate za tri člane sveta zavoda 

izmed delavcev osnovne šole imajo učiteljski in vzgojiteljski 
zbor, najmanj trije delavci osnovne šole in reprezentativni sin-
dikat, za dva člana sveta zavoda izmed delavcev enote vrtca 
pa vzgojiteljski zbor, najmanj trije delavci enote vrtca in repre-
zentativni sindikat.«

3. člen
Spremeni se prvi stavek četrtega odstavka 15. člena, tako 

da se po novem glasi. »Voli se z glasovnicami, in sicer ločeno 
za tri predstavnike delavcev iz osnovne šole in dva predstav-
nika delavcev vrtca.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-6/2008-8
Straža, dne 24. maja 2012

Župan
Občine Straža
Alojz	Knafelj l.r.

1719. Sklep	o	izdaji	soglasja	k	ceni	socialno	
varstvene	storitve	pomoč	družini	na	domu	
v	Občini	Straža

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – UPB2 in 122/07), 38. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in 5/09) in 19. člena Sta-
tuta Občine straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski 
svet Občine Straža na 14. redni seji dne 24. 5. 2012 sprejel
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S	K	L	E	P
o	izdaji	soglasja	k	ceni	socialno	varstvene	

storitve	pomoč	družini	na	domu	 
v	Občini	Straža

1. člen
Občina Straža daje na predlog izvajalca Doma starejših 

občanov Novo mesto soglasje:
1. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 

domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini 
20,37 € na efektivno uro oziroma 7,00 € na efektivno uro za 
uporabnika ter 13,37 € subvencija občine.

2. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob ne-
deljah in ponoči v višini 24,74 € na efektivno uro oziroma  
8,50 € na efektivno uro za uporabnika ter 16,24 €/uro sub-
vencija občine.

3. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela 
prostih dnevih v višini 26,76 € na efektivno uro oziroma 9,20 € 
na efektivno uro za uporabnika ter 17,56 €/uro subvencija 
občine.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2012.

Št. 12204-2/2012-5
Straža, dne 24. maja 2012

Župan
Občine Straža
Alojz	Knafelj l.r.

1720. Sklep	o	izkazani	javni	koristi	za	parc.	št.	951/5,	
k.o.	Gorenja	Straža

Na podlagi 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 
108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZU-
PUDPP (106/10 – popr.), 14. člena Odloka o prostorsko uredi-
tvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo me-
sto (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 20/09 – obvezna razlaga, 
78/11 – obvezna razlaga) ter 7. člena Statuta Straža (Uradni 
list RS, št. 14/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 
14. redni seji dne 24. 5. 2012 sprejel

S	K	L	E	P
o	izkazani	javni	koristi	za	parc.	št.	951/5,	 

k.o.	Gorenja	Straža

1. člen
Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je zaradi name-

ravane gradnje objekta »Energetska kineta s pohodno površino 
za pešce in kolesarje preko Krke med Stražo in Vavto vasjo« 
po projektu podjetja Arhiteka, biro za arhitekturo, d.o.o., št. pro-
jekta 3763 iz marca 2012, izkazana javna korist za razlastitev 
dela nepremičnine parc. št. 951/5, k.o. 1447 Gorenja Straža, ID 
znak: 1447-951/5-0, zelenica v izmeri 12.000 m².

2. člen
Gradnja je ustrezna glede vrste dopustnih gradenj in 

drugih del. Predvidena je novogradnja energetske kinete s 
pohodno površino za pešce in kolesarje preko Krke med Stražo 
in Vavto vasjo, ki je skladna z Odlokom o prostorsko ureditvenih 
pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto 

(Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 20/09 – obvezna razlaga, 
78/11 – obvezna razlaga). Na levem bregu reke Krke se ener-
getska kineta priključuje na sprehajalno pot stisnjeno med in-
dustrijski kompleks Novolesa in rečno brežino na nepremičnini 
parc. št. 951/5, k.o. 1447 Gorenja Straža.

Gradnja je skladna z varovanjem in merili urejanje sfere 
javnega. Pridobljena so potrebna soglasja soglasodajalcev 
varovanih območij in varovalnih pasov.

3. člen
Območje posega na tangirano parcelo je prikazano na 

karti izseka iz katastrske situacije, ki je v prilogi tega sklepa.

4. člen
Zgrajena infrastruktura bo povečala energetske učinkovi-

tosti, saj je predvideno daljinsko ogrevanje Osnovne šole Vavta 
vas z uporabo obstoječe parne kotlovnice Novolesa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-4/2012-3
Straža, dne 24. maja 2012

Župan
Občine Straža
Alojz	Knafelj l.r.

1721. Sklep	o	dopolnitvi	Sklepa	o	izkazani	javni	
koristi	za	cesto	št.	295043	skozi	Stražo	in	
Podgoro

Na podlagi 12. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10), na podlagi 17. in 18. člena Odloka o občinskih cestah 
v Občini Straža (Uradni list RS, št. 1/09), na podlagi 14. člena 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor 
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 72/06 in 20/10) 
ter 7. člena Statuta Straža (Uradni list RS, št. 14/07 in 27/08) je 
Občinski svet Občine Straža na redni 14. redni seji dne 24. 5. 
2012 sprejel

S	K	L	E	P
o	dopolnitvi	Sklepa	o	izkazani	javni	koristi	 
za	cesto	št.	295043	skozi	Stražo	in	Podgoro

1. člen
Dopolni se 1. člen Sklepa o izkazani javni koristi za cesto 

št. 295043 skozi Stražo in Podgoro (Uradni list RS, št. 78/11) 
z naslednjimi parc. št.:

– del 2883/1, travnik in dvorišče v izmeri 200 m2, k.o. 
1448 Prečna in

– del 2882/2, njiva v izmeri 37 m2, k.o. 1448 Prečna.
Povečajo se površine parcel št.:
– 1440, k.o. 1448 Prečna, na 80 m2 in
– 2881, k.o. 1448 Prečna, na 455 m2.

2. člen
Ta sklep se začne izvajati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-28/2011-5
Straža, dne 24. maja 2012

Župan
Občine Straža
Alojz	Knafelj l.r.
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SVETI	JURIJ	OB	ŠČAVNICI

1722. Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	
Pravilnika	o	sofinanciranju	letnega	programa	
športa	v	Občini	Sveti	Jurij	ob	Ščavnici

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavni-
ci (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sve-
ti Jurij ob Ščavnici na 14. redni seji sveta dne 8. 5. 2012 sprejel

P	R	A	V	I	L	N	I	K	
o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	 
o	sofinanciranju	letnega	programa	športa	 

v	Občini	Sveti	Jurij	ob	Ščavnici	

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v 

Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se v 4. členu (pravica do sofinan-
ciranja) v besedilu tretje alineje črtata besedi »dve leti« in na-
mesto njiju vstavita besedi »štiri leta« ter v celoti črta besedilo 
drugega odstavka. In doda člen 4.a, ki se glasi: 

»Iz sredstev letnega programa športa se lahko izvzamejo 
sredstva v skupni višini največ 10 %, in sicer:

– za sofinanciranje letnih programov športa športnim dru-
štvom na nivoju kakovostnega športa, ki nimajo sedeža v Obči-
ni Sveti Jurij ob Ščavnici, vendar za njih aktivno nastopa večje 
število športnikov iz Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

– za sofinanciranje letnih programov športa individualnim 
športnikom iz Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na nivoju kakovo-
stnega športa.

Sredstva iz tega člena pravilnika se bodo dodeljevala na 
osnovi prispelih vlog na razpis. Predlog razdelitve teh sredstev 
bo naredila Komisije za vodenje javnega razpisa v športu po 
načelu diskrecijske pravice in potrdil Občinski svet s sklepom.

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

Št. 007-3/2010-017
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 8. maja 2012

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton	Slana l.r.

VERŽEJ

1723. Odlok	o	porabi	koncesijske	dajatve	za	
trajnostno	gospodarjenje	z	divjadjo	na	
območju	Občine	Veržej

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 17/08) in 16. člena Statuta 
Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Obči-
ne Veržej na 11. redni seji dne 21. 5. 2012 sprejel

O	D	L	O	K
o	porabi	koncesijske	dajatve	za	trajnostno	

gospodarjenje	z	divjadjo	na	območju	 
Občine	Veržej

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina 

prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje 

z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in 
lovstva (v nadaljnjem besedilu: sredstva).

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov 

varstva in vlaganj v naravne vire na območju Občine Veržej. 
Ti ukrepi so:

1. Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, 

mokrišče, vodni vir ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primer-

nih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
1. Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, 

umetnih dupel, prež in krmilnic;
2. Ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o sta-

nju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in gozdnem bontonu.

III. NAČIN PORABE SREDSTEV

3. člen
Upravičenci do navedenega blaga in materiala iz drugega 

člena tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo 
podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju 
Občine Veržej.

Količina storitev, blaga in materiala, ki pripada posame-
znemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane 
koncesijske dajatve v proračun Občine Veržej.

4. člen
V proračunu Občine Veržej se bodo nakazana sredstva 

na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke 
»Trajnostno gospodarjenje z divjadjo«.

Občina upravičencem nakaže sredstva po celotnem na-
kazilu namenskih prihodkov v proračun občine za posamezno 
leto s strani Republike Slovenije.

Upravičenci so dolžni najkasneje do 30. novembra te-
kočega leta občini predložiti poročilo o porabi prejetih prora-
čunskih sredstev z ustreznimi dokazili (npr. računi za kupljeno 
blago, opravljene storitve).

Če upravičenec sredstev ne porabi za namene, določene 
s tem odlokom, mora nepravilno porabljena sredstva vrniti v 
proračun občine najkasneje do 15. decembra tekočega leta.

V primeru, da sredstva v posameznem letu ne bodo po-
rabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek v 
proračun naslednjega leta.

IV. KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 341-1/2012-1; 0321-2/2012-8
Veržej, dne 21. maja 2012

Župan
Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.
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1724. Sklep	o	določitvi	višine	subvencioniranja	cene	
storitev	obdelave	in	odlaganja	preostankov	
predelave	ali	odstranjevanja	komunalnih	
odpadkov	v	letu	2012

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 66/06 – odl. US, 70/08, 
108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 57/11), 5. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 16. čle-
na Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski 
svet Občine Veržej na 11. seji dne 21. 5. 2012 sprejel

S	K	L	E	P
o	določitvi	višine	subvencioniranja	cene	storitev	
obdelave	in	odlaganja	preostankov	predelave	 
ali	odstranjevanja	komunalnih	odpadkov	 

v letu 2012

I.
Občina Veržej bo storitve javne službe odlaganja odpad-

kov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, 
le-to subvencionirala v višini 40 %.

II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture 

v letu 2012 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge pov-
zročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne de-
javnosti na območju Občine Veržej, je cena v višini 72,00 EUR/
tono, h kateri se prištejejo še vsi ostali stroški, ki so sestavni del 
cene storitev javne službe odlaganja odpadkov.

Razliko do polne cene v višini 72,00 EUR, to je 28,80 EUR, 
Občina Veržej priznava kot subvencijo k ceni storitve javne 
službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne in-
frastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.

III.
Sredstva subvencije bo Občina Veržej nakazovala jav-

nemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. 
kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi 
posebej sklenjene pogodbe.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 naprej.

Št. 3541-4/2012-8
Veržej, dne 21. maja 2012

Župan
Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.
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