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MINISTRSTVA
3281. Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje 

zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19

Na podlagi drugega odstavka 123. člena in za izvrševanje 
tretjega odstavka 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 175/20) minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov  

iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih  
za omilitev posledic drugega vala epidemije 

COVID-19

1. člen
(1) Ta pravilnik določa postopek in roke za uveljavljanje 

sredstev za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 
39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, 
št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 
91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18), ki se zagotavljajo v prora-
čunu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sredstva iz 
proračuna države).

(2) Ta pravilnik se uporablja za delodajalce v javnem 
sektorju.

(3) Ta pravilnik se uporablja tudi za zasebne izvajalce 
socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo 
v okviru mreže javne službe, ter zasebne vrtce s koncesijo in 
zasebne vrtce.

2. člen
(1) Neposredni uporabnik proračuna države pripravi zah-

tevek za pridobitev sredstev iz proračuna države (v nadaljnjem 
besedilu: zahtevek), ki vsebuje podatke iz preglednic, ki so 
dostopne na osrednjem spletnem mestu državne uprave, in ga 
pošlje Ministrstvu za finance.

(2) Neposredni uporabnik proračuna države v zahtevku 
zbrane podatke iz prejšnjega odstavka prikaže ločeno za svoje 
zaposlene in ločeno za zaposlene pri posrednih uporabnikih 
proračuna države, ki sodijo v njegovo pristojnost in katerih 
ustanoviteljica je država.

3. člen
(1) Občina pripravi zahtevek, ki vsebuje podatke iz pre-

glednic, ki so dostopne na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave, in ga pošlje Ministrstvu za finance.

(2) Občina v zahtevku zbrane podatke iz prejšnjega od-
stavka prikaže ločeno za svoje zaposlene in ločeno za za-
poslene pri posrednih uporabnikih proračuna občine, katerih 
ustanoviteljica je.

(3) Če je več občin ustanoviteljic enega posrednega upo-
rabnika proračuna občine, zahtevek vloži sedežna občina.

4. člen
(1) Zasebni izvajalec socialnega varstva, ki dejavnost 

opravlja v okviru mreže javne službe, pripravi vlogo za prido-
bitev sredstev iz proračuna države in jo pošlje Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

(2) Zasebni izvajalec socialnega varstva v vlogi za pri-
dobitev sredstev iz proračuna države navede vse podatke 
iz preglednice, ki je dostopna na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave, in vsebuje najmanj:

– število zaposlenih,
– število upravičencev,
– število opravljenih ur v rizičnih razmerah,
– bruto/bruto znesek dodatka.
(3) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti pripravi zahtevek v skladu s prvim odstavkom 2. čle-
na tega pravilnika in ga pošlje Ministrstvu za finance.

5. člen
(1) Zasebni izvajalec zdravstvenega varstva, ki dejavnost 

opravlja v okviru mreže javne službe, pripravi vlogo za prido-
bitev sredstev iz proračuna države in jo pošlje Ministrstvu za 
zdravje.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek zasebni izvajalec zdra-
vstvenega varstva, ki dejavnost opravlja v okviru mreže javne 
službe na primarni ravni in mu je koncesijo podelila občina, 
pripravi vlogo za pridobitev sredstev iz proračuna države in 
jo pošlje občini, ki mu je podelila koncesijo. Če je več občin 
podelilo koncesijo enemu zasebnemu izvajalcu zdravstvenega 
varstva, se pošlje vloga sedežni občini.

(3) Zasebni izvajalec zdravstvenega varstva v vlogi za 
pridobitev sredstev navede vse podatke iz preglednice, ki je 
dostopna na osrednjem spletnem mestu državne uprave, in 
vsebuje najmanj:

– število zaposlenih,
– število upravičencev,
– število opravljenih ur v rizičnih razmerah,
– bruto/bruto znesek dodatka.
(4) Občina vloge iz drugega odstavka tega člena pošlje 

Ministrstvu za zdravje.
(5) Ministrstvo za zdravje za zasebne izvajalce iz prvega 

in drugega odstavka tega člena pripravi zahtevek v skladu s 
prvim odstavkom 2. člena tega pravilnika in ga pošlje Ministr-
stvu za finance.
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6. člen
(1) Zasebni vrtec s koncesijo in zasebni vrtec pripravita 

vlogo za pridobitev sredstev iz proračuna države in jo pošljeta 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

(2) Zasebni vrtec s koncesijo in zasebni vrtec v vlogi za 
pridobitev sredstev navedeta vse podatke iz preglednice, ki je 
dostopna na osrednjem spletnem mestu državne uprave, in 
vsebuje najmanj:

– število zaposlenih,
– število upravičencev,
– število opravljenih ur v rizičnih razmerah,
– bruto/bruto znesek dodatka.
(3) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravi 

zahtevek v skladu s prvim odstavkom 2. člena tega pravilnika 
in ga pošlje Ministrstvu za finance.

7. člen
Zahtevek oziroma vloga za pridobitev sredstev iz proraču-

na države se pripravi za vsak mesec posebej, znesek pa poleg 
bruto obveznosti za izplačilo dodatka vključuje tudi obveznosti 
delodajalca (bruto-bruto).

8. člen
Preglednice iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 

3. člena, drugega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 5. člena 
in drugega odstavka 6. člena tega pravilnika so dostopne na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave pod naslovom 
»Preglednice podatkov za izvajanje Pravilnika o postopku in 
rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19«.

9. člen
(1) Neposredni uporabniki proračuna države in občine 

pošljejo zase in za svoje posredne uporabnike proračuna zah-
tevke Ministrstvu za finance najpozneje v 90 dneh od dneva, 
ko epidemija nalezljive bolezni COVID-19 v drugem valu na 
območju Republike Slovenije ne bo več razglašena.

(2) Posredni uporabniki proračunov in upravičenci iz 4., 
5. in 6. člena tega pravilnika vloge za izplačilo sredstev iz 
proračuna države vložijo najpozneje v 60 dneh od dneva iz 
prejšnjega odstavka.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-959/2020/5
Ljubljana, dne 11. decembra 2020
EVA 2020-1611-0138

Mag. Andrej Šircelj
minister

za finance

3282. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zaključku 
izvrševanja državnega in občinskih 
proračunov za leto 2020

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) minister 
za finance izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o zaključku izvrševanja 

državnega in občinskih proračunov za leto 2020

1. člen
V Pravilniku o zaključku izvrševanja državnega in ob-

činskih proračunov za leto 2020 (Uradni list RS, št. 134/20 in 
164/20) se v 1. členu v drugem odstavku za 6. točko, na koncu 
katere se pika nadomesti z vejico, doda nova, 7. točka, ki se 
glasi:

»7. ki jih v izjemnih primerih posebej predhodno odobri 
Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj 
proračuna za leto 2020.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1013/2020
Ljubljana, dne 14. decembra 2020
EVA 2020-1611-0141

Mag. Andrej Šircelj
minister

za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

3283. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku 
specializacij zdravnikov

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 17. člena, tre-
tjega odstavka a18.a člena, tretjega odstavka 18.a člena, 
19. člena in tretjega odstavka 28. člena Zakona o zdravniški 
službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 
88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) 
je Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrom za 
zdravje sprejela

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij 
zdravnikov

1. člen
V Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdrav-

nikov (Uradni list RS, št. 22/18) se v 15. členu v drugem odstav-
ku v drugem stavku za besedilom »razlogi iz« doda besedilo 
»četrtega odstavka tega člena ali«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Če se kandidat iz prvega odstavka tega člena zaradi 
bolezni ali iz kakšnega drugega opravičenega razloga razgo-
vora iz drugega odstavka tega člena ne udeleži in svojega izo-
stanka pred razgovorom ne opraviči, mu zbornica specializacije 
ne odobri. Dokazilo, ki opravičuje izostanek, mora kandidat 
zbornici posredovati ob prijavi na razpis oziroma takoj, ko 
nastopi razlog zanj.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
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2. člen
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za kandidate, ki se prijavljajo na specializacije s po-

dročja medicine, se mnenje mentorja in priporočilo iz prejšnje-
ga odstavka poda v elektronski obliki na obrazcu, ki je objavljen 
na spletni strani zbornice.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Za kandidate, ki se prijavljajo na specializacije s 
področja dentalne medicine, se mnenje mentorja in priporočilo 
iz prvega odstavka tega člena poda na obrazcu, ki je objavljen 
na spletni strani zbornice.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

3. člen
V 17. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Če izvajalec iz tretje alineje drugega odstavka tega 

člena ne imenuje predstavnika izvajalca, ki izpolnjuje pogoje iz 
prejšnjega odstavka, najpozneje do konca prvega razpisnega 
roka, se namesto njega v izbirno komisijo za doktorja medicine 
imenuje še enega od članov Sveta za izobraževanje zdravni-
kov ali Komisije za podiplomsko usposabljanje, za doktorje 
dentalne medicine pa Odbora za zobozdravstvo ali Komisije 
za izobraževanje pri Odboru za zobozdravstvo.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

4. člen
V 22. členu se v tretjem odstavku tretji stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Neposredni mentor je lahko izjemoma 
(npr. kadar ni dosegljivih specialistov) določen za dva spe-
cializanta.«.

5. člen
V 24. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»razrešitev mentorja in začasni mentor«.
V prvem odstavku se za prvo alinejo dodata novi druga in 

tretja alineja, ki se glasita:
»‒ ni več zaposlen pri pooblaščenem izvajalcu,
‒ izgubi licenco,«.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta četrta in peta 

alineja.
V drugem odstavku se beseda »tretje« nadomesti z be-

sedo »pete«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Specializantu, katerega glavni mentor je bil raz-

rešen, zbornica določi začasnega mentorja za dobo največ 
šest mesecev. Za začasnega mentorja se imenuje koordinator 
specializacije. V roku iz prvega stavka tega odstavka zbornica 
specializantu imenuje novega glavnega mentorja. Specializant 
lahko predlaga novega glavnega mentorja. Predlogu je treba 
priložiti soglasje tega mentorja.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Zbornica specializantu določi začasnega mentorja 
tudi v primeru daljše odsotnosti glavnega mentorja.«.

6. člen
V 25. členu se v drugem odstavku 7. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»7. sodelujejo pri imenovanju predsednika in članov iz-

pitne komisije na specialističnih izpitih iz 41. člena tega pra-
vilnika,«.

7. člen
V 26. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi 

odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vsak koordinator ima najmanj enega namestnika.«.

8. člen
V 27. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»‒ je imenovan za glavnega mentorja,«.
V drugi alineji se za besedo »specializacija« črtata vejica 

in besedilo »za družinsko medicino pa na katedri za družinsko 
medicino ene od medicinskih fakultet«.

9. člen
V 30. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Specializant mora biti na posameznem področju 

kroženja prisoten najmanj 80 odstotkov časa, da se mu prizna 
kot opravljeno.«.

10. člen
V 31. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Odsotnosti, ki skupaj ne trajajo dlje kot 20 zaporednih 

delovnih dni, niso razlog za podaljšanje trajanja specializaci-
je.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Čas specializacije se izjemoma podaljša tudi, kadar 
odsotnosti trajajo manj kot 20 zaporednih delovnih dni, če spe-
cializant zato ne opravi dela programa specializacije (krajša 
področja kroženja).«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

11. člen
V 36. členu se v petem odstavku besedilo »eden od star-

šev« nadomesti z besedo »starš«.

12. člen
V 37. členu se v petem odstavku za besedilom odstavka, 

ki postane prvi stavek, doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V 
tem primeru se kot predhodno pisno opozorilo šteje obvestilo 
o opravljanju izrednega kolokvija.«.

13. člen
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Specialistični izpit se opravlja pred tričlansko izpitno 

komisijo. Izmed imenovanih predsednikov in članov izpitnih ko-
misij, zbornica določi predsednika in dva člana izpitne komisije 
za vsak specialistični izpit posebej, zapisnikarja, ki je zdravnik, 
pa določi predsednik izpitne komisije.

(2) Za predsednika izpitne komisije na specialističnih izpi-
tih s področja medicine je lahko imenovan zdravnik specialist 
iste specialnosti, s področja katere se opravlja specialistični 
izpit, ki:

‒ ima vsaj 15 let delovnih izkušenj na svojem specialistič-
nem področju,

‒ ima naslov učitelja medicinske fakultete, primarija, viš-
jega svetnika ali svetnika,

‒ ima vsaj pet let izkušenj s preverjanjem znanja na spe-
cialističnih izpitih in

‒ je imenovan za glavnega mentorja.
(3) Za predsednika izpitne komisije na specialističnih iz-

pitih s področja dentalne medicine je lahko imenovan doktor 
dentalne medicine specialist iste specialnosti, s področja katere 
se opravlja specialistični izpit, ki:

‒ ima vsaj 15 let delovnih izkušenj na svojem specialistič-
nem področju,

‒ ima naslov učitelja medicinske fakultete, primarija, viš-
jega svetnika ali svetnika,

‒ ima vsaj pet let izkušenj s preverjanjem znanja na spe-
cialističnih izpitih in

‒ izpolnjuje pogoje za imenovanje glavnega mentorja.
(4) Za člana izpitne komisije na specialističnih izpitih s 

področja medicine je lahko imenovan zdravnik specialist z naj-
manj sedmimi leti izkušenj na svojem področju in je imenovan 
za glavnega mentorja.
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(5) Za člana izpitne komisije na specialističnih izpitih s 
področja dentalne medicine je lahko imenovan doktor dentalne 
medicine specialist z najmanj sedmimi leti izkušenj na svojem 
področju in izpolnjuje pogoje za glavnega mentorja.

(6) Za predsednika in člane izpitne komisije so lahko 
imenovani tudi tuji strokovnjaki, ki imajo primerljive kvalifikacije, 
kot veljajo za predsednika in člane izpitnih komisij iz drugega, 
tretjega, četrtega oziroma petega odstavka tega člena. Če se 
izpitna komisija ne more oblikovati po navedenih merilih, njeno 
sestavo ne glede na drugi, tretji, četrti in peti odstavek tega 
člena določi zbornica.

(7) V izpitno komisijo ne more biti določen glavni mentor 
specializanta, ki opravlja izpit, lahko pa je navzoč pri opravlja-
nju specialističnega izpita.

(8) Zbornica imenuje predsednike in člane izpitnih komisij 
za obdobje štirih let.

(9) Zbornica lahko predsednika ali člana izpitne komisije 
predčasno razreši v primeru:

‒ upokojitve, razen če pri posamezni stroki ni na voljo 
zadostnega števila članov izpitne komisije,

‒ trajne prekinitve delovnega razmerja v Republiki Slo-
veniji,

‒ izgube licence,
‒ odklonov pri izvedbi posameznega specialističnega iz-

pita ali
‒ nesodelovanja v izbirnih komisijah iz 17. člena tega 

pravilnika.
(10) Zbornica pred razrešitvijo seznani predsednika ali 

člana izpitne komisije z razlogi za njegovo razrešitev.
(11) Za predsednika in člane izpitnih komisij se glede 

nasprotja interesov uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo 
integriteto in preprečevanje korupcije.«.

14. člen
V 61. členu se v četrtem odstavku črta besedilo »vsebino 

preizkusa strokovne usposobljenosti in«.

15. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 

sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki razpisa specializacij in postopki odobritve spe-
cializacije, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se 
končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

17. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-112/2020
Ljubljana, dne 11. decembra 2020
EVA 2020-2711-0084

Matevž Janc
podpredsednik skupščine

Zdravniške zbornice Slovenije

Soglašam!
Tomaž Gantar

minister
za zdravje
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Priloga 
»Priloga 1 
Seznam specializacij zdravnikov 

 

Zap. 
št. 

Vrste specializacij Trajanje v
letih 

Datum 
sprejetja 

Organ 
sprejetja 

Uporaba od 
dne Datum 

sprejetja 
zadnje 
spremembe 

Uporaba 
zadnje 
spremembe 
od dne 

1 
Abdominalna 
kirurgija 6 

4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007

2 Alergologija in 
klinična imunologija 
(odrasli) 

6 22-mar-2018 ZZS 1-maj-2018

3 Anesteziologija, 
reanimatologija in 
perioperativna 
intenzivna medicina 

6 9-maj-2000 ZZS 1-jun-2000

16-dec-2015 1-jan-2017

4 Dermatovenerologija 4 9-maj-2000 ZZS 1-jun-2000
4 Družinska medicina 4 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 17-dec-2014 1-jun-2015
5 Fizikalna in 

rehabilitacijska 
medicina 

5 29-mar-2001 ZZS 1-maj-2001 22-jun-2006 1-mar-2007

7 Gastroenterologija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 1-jan-2010 1-jan-2010

8 Ginekologija in 
porodništvo 

5 9-maj-2000 ZZS 1-jun-2000 22-jun-2006 1-mar-2007

9 Hematologija 6 21-dec-2006 ZZS 1-nov-2007
10 Infektologija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000
11 Intenzivna medicina 2 22-jun-2006 ZZS 1-sept-2006 22-mar-2018 1-maj-2018
12 Interna medicina 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000
13 Internistična 

onkologija 
6 

4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 17-dec-2014 1-jun-2015

14 Javno zdravje 4 20-mar-2002 ZZS 1-maj-2002
15 Kardiologija in 

vaskularna medicina 
4 1-jan-2010 ZZS 1-jan-2010

16 Kardiovaskularna 
kirurgija 

6 
4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007

17 Klinična fiziologija 4 31-mar-2010 ZZS 1-nov2011
18 Klinična genetika 5 29-mar-2001 ZZS 1-maj-2001 9-feb-2009 1-apr-2009
19 Klinična 

mikrobiologija 
5 4-apr-2000 ZZS  1-jun-2000 19-dec-2019 1-jan-2021

20 Maksilofacialna 
kirurgija 

6 
22-maj-2003 ZZS 1-jul-2003 1-jun-2015

21 Medicina dela, 
prometa in športa 

4 29-mar-2001 ZZS 1-maj-2001

22 Nefrologija 6 9-maj-2000 ZZS 1-jun-2000 20-nov-2003 1-maj-2004
23 Nevrokirurgija 6 22-maj-2003 ZZS 1-jul-2003
24 Nevrologija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 20-nov-2003 1-maj-2004
25 Nuklearna medicina 5 9-maj-2000 ZZS 1-jun-2000
26 Oftalmologija 4,5 29-mar-2001 ZZS 1-maj-2001
27 Onkologija z 

radioterapijo 
5 20-nov-2003 ZZS 1-maj-2004 13-feb-2017 1-maj-2017

28 Ortopedska kirurgija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007
 

Priloga: »Priloga 1 Seznam specializacij zdravnikov
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29 Otorinolaringologija 5 4-apr-2000 ZZS 1-jul-2000 31-mar-2010 1-nov-2011
30 Otroška in 

mladostniška 
psihiatrija 

5 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 13-feb-2017 1-maj-2017

31 Otroška kirurgija 6 15-jun-2015 ZZS 1-jan-2017
32 Otroška nevrologija 3,5 14-apr-2004 ZZS 1-maj-2004 23-apr-2008 1-apr-2009
33 Patologija 5 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 22-jun-2006 1-mar-2007
34 Pediatrija 5 20-mar-2002 ZZS 1-maj-2002 17-dec-2014 1-jun-2015
35 Plastična, 

rekonstrukcijska in 
estetska kirurgija 

6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000
31-mar-2010 1-nov-2011

36 Pnevmologija 
6 

4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000

37 Psihiatrija 5 9-maj-2000 ZZS 1-jun-2000
38 Radiologija 5 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 1-jun-2015

39 Revmatologija 6 14-sept-2004 ZZS 1-nov-2004
40 Sodna medicina 5 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 17-dec-2014 1-jun-2015
41 Splošna kirurgija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007
42 Torakalna kirurgija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007
43 Transfuzijska 

medicina 
5 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000

44 Travmatologija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007
45 Urgentna medicina 5 22-jun-2006 ZZS  1-mar-2007
46 Urologija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007
47 Žilna kirurgija 6 22-mar-2018 ZZS 1-maj-2018 19-dec-2019 1-jan-2021

«.
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OBČINE
DOLENJSKE TOPLICE

3284. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 
2021

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
26. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, 
št. 3/17) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 9. 12. 2020 
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dolenjske 

Toplice v obdobju januar–marec 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Dolenjske Toplice za leto 2020 (Uradni list RS, št. 22/19) ter 
Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/20 
in 103/20; nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 767.531

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 757.968
70 DAVČNI PRIHODKI 661.887

700 Davki na dohodek in dobiček 602.680
703 Davki na premoženje 18.548
704 Domači davki na blago in storitve 40.262
706 Drugi davki 396

71 NEDAVČNI PRIHODKI 96.081
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 63.480
711 Takse in pristojbine 361
712 Globe in druge denarne kazni 1.318
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.606
714 Drugi nedavčni prihodki 27.316

74 TRANSFERNI PRIHODKI 9.563
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 9.563

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 686.544
40 TEKOČI ODHODKI 220.890

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 76.429
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost 12.661
402 Izdatki za blago in storitve 131.015
409 Rezerve 785

41 TEKOČI TRANSFERI 206.376
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 160.438
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 957
413 Drugi tekoči domači transferi 44.980

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 251.369
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 251.369

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 7.909
432 Investicijski transferji proračunskim 
uporabnikom 7.909

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 80.988
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 17.419
55 ODPLAČILO DOLGA 17.419

550 Odplačila domačega dolga 17.419
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 63.569
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –80.988

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH –33.397

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

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.
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5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne more 
zadolžiti.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 dalje.

Št. 032-24/2020
Dolenjske Toplice, dne 9. decembra 2020

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk

VSEBINA
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3281. Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtev-

kov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 9321

3282. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zaključku izvrše-
vanja državnega in občinskih proračunov za leto 
2020 9322

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

3283. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij 
zdravnikov 9322
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