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MINISTRSTVA
2541. Pravilnik o evidenci državne meje

Na podlagi sedmega odstavka 112. člena Zakona o kata-
stru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) minister za okolje 
in prostor izdaja

P R A V I L N I K
o evidenci državne meje

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik podrobneje ureja vsebino in način vodenja 
evidence državne meje.

2. člen
(vsebina evidence državne meje)

Evidenca državne meje vsebuje podatke o točkah držav-
ne meje in poteku državne meje ter zbirko listin.

3. člen
(podatki o točkah državne meje)

O točkah državne meje se v evidenci državne meje vodijo 
naslednji podatki:

– številke točk državne meje,
– koordinate točk državne meje,
– način označitve točk državne meje in podatki o oznakah,
– sektor državne meje in
– številka točke iz katastra nepremičnin.

4. člen
(številke točk državne meje)

(1) Točkam državne meje se določijo številke točk državne 
meje v enotnem sistemu za celo državo od številke 1 naprej.

(2) Če se spremeni državna meja, se novim točkam dr-
žavne meje določijo nove številke točk državne meje.

(3) Za točke državne meje se vodi tudi številka točke, kot 
je določena na podlagi ratificirane mednarodne pogodbe.

5. člen
(koordinate točk državne meje)

(1) Koordinate točk državne meje se določijo v državnem 
prostorskem koordinatnem sistemu.

(2) Poleg koordinat iz prejšnjega odstavka se v evidenci 
državne meje vodijo tudi koordinate točk državne meje v dru-
gih koordinatnih sistemih, če so tako določene z ratificirano 
mednarodno pogodbo, z navedbo vrste koordinatnega sistema.

(3) Za koordinate točk državne meje iz prvega odstavka 
tega člena se vodijo podatek o načinu določitve koordinat, toč-
nost koordinat in podatek o oznaki horizontalnega geodetskega 
datuma ter višinski datum.

6. člen
(način označitve točk državne meje in podatki o oznakah)

(1) Za točke državne meje se vodi podatek o tem, ali je 
točka državne meje v naravi označena. Če je označena, se 
vodi tudi podatek, ali je točka državne meje označena nepo-
sredno ali posredno.

(2) O oznakah točk državne meje se vodijo naslednji 
podatki:

– vrsta oznake, kot je določena z meddržavnimi tehnič-
nimi navodili, ki določajo obliko in velikost oznak točk državne 
meje,

– številka točke iz tretjega odstavka 4. člena tega pra-
vilnika,

– drugi napisi, ki so na oznakah v naravi,
– datum postavitve oznake,
– datum in način obnove oznake ter
– o ugotovljenih poškodbah ali uničenju oznake.
(3) Če so točke državne meje označeno posredno, se 

poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vodijo tudi podatki o 
številki posredne oznake, koordinatah posredne oznake in o 
sektorju državne meje. Številka posredne oznake se določi v 
obliki poddelilke številke točke državne meje, ki jo označuje.

7. člen
(sektor državne meje)

Podatek o sektorju določa pristojnost posamezne drža-
ve glede vzdrževanja oznak državne meje med sosednjima 
državama, kot je določen z ratificirano mednarodno pogodbo.

8. člen
(številka točke iz katastra nepremičnin)

Pri točki državne meje se vodi tudi številka točke iz kata-
stra nepremičnin, ki v katastru nepremičnin določa enak položaj 
točke, kot je položaj točke državne meje.

9. člen
(potek državne meje)

Potek državne meje se vodi s povezavo sosednjih točk 
državne meje tako, da se državna meja lahko izkazuje v obliki 
poligona.

10. člen
(objava šifrantov)

Podatki o načinu določitve koordinat, točnost koordinat 
točk državne meje, načinu označitve točk državne meje in 
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vrstah oznak točk državne meje se v evidenci državne meje 
vodijo v obliki šifrantov, ki so objavljeni na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave.

11. člen
(povezava evidence državne meje z registrom prostorskih 

enot in katastrom nepremičnin)
Evidenca državne meje se povezuje z registrom prostor-

skih enot in katastrom nepremičnin preko podatka o poteku 
državne meje.

12. člen
(zbirka listin)

Zbirko listin, ki se nanašajo na vpis in spremembe podat-
kov, ki se vodijo v evidenci državne meje, sestavljajo:

– mejna dokumentacija (seznam koordinat, mejni načrt, 
opis meje) in

– druga tehnična dokumentacija (elaborati geodetskih 
meritev in drugi elaborati), ki se nanaša na vpis in spremembe 
podatkov v evidenci državne meje.

13. člen
(vodenje evidence državne meje)

(1) Geodetska uprava Republike Slovenije vodi evidenco 
državne meje tako, da sta omogočeni:

– pridobitev podatkov o razdaljah med sosednjimi točkami 
državne meje, med označenimi točkami državne meje, med 
točkami in posrednimi oznakami državne meje ter

– povezava z dokumentacijo o določitvi državne meje in 
o spremembah državne meje, ki obsega ratificirane medna-
rodne pogodbe, konvencije, sporazume, zapisnike in druge 
dokumente, ki jih hrani ministrstvo, pristojno za zunanje 
zadeve.

(2) V evidenci državne meje se trajno hranijo vsi novi in 
spremenjeni podatki o državni meji.

(3) Za spremenjene podatke se v evidenci državne meje 
vpišeta datum spremembe podatka in datum začetka veljav-
nosti podatka.

(4) Datum začetka veljavnosti podatka je za podatke, ki 
se v evidenco državne meje vpisujejo na podlagi ratificirane 
mednarodne pogodbe, datum začetka veljavnosti te pogodbe, 
za druge podatke pa je datum začetka veljavnosti podatka enak 
datumu spremembe podatka.

14. člen
(javnost podatkov)

Podatki evidence državne meje postanejo javni z dnem 
začetka veljavnosti podatka.

15. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 73/17 in 
54/21 – ZKN).

16. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 4. aprila 2022.

Št. 007-329/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2021-2550-0033

Mag. Andrej Vizjak
minister

za okolje in prostor

2542. Pravilnik o potrdilih iz katastra nepremičnin 
in registra naslovov

Na podlagi drugega odstavka 129. člena Zakona o kata-
stru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) minister za okolje 
in prostor izdaja

P R A V I L N I K
o potrdilih iz katastra nepremičnin  

in registra naslovov

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa vrste in podrobnejšo vsebino potrdil o 
podatkih iz katastra nepremičnin in registra naslovov (v nadalj-
njem besedilu: potrdilo).

2. člen
(vrste potrdil)

Geodetska uprava Republike Slovenije izdaja iz katastra 
nepremičnin in registra naslovov naslednja potrdila:

1. grafični prikaz nepremičnine,
2. grafični prikaz gradbene parcele,
3. grafični prikaz območja stavbne pravice ali območja 

služnosti,
4. potrdilo o podatkih o nepremičnini,
5. potrdilo o podatkih o nepremičnini z osebnimi podatki,
6. zbirni podatki o nepremičninah in
7. razširjeni zbirni podatki o nepremičninah.

3. člen
(obvezna vsebina)

Potrdila iz prejšnjega člena morajo vsebovati:
– podatke, ki so za posamezno potrdilo določeni s tem 

pravilnikom,
– številko potrdila in datum izdelave potrdila,
– navedbo evidence, iz katere je izdano potrdilo,
– pravno podlago za izdajo potrdila,
– navedbo, da je potrdilo izdala Geodetska uprava Repu-

blike Slovenije, in
– faksimile podpisa predstojnika izdajatelja potrdila ter 

elektronski podpis z namenskim sistemskim certifikatom, v 
primeru samodejne izdelave potrdila s strani uslužbenca Ge-
odetske uprave Republike Slovenije pa tudi ime in priimek 
osebe, ki je izdelala potrdilo.

4. člen
(grafični prikaz nepremičnine)

(1) Grafični prikaz nepremičnine je grafični prikaz po-
datkov o parceli, stavbi in o delu stavbe, vpisanih v kataster 
nepremičnin, ki je sestavljen iz:

1. prikaza parcele,
2. prikaza tlorisa stavbe in sestavin delov stavbe,
3. prikaza gradbene parcele,
4. prikaza območja stavbne pravice in območja služnosti,
5. tridimenzionalnega prikaza stavbe in
6. prikaza etažnega načrta.
(2) Prikaz parcele vsebuje:
– parcelno številko parcele,
– grafični prikaz oblike parcele in medsebojne lege par-

cele ter celih ali delov sosednjih parcel ter njihove parcelne 
številke in

– prikaz urejenih mej.
(3) Prikaz tlorisa stavbe in sestavin delov stavbe vsebuje 

poleg sestavin iz prejšnjega odstavka tudi:
– številko stavbe,
– grafični prikaz tlorisa stavbe in
– grafični prikaz območja sestavin delov stavb na parceli 

s številko in poligonom območja sestavin delov stavb.
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(4) Prikaz gradbene parcele vsebuje poleg sestavin iz 
drugega odstavka tega člena tudi grafični prikaz območja grad-
bene parcele na parceli s številko in poligonom območja grad-
bene parcele ter prikaz območja stavbne pravice in območja 
služnosti, če je ta sestavni del gradbene parcele.

(5) Prikaz območja stavbne pravice in območja služnosti 
vsebuje poleg sestavin iz drugega odstavka tega člena tudi 
grafični prikaz območja stavbne pravice in območja služnosti 
na parceli s poligonom območja stavbne pravice ali območja 
služnosti in z identifikacijsko oznako območja stavbne pravice 
ali območja služnosti.

(6) Tridimenzionalen prikaz stavbe je grafični prikaz stav-
be, ki vsebuje:

– številko stavbe in
– grafični prikaz etaž s številkami etaž.
(7) Prikaz etažnega načrta vsebuje izris poligonov etaž s 

prikazi poligonov delov stavbe, številke etaž in številke delov 
stavbe znotraj posameznega poligona etaže.

(8) Grafični prikaz nepremičnine se izdela v formatu A4 
ali A3. Merilo grafičnega prikaza nepremičnine se prilagodi for-
matu. Podatek o merilu grafičnega prikaza nepremičnine je iz-
kazan kot grafično merilo in kot informativno numerično merilo.

(9) Stranka lahko zahteva posamezne sestavine grafične-
ga prikaza nepremičnine.

(10) Če se izdaja grafični prikaz nepremičnine na obmo-
čju več katastrskih občin, se na njem meje katastrskih občin 
posebej označijo.

5. člen
(grafični prikaz gradbene parcele)

(1) Grafični prikaz gradbene parcele je grafični prikaz 
podatkov o gradbeni parceli, vpisanih v kataster nepremičnin, 
o parcelah in o območjih stavbne pravice ali območjih služnosti, 
ki so del gradbene parcele.

(2) Grafični prikaz gradbene parcele vsebuje:
– identifikacijsko oznako gradbene parcele,
– grafični prikaz območja gradbene parcele,
– podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena o parce-

lah, ki so del gradbene parcele, in
– podatke iz petega odstavka prejšnjega člena o obmo-

čjih stavbne pravice in območjih služnosti, ki so del gradbene 
parcele.

6. člen
(grafični prikaz območja stavbne pravice  

ali območja služnosti)
(1) Grafični prikaz območja stavbne pravice ali območja 

služnosti je grafični prikaz podatkov o območju stavbne pravice 
ali območju služnosti, vpisanih v kataster nepremičnin.

(2) Grafični prikaz območja stavbne pravice ali območja 
služnosti vsebuje:

– parcele, na katerih je določeno območje stavbne pravice 
ali območje služnosti, s podatki iz drugega odstavka 4. člena 
tega pravilnika,

– grafični prikaz območja stavbne pravice ali območja 
služnosti s poligonom območja stavbne pravice ali območja 
služnosti in

– identifikacijsko oznako območja stavbne pravice ali 
območja služnosti.

7. člen
(uporaba grafičnih prikazov)

Grafični prikazi iz 4., 5. in 6. člena tega pravilnika se ne 
uporabljajo za ugotavljanje položajev v naravi.

8. člen
(potrdilo o podatkih o nepremičnini)

(1) Potrdilo o podatkih o nepremičnini je izpis vpisanih 
podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb iz katastra nepre-
mičnin in registra naslovov.

(2) Potrdilo o podatkih o nepremičnini vsebuje naslednje 
podatke o:

– parceli:
1. parcelna številka,
2. urejenost parcele,
3. območje stavbne pravice:

a) identifikacijska oznaka območja stavbne pravice,
b) imetnik stavbne pravice, ki ni fizična oseba,
c) površina območja stavbne pravice na parceli,

4. območje služnosti:
a) identifikacijska oznaka območja služnosti,
b) parcelna številka gospodujoče nepremičnine pri 

stvarni služnosti oziroma imetnik neprave stvarne služnosti, ki 
ni fizična oseba,

c) površina območja služnosti na parceli,
5. površina parcele,
6. lastnik, ki ni fizična oseba,
7. upravljavec,
8. dejanska raba zemljišč:

a) vrsta dejanske rabe zemljišč na parceli,
b) površina dejanske rabe zemljišč na parceli,

9. namenska raba zemljišč:
a) vrsta namenske rabe zemljišč,
b) površina namenske rabe zemljišč na parceli,

10. boniteta zemljišč, ki so po dejanski rabi ali namenski 
rabi gozdna in kmetijska zemljišča:

a) število bonitetnih točk,
b) površina zemljišča na parceli z bonitetnimi točkami,

11. odprtost zemljišča in rastiščni koeficient za parcele, ki 
so po dejanski rabi gozdna zemljišča,

12. podatek, s katero stavbo je parcela povezana,
13. občina, v kateri parcela leži,
14. omejitve spreminjanja mej parcele,
15. podatek, ali je parcela sestavni del gradbene parcele,
16. katastrski dohodek;
– stavbi:
1. številka stavbe,
2. podatek, s katero parcelo je stavba povezana,
3. najnižja višinska kota stavbe,
4. najvišja višinska kota stavbe,
5. karakteristična višina stavbe,
6. etaža, ki je pritličje,
7. število etaž,
8. bruto tlorisna površina stavbe,
9. naslov,
10. leto izgradnje stavbe,
11. dovoljena raba stavbe,
12. podatki o priključkih (elektrika, kanalizacija, plin in 

vodovod),
13. število stanovanj in poslovnih prostorov v stavbi,
14. leto obnove fasade,
15. leto obnove strehe,
16. material nosilne konstrukcije,
17. tip položaja stavbe,
18. ali je stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice,
19. status stavbe;
– delu stavbe:
1. številka dela stavbe,
2. sestavina dela stavbe,
3. številka etaže glavnega vhoda v del stavbe,
4. neto tlorisna površina dela stavbe,
5. uporabna površina dela stavbe,
6. vrsta in površina prostorov,
7. lastnik, ki ni fizična oseba,
8. upravljavec,
9. upravnik stavbe,
10. dejanska raba dela stavbe,
11. naslov,
12. dvigalo,
13. leto obnove inštalacij,
14. leto obnove oken,
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15. prostornina rezervoarjev in silosov,
16. ali je del stavbe v etažni lastnini,
17. ali je del stavbe skupni del stavbe v etažni lastnini,
18. status dela stavbe.

9. člen
(potrdilo o podatkih o nepremičnini  

z osebnimi podatki)
(1) Potrdilo o podatkih o nepremičnini z osebnimi podatki 

vsebuje poleg podatkov iz prejšnjega člena tudi:
– pri parceli: podatke o lastniku, imetniku stavbne pravice 

in imetniku neprave stvarne služnosti, ki je fizična oseba, in
– pri delu stavbe: podatke o lastniku, ki je fizična oseba.
(2) Podatki o lastniku, imetniku stavbne pravice in imetni-

ku neprave stvarne služnosti, ki je fizična oseba, iz prejšnjega 
odstavka so:

– ime in priimek,
– naslov stalnega prebivališča,
– datum rojstva.

10. člen
(zbirni podatki o nepremičninah)

(1) Zbirni podatki o nepremičninah so seznam vseh ne-
premičnin, pri katerih je oseba kot lastnik vpisana v kataster 
nepremičnin, in vsebuje naslednje podatke:

1. o lastniku nepremičnin:
– ime in priimek oziroma naziv,
– naslov stalnega prebivališča oziroma sedež,
– datum rojstva za fizične osebe oziroma matična številka 

za pravne osebe;
2. zbirni podatki o nepremičninah, vpisanih v kataster 

nepremičnin, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik teh ne-
premičnin:

– šifra in ime katastrske občine,
– številka parcele, stavbe in dela stavbe,
– delež lastništva,
– status vpisa stavbe oziroma dela stavbe,
– urejenost parcele.
(2) Če pri nobeni nepremičnini, vpisani v kataster ne-

premičnin, oseba ni vpisana kot lastnik nepremičnine, se na 
zbirnih podatkih o nepremičninah namesto podatkov iz 2. točke 
prejšnjega odstavka navede: »Imenovana oseba ni vpisana v 
katastru nepremičnin kot lastnik nepremičnine«.

11. člen
(razširjeni zbirni podatki o nepremičninah)

Razširjeni zbirni podatki o nepremičninah so seznam 
nepremičnin iz prejšnjega člena, ki pri vsaki posamezni nepre-
mičnini vsebuje podatke iz 8. člena tega pravilnika.

12. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov 
ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 69/12 in 
54/21 – ZKN).

13. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 4. aprila 2022.

Št. 007-296/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2021-2550-0028

Mag. Andrej Vizjak
minister 

za okolje in prostor

2543. Pravilnik o podrobnejšem načinu 
oštevilčevanja in označevanja stanovanj 
in poslovnih prostorov

Na podlagi petega odstavka 32. člena Zakona o katastru 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21)  in za izvrševanje pr-
vega  odstavka 7.  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 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 
14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) mini-
ster za okolje in prostor izdaja

P R A V I L N I K
o podrobnejšem načinu oštevilčevanja  

in označevanja stanovanj in poslovnih prostorov

1. člen
(1) Ta pravilnik določa podrobnejši način oštevilčevanja in 

označevanja stanovanj in poslovnih prostorov.
(2) Ta pravilnik se uporablja tudi za bivalne enote v skladu 

s predpisi, ki urejajo stanovanja. 
(3) Ta pravilnik se glede načina označevanja uporablja 

tudi za individualne prostore, ki pripadajo določenim posame-
znim delom (npr. kleti, drvarnice), v skladu s predpisi, ki urejajo 
stanovanja (v nadaljnjem besedilu: gradbeno ločeni prostori).

2. člen
Stanovanja in poslovni prostori se oštevilčijo in označijo 

z oznako. 

3. člen
(1) Stanovanja in poslovni prostori se oštevilčijo z zapo-

redno številko v okviru stavbe in fizično označijo pred vpisom 
stavbe ali dela stavbe v kataster nepremičnin. Številka stano-
vanja in številka poslovnega prostora se po izvedenem oštevil-
čenju in označitvi vpišeta v kataster nepremičnin. 

(2) Če številka stavbe v katastru nepremičnin ni določena, 
je treba pred oštevilčenjem in označitvijo stanovanj in poslovnih 
prostorov rezervirati številko stavbe v skladu s predpisi, ki ure-
jajo vpise v kataster nepremičnin. Rezervirano številko stavbe 
se uporabi za oštevilčenje in označitev stanovanj in poslovnih 
prostorov ter vpis stavbe in delov stavb v kataster nepremičnin. 

4. člen
(1) Če je stavba vpisana v kataster nepremičnin in so 

stanovanjem in poslovnim prostorom v katastru nepremičnin 
določene številke stanovanj in poslovnih prostorov, vendar sta-
novanja in poslovni prostori niso fizično označeni, se uporabijo 
številke stanovanj in poslovnih prostorov, vpisane v katastru 
nepremičnin, in se označitev izvede v skladu s tem pravilnikom.

(2) Označitev stanovanj in poslovnih prostorov izvede 
upravnik stavbe, če stavba nima upravnika, pa lastnik oziroma 
najemnik stanovanja ali poslovnega prostora. 

5. člen
Podatke o stavbi in številkah stanovanj in poslovnih pro-

storov iz katastra nepremičnin lahko za potrebe označitve 
stanovanj in poslovnih prostorov pridobi upravnik stavbe, če 
stavba nima upravnika, pa lastnik oziroma najemnik stano-
vanja ali poslovnega prostora na pisno zahtevo, ki jo lahko 
vloži  neposredno pri Geodetski upravi Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) ali jo pošlje po pošti 
ali po elektronski poti, oziroma na ustno zahtevo, sporočeno 
po telefonu. Geodetska uprava posreduje zahtevane podatke 
brezplačno na način, kot jih želi pridobiti upravnik stavbe, 
lastnik oziroma najemnik stanovanja ali poslovnega prostora. 

6. člen
(1) Na oznaki za stanovanje se vpišeta številka stavbe 

iz katastra nepremičnin in številka stanovanja. Na oznaki za 
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poslovne prostore se vpišeta številka stavbe iz katastra nepre-
mičnin in številka poslovnega prostora. 

(2) Na oznaki za gradbeno ločene prostore se poleg 
številk iz prejšnjega odstavka pripiše dodatek v obliki velike 
tiskane črke (npr. klet, ki pripada stanovanju številka 12 v stavbi 
številka 112, se označi z oznako 112-12A ali 112-12K). 

7. člen
(1) Številka stanovanja ali številka poslovnega prostora 

se vpiše na oznaki za stanovanje ali poslovni prostor tako, 
da se vpiše številka stavbe brez številke katastrske občine 
in številka stanovanja ali poslovnega prostora. Za gradbeno 
ločene prostore se na oznako poleg številke stanovanja ali 
številke poslovnega prostora pripiše dodatek v obliki velike 
tiskane črke (npr. klet, ki pripada stanovanju številka 12 v stavbi 
številka 112, se označi z oznako 112-12A ali 112-12K). Številka 
stanovanja, številka poslovnega prostora ali dodatek gradbeno 
ločenega prostora se vpišejo brez vodilnih ničel. 

(2) Na oznaki je pred številko stavbe napis »Stavba«, 
pred številko stanovanja pa je glede na vrsto stanovanjske 
enote napis »Stanovanje« ali »Bivalna enota«. Na oznaki za 
označitev poslovnih prostorov je napis »Poslovni prostor«.

(3) Oblika in velikost oznake s primerom oznake za sta-
novanje in poslovni prostor je določena v Prilogi 1, ki je sestav-
ni del tega pravilnika. Oblika in velikost oznake s primerom 
oznake za gradbeno ločen prostor je določena v Prilogi 2, ki je 
sestavni del tega pravilnika.

8. člen
(1) Oznaka stanovanja ali poslovnega prostora mora biti 

trajno nameščena na vidnem mestu nad ali ob glavnih vhodnih 
vratih. 

(2) Oznaka gradbeno ločenih prostorov se namesti, če 
imajo ti prostori svoj vhod, na način iz prejšnjega odstavka.   

(3) Če je stanovanje, poslovni prostor ali gradbeno ločeni 
prostor v objektu, ki je varovan na podlagi zakona, ki ureja var-
stvo kulturne dediščine, in bi oznaka v trajni obliki na vidnem 
mestu nad ali ob glavnih vhodnih vratih povzročila spremembo 
lastnosti, vsebine, oblike ter s tem vrednosti kulturne dediščine, 
se oznake ne namesti.

9. člen
(1) Spremembe številk stanovanj in poslovnih prostorov 

se lahko izvedejo, če so številke stanovanj in poslovnih prosto-
rov vpisane v kataster nepremičnin. 

(2) Stanovanja oziroma poslovni prostori, ki nastanejo z 
združitvijo stanovanj ali poslovnih prostorov, se oštevilčijo s 
številko stanovanja ali poslovnega prostora z največjo površi-
no. Za stanovanja oziroma poslovne prostore, ki nastanejo z 
delitvijo stanovanj ali poslovnih prostorov, se za stanovanje ali 
poslovni prostor, ki ima največjo površino, uporabi obstoječa 
številka stanovanja ali poslovnega prostora, ostala novonastala 
stanovanja ali poslovni prostori pa se oštevilčijo z naslednjimi 
prostimi številkami stanovanj oziroma poslovnih prostorov v 
okviru stavbe. 

(3) Za spremembo številk stanovanj in poslovnih pro-
storov, ki vsebuje primerjalni seznam, ki za vsako stanovanje 
ali poslovni prostor izkazuje podatke o številki dela stavbe ter 
podatke o stari in novi številki stanovanja in poslovnega pro-
stora, se smiselno uporablja 5. člen tega pravilnika, pri čemer 
je vzorec obrazca zahteve za spremembo številk stanovanj in 
poslovnih prostorov dostopen na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave.   

10. člen
Označevanje mora biti izvedeno v trajni obliki in enotno 

za celo stavbo. 

11. člen
Ta pravilnik začne veljati 4. aprila 2022.

Št. 007-311/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021 
EVA  2021-2550-0029

Mag. Andrej Vizjak
minister 

za okolje in prostor
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PRILOGA 1

Oblika oznake za stanovanje

00XXX : petmestna številka stavbe v okviru katastrske občine
0YY : trimestna številka stanovanja v okviru stavbe

NAPISI:                 

− na oznaki za stanovanjsko enoto stanovanje »Stanovanje«
− na oznaki za stanovanjsko enoto v stanovanjski stavbi za posebne namene »Bivalna 

enota«
− na oznaki za označevanje poslovnih prostorov v poslovno-stanovanjski ter poslovni 

stavbi »Poslovni prostor«

Primer oznake stanovanja številka 12 v stavbi številka 112

    
Stavba  112 
Stanovanje 12 

Stavba  XXX 
Stanovanje YY 
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PRILOGA 2 

Oblika oznake za gradbeno ločen prostor, ki pripada stanovanju 

 

 
 

 

 

 
 

00XXX   : petmestna številka stavbe v okviru katastrske občine 
0YY   : trimestna številka stanovanja v okviru stavbe 
A  : dodatek A, B, C itd. 

 
NAPISI:                   

− na oznaki za prostor, ki pripada stanovanjski enoti stanovanje, »Stanovanje« 
− na oznaki za prostor, ki pripada stanovanjski enoti v stanovanjski stavbi za posebne 

namene, »Bivalna enota« 
− na oznaki za označevanje prostorov, ki pripadajo poslovnim prostorom, »Poslovni 

prostor« 
 

Primer oznake kleti, ki pripada stanovanju številka 12 v stavbi številka 112 

 

 

 

      
 

 

  

Stavba  112 
Stanovanje 12K 

Stavba  XXX 
Stanovanje YYA 
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2544. Pravilnik o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev 
v kataster nepremičnin

Na podlagi petnajstega odstavka 15. člena Zakona o ka-
tastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) minister za okolje 
in prostor izdaja

P R A V I L N I K
o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev  

v kataster nepremičnin

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa način vpisa in izbrisa upravljavcev 
parcel in delov stavb, katerih lastnik je Republika Slovenija ali 
občina (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), v kataster nepre-
mičnin.

(2) Ta pravilnik se smiselno uporablja za vpis in izbris 
začasnih upravljavcev v kataster nepremičnin.

2. člen
(pogoj za vpis upravljavcev v kataster nepremičnin)
Vpis upravljavca v kataster nepremičnin se izvede, če je 

parcela ali del stavbe vpisan v kataster nepremičnin.

3. člen
(prijava)

(1) Prijava za vpis upravljavca v kataster nepremičnin (v 
nadaljnjem besedilu: prijava) se vloži pri Geodetski upravi Re-
publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).

(2) Po vložitvi prijave geodetska uprava preveri, ali jo je 
vložila oseba, ki ima pravico do vložitve prijave (v nadaljnjem 
besedilu: prijavitelj) in ali je parcela ali del stavbe vpisan v 
kataster nepremičnin.

(3) Če je prijavo vložila oseba, ki ni prijavitelj, ali če par-
cela ali del stavbe ni vpisan v kataster nepremičnin, geodetska 
uprava vpisa upravljavca ne opravi in o tem obvesti osebo, ki 
je vložila prijavo.

(4) Če prijava ne vsebuje predpisanih podatkov, geodet-
ska uprava pozove prijavitelja, da dopolni prijavo. V pozivu ga 
opozori, s katerimi podatki je treba prijavo dopolniti, obvesti 
pa ga tudi, da vpis upravljavca v kataster nepremičnin ne bo 
opravljen, če pomanjkljivosti ne bodo odpravljene v postavlje-
nem roku.

(5) Če akt, s katerim Vlada Republike Slovenije, pristojno 
ministrstvo ali občina določi upravljavca nepremičnin, vsebuje 
podatke, ki jih mora vsebovati prijava, in je poslan geodetski 
upravi po elektronski poti, se šteje za prijavo.

4. člen
(vpis in spremembe vpisa upravljavca)

(1) Geodetska uprava vpiše upravljavca v kataster nepre-
mičnin na podlagi podatkov iz prijave.

(2) Geodetska uprava o vpisu upravljavca v kataster ne-
premičnin obvesti prijavitelja in vpisanega upravljavca.

(3) Spremembe vpisa upravljavca se izvedejo po postop-
ku, določenem za vpis upravljavca.

(4) Geodetska uprava lahko spremeni podatke o upra-
vljavcu po uradni dolžnosti s prevzemom podatkov iz uradnih 
evidenc.

5. člen
(izbris upravljavca)

Geodetska uprava po uradni dolžnosti izbriše upravljavca 
parcele ali dela stavbe, če Republika Slovenija ali občina ni več 
lastnik te parcele ali dela stavbe.

6. člen
(izbris začasnih upravljavcev)

Ko geodetska uprava pri parceli ali delu stavbe vpiše 
upravljavca, po uradni dolžnosti izbriše začasnega upravljavca.

7. člen
(vpis upravljavcev ob delitvah in združitvah parcel  

in delov stavb)
Geodetska uprava ob delitvah ali združitvah parcel ali 

delov stavb novo nastalim parcelam ali delom stavb pripiše vse 
upravljavce parcel ali delov stavb, ki so bili vpisani pred delitvijo 
ali združitvijo parcel ali delov stavb.

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 4. aprila 2022.

Št. 007-342/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2021-2550-0036

Mag. Andrej Vizjak
minister 

za okolje in prostor

2545. Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji 
razvitosti za programsko obdobje 2021–2027

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 
57/12 in 46/16) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
izdaja

P R A V I L N I K
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti 

za programsko obdobje 2021–2027

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik podrobneje določa kazalnike in metodo za 
izračun indeksa razvojne ogroženosti za programsko obdobje 
2021–2027 ter razvršča razvojne regije (v nadaljnjem besedi-
lu: regije NUTS 3) po stopnji razvitosti. Statistična teritorialna 
členitev Republike Slovenije po regijah NUTS 3 je določena z 
Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statistič-
nih teritorialnih enot (NUTS) (UL L št. 154 z dne 21. 6. 2003, 
str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 
2019/1755 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi prilog k Uredbi 
(ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o obliko-
vanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) 
(UL L št. 270 z dne 24. 10. 2019, str. 1).

2. člen
(kazalniki in metoda za izračun)

(1) Kazalniki razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti, 
ki se upoštevajo v izračunu indeksa razvojne ogroženosti, so:

– bruto domači proizvod na prebivalca,
– bruto dodana vrednost na zaposlenega,
– delež bruto investicij v osnovna sredstva v bruto doma-

čem proizvodu,
– stopnja registrirane brezposelnosti mladih v starosti 

15–29 let,
– stopnja delovne aktivnosti v starosti 20–64 let (registri-

rane),
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– delež prebivalstva s terciarno izobrazbo v starosti 
25–64 let (register),

– delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno in razvoj-
no dejavnost v bruto domačem proizvodu,

– delež prečiščene odpadne vode z sekundarnim in terci-
arnim čiščenjem v izpuščeni odpadni vodi,

– delež površine varovanih območij v regiji,
– delež ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč v 

bruto domačem proizvodu,
– stopnja registrirane brezposelnosti,
– indeks staranja prebivalstva,
– razpoložljivi dohodek na prebivalca in
– poseljenost.
(2) Indeks razvojne ogroženosti za regije NUTS 3 se izra-

čuna kot aritmetična sredina standardiziranih vrednosti kazal-
nikov pri čemer se kot metodo standardizacije uporabi metodo 
relativnega odklona od skrajnih vrednosti. Pri vsakem kazalniku 
sta to regiji z najvišjo in najnižjo vrednostjo. Standardizirana 
vrednost posameznega kazalnika se izračuna po formuli: stan-
dardizirana vrednost = (dejanska vrednost – najnižja vrednost) 
/ (najvišja vrednost – najnižja vrednost). Izračunana inverzna 
vrednost (dejanska vrednost se odšteje od 1) se izrazi v inde-
ksu ravni (Slovenija = 100), pri čemer večja vrednost indeksa 
pomeni večjo razvojno ogroženost regije. Pri izračunu se upo-
števa triletno povprečje zadnjih razpoložljivih podatkov, razen 
pri kazalniku »delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno 
in razvojno dejavnost v BDP«, kjer je bil zaradi metodoloških 
sprememb upoštevan zadnji razpoložljivi podatek za leto 2017 
in delež površine varovanih območij v regiji, pri katerih se je 
upošteval podatek za zadnje razpoložljivo leto (2019). Vsi 
kazalniki so enako uteženi. Upoštevani so bili podatki, ki so bili 
razpoložljivi do 31. marca 2019.

3. člen
(razvrstitev regij NUTS 3)

Regije NUTS 3 v Republiki Sloveniji se v programskem 
obdobju 2021–2027, upoštevaje indeks razvojne ogroženosti, 
razvrščajo kot sledi:

– Pomurska, 172,5,
– Primorsko-notranjska, 138,3,
– Podravska, 133,4,
– Zasavska, 132,3,
– Koroška, 127,7,
– Posavska, 121,8,
– Goriška, 117,1,
– Savinjska, 109,3,
– Obalno-kraška, 103,2,
– Jugovzhodna Slovenija, 93,0,
– Gorenjska, 85,3 in
– Osrednjeslovenska, 49,6.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-220/2021/5
Ljubljana, dne 16. julija 2021
EVA 2021-2130-0020

Zdravko Počivalšek
minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo



Stran 7378 / Št. 118 / 19. 7. 2021 Uradni list Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2546. Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost 

zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slo-
venije v skladu s 7. členom Zakona o kolektivnih pogodbah 
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) in 42.a členom 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 
– ZDOdv, 67/17 in 84/18) naknadno

p r i s t o p a

h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 
57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 
43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 
46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20 in 88/21), ki je vpisana v 
evidenco kolektivnih pogodb.

Sindikat vzgoje, izobraževanja,  
znanosti in kulture Slovenije

Branimir Štrukelj
glavni tajnik

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 17. 5. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-2/2007-30 
o tem, da je naknadni pristop Sindikata vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Slovenije k že sklenjeni Kolektivni pogodbi 
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije vpisan v 
evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o ko-
lektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) 
pod zaporedno številko 21/11.
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OBČINE
KOBARID

2547. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine 
Kobarid za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 
14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 
40. 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) in 18. člena Statuta 
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na svoji 19. redni seji 
dne 15. 7. 2021 sprejel

O D L O K
o rebalansu-1 proračuna Občine Kobarid  

za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2021 (Ura-

dni list RS, št. 44/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-1  

proračuna  
leta 2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.761.409,04
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.032.667,48

70 DAVČNI PRIHODKI 4.053.648,00
700 Davki na dohodek in dobiček 3.458.298,00
703 Davki na premoženje 220.600,00
704 Domači davki na blago in storitve 374.750,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 979.019,48
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 287.702,02
711 Takse in pristojbine 4.500,00
712 Globe in druge denarne kazni 40.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 597.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki 49.217,46

72 KAPITALSKI PRIHODKI 135.900,00
720 Prihodki od prodaje zgradb  
in prostorov 105.000,00
722 Prihodki od prodaje kmetijskih 
zemljišč 5.000,00
722 Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč 25.900,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.592.841,56
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.474.173,39
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 118.668,17

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.209.707,50
40 TEKOČI ODHODKI 2.352.699,94

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 802.597,58
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 125.764,00

402 Izdatki za blago in storitve 1.363.763,89
403 Plačila domačih obresti 2.700,00
409 Rezerve 57.874,47

41 TEKOČI TRANSFERI 1.979.160,29
410 Subvencije 107.000,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 852.500,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 211.298,03
413 Drugi tekoči domači transferi 808.362,26

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.749.341,27
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.749.341,27

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 128.506,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 59.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 68.706,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –448.298,46

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

V. DANA POSOJILA POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 173.000,00

ZADOLŽEVANJE 173.000,00
500 Domače zadolževanje 173.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 100.511,44
55 ODPLAČILA DOLGA 100.511,44

550 Odplačila domačega dolga 100.511,44
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –375.809,90
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 72.488,56
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.)  595.298,46
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 375.809,90

«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena tako, da se glasi:
»(1) Občina Kobarid se za izvrševanje proračuna za leto 

2021 lahko zadolži do višine 173.000,00 EUR«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-46/2020
Kobarid, dne 15. julija 2021

Župan
Občine Kobarid
Marko Matajurc
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VLADA
2548. Uredba o izvajanju presejalnih programov 

za zgodnje odkrivanje okužb z virusom 
SARS-CoV-2

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o izvajanju presejalnih programov  

za zgodnje odkrivanje okužb  
z virusom SARS-CoV-2

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se zaradi usklajenega izvrševanja drugega 
odstavka 4. člena, drugega odstavka 8. člena ter 31., 32. 
in 36. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) ter dru-
gega odstavka 36. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu 
(Uradni list RS, št. 43/11) v zvezi z 39. členom Zakona o zača-
snih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Ura-
dni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C 
in 112/21 – ZNUPZ) in zaradi učinkovitejšega zamejevanja 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: 
COVID-19) določajo presejalni programi za zgodnje odkrivanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: prese-
jalni program).

2. člen
(presejalni programi)

(1) Presejalni programi obsegajo mikrobiološke preiskave 
na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: SARS-CoV-2) in 
se izvajajo za osebe, ki niso prebolele COVID-19 oziroma niso 
polno cepljene proti COVID-19, in sicer za:

‒ osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svo-
jim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna 
nevarnost za širjenje, to so uporabniki zdravstvenih storitev, 
oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih 
za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za 
tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih 
centrih za otroke,

‒ osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo ce-
piti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

(2) Neposredno nevarnost iz prve alineje prejšnjega od-
stavka ugotavlja minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem 
besedilu: minister).

(3) Sredstva za izvajanje presejalnega programa iz prve-
ga odstavka tega člena se zagotavljajo v proračunu Republike 
Slovenije.

(4) Način izvajanja posebnih programov smiselno upora-
bljajo delodajalci, ki presejalne programe zagotavljajo v sode-
lovanju z izvajalci medicine dela kot ukrep varnosti in zdravja 
pri delu.

3. člen
(trajanje presejalnih programov)

(1) Presejalni program se izvaja, dokler ni dosežen zado-
sten odstotek precepljenosti prebivalstva, ki učinkovito zameji 
nadaljnje širjenje SARS-CoV-2.

(2) Minister izvajanje posameznega presejalnega progra-
ma od zadostnem odstotku precepljenosti prebivalstva spreme-
ni oziroma ukine.

4. člen
(izvajanje posebnih programov)

(1) Mikrobiološke preiskave za osebe, vključene v pre-
sejalni program, izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki 
dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe (v na-
daljnjem besedilu: izvajalci programa).

(2) Izvajalec programa je odgovoren za pravilnost podat-
kov, posredovanih v Centralni register podatkov o pacientih (v 
nadaljnjem besedilu: CRPP), ki zagotavljajo pravilen pregled 
nad številom posredovanih izvidov mikrobioloških preiskav.

(3) Način izvajanja posebnega programa natančneje do-
loči minister.

5. člen
(izvajanje samotestiranja)

(1) Ne glede na 2. člen te uredbe se za učence in dijake 
izvaja samotestiranje s hitrim antigenskim testom (v nadaljnjem 
besedilu: test HAG) tako, da testirana oseba sama opravi od-
vzem brisa in odčita rezultat.

(2) Samotestiranje se opravi s testom HAG, ki izpolnjuje 
zahteve za dajanje na trg oziroma v uporabo v Republiki Slo-
veniji za namen samotestiranja v skladu s predpisom, ki ureja 
medicinske pripomočke.

(3) Način izvajanja samotestiranja natančneje določi mini-
ster v soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanje.

6. člen
(zdravstvene storitve)

(1) Zdravstvene storitve, ki jih opravijo izvajalci progra-
mov, obsegajo:

– odvzem brisa,
– izvedbo mikrobiološke preiskave,
– obveščanje testirane osebe o izvidu mikrobiološke pre-

iskave,
– pošiljanje izvida in spremljajočih podatkov v CRPP.
(2) Mikrobiološka preiskava se opravi s testom HAG, ki je 

na skupnem seznamu testov HAG za COVID-19, ki ga določi 
Odbor za zdravstveno varnost pri Evropski komisiji. Skupni 
seznam testov HAG iz prejšnjega stavka objavi Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) na svoji 
spletni strani.

(3) O izvidu mikrobiološke preiskave je testirana oseba 
obveščena s kratkim sporočilom na kontaktno številko mobil-
nega telefona, ki jo navede ob odvzemu brisa.

(4) Izvajalec programa izvid mikrobiološke preiskave takoj 
po opravljeni preiskavi pošlje v CRPP. Podatek o izvidu mikro-
biološke preiskave se obdeluje v CRPP, podatek o pozitivnem 
izvidu pa tudi v zbirki »Evidenca nalezljivih bolezni«, ki ju 
upravlja NIJZ v skladu z zakonom, ki ureja zbirke podatkov s 
področja zdravstvenega varstva.

7. člen
(financiranje in višina povračila stroškov zdravstvenih storitev)

(1) Izvajalec programa lahko obračuna le storitve prese-
jalnega programa, opravljenega za osebe iz prvega odstavka 
2. člena te uredbe.

(2) Stroški zdravstvenih storitev obsegajo stroške:
‒ odvzema brisov,
‒ izvedbe mikrobioloških preiskav,
‒ obveščanja pacienta o izvidu mikrobiološke preiskave,
‒ testa HAG,
‒ informacijske podpore za izvajanje mikrobioloških pre-

iskav, posredovanja izvidov v CRPP in obračuna iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Minister določi najvišjo višino povračila za posamezno 
vrsto zdravstvene storitve in način izstavitve zahtevkov za 
povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni stra-
ni ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).
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(4) Kadar izvajalec programov opravlja teste HAG za 
samoplačnike, cena storitve ne sme preseči višine povračila 
stroškov, ki jo določa sklep iz prejšnjega odstavka.

8. člen
(nadzor nad izvajanjem obveznosti izvajalcev programov)

(1) Če se ugotovi, da izvajalec programa izvaja zdravstve-
ne storitve v nasprotju s to uredbo in v roku za odpravo nepra-
vilnosti teh nepravilnosti ne odpravi ali jih ne odpravi v celoti, 
ministrstvo nemudoma zadrži plačilo za zdravstvene storitve, 
ki niso bile izvedene pravilno.

(2) Če se ugotovi, da je izvajalec programa izdal zahtevek 
za mikrobiološke preiskave, ki jih dejansko ni izvedel, ministr-
stvo zahteva povračilo v trikratni višini povračila stroškov za vse 
neupravičeno zaračunane mikrobiološke preiskave.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z 
virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21, 
64/21 in 103/21), ki pa se uporablja do začetka uporabe te 
uredbe.

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Odredba 
o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje od-
krivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo 
dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21, 
64/21, 81/21, 99/21 in 115/21).

10. člen
(rok za uskladitev in izdajo podzakonskih aktov)

(1) Odredba o izvajanju posebnega presejalnega pro-
grama za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 
za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (Uradni list RS, 
št. 36/21, 61/21, 74/21, 76/21, 94/21 in 113/21) in Odredba o 
izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkri-
vanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo so-
cialno varstvene storitve in programe (Uradni list RS, št. 90/21 
in 106/21) se uskladita s to uredbo najpozneje do 23. avgusta 
2021.

(2) Minister izda predpis iz tretjega odstavka 4. člena te 
uredbe, kolikor ne gre za predpis iz prejšnjega odstavka, in 
predpis iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe najpozneje do 
23. avgusta 2021.

(3) Minister sprejme sklep iz tretjega odstavka 7. člena te 
uredbe najpozneje do 23. avgusta 2021.

11. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. av-
gusta 2021.

Št. 00725-65/2021
Ljubljana, dne 19. julija 2021
EVA 2021-2711-0131

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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