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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2757.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Indiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00
– UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Indiji
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Indiji postavim Matejo Vodeb Ghosh.
Št. 501-03-15/2021-2
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21 in 132/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev
za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju
ter visokem šolstvu
1. člen
V Odloku o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 132/21) se v 2. členu za četrtim odstavkom doda nov,
peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pogoja
iz prvega odstavka tega člena ni treba izpolnjevati osebam,
ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, v 1.,
2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim
programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-35/2021
Ljubljana, dne 23. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0108
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

VLADA
2758.

Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih
pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji
in izobraževanju ter visokem šolstvu

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike 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) ter v zvezi z 31. in 39. členom
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) in Uredbo o izvajanju
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom

Leto XXXI

MINISTRSTVA
2759.

Pravilnik o izvajanju posebnega presejalnega
programa za zgodnje odkrivanje okužb
z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo
socialno varstvene storitve in programe

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21 in 132/21) minister za
zdravje izdaja
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PRAVILNIK
o izvajanju posebnega presejalnega programa
za zgodnje odkrivanje okužb z virusom
SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno
varstvene storitve in programe
1. člen
S tem pravilnikom se določa obveznost izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja za osebe, ki delajo
pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo
socialno varstvo, v projektih socialne aktivacije in v projektih
večnamenskih romskih centrov (v nadaljnjem besedilu: izvajalci),
pri katerih zaradi dela z uporabniki oziroma strankami obstaja
neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni COVID-19
(v nadaljnjem besedilu: posebni programi za socialno varstvo).
2. člen
(1) Osebe iz prejšnjega člena se morajo pred začetkom opravljanja dela pri izvajalcih udeležiti testiranja na virus
SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: testiranje) v okviru posebnega programa za socialno varstvo, in sicer najmanj vsakih sedem
dni.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v organizacijski enoti
izvajalca, kjer se je pojavila okužba z virusom SARS-CoV-2,
testiranje oseb iz prejšnjega člena izvaja na tri dni, in sicer od
pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 in še najmanj 14 dni po
zadnji ugotovljeni okužbi z virusom SARS-CoV-2 pri izvajalcu.
Ne glede na prejšnji stavek se v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki so v mreži javne službe na področju
socialnega varstva, testiranje izvaja na ravni celotnega zavoda
oziroma koncesionarja.
3. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen testiranje ni obvezno za osebe, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja,
kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne
ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z
virusom SARS-CoV-2.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je testiranje obvezno za
osebe iz 1. člena tega pravilnika, ki imajo prisotne znake okužbe
dihal, druge simptome ali znake nalezljive bolezni COVID-19 ali
pozitivno epidemiološko anamnezo.
4. člen
Izvajalec določi pooblaščeno osebo, ki se ji sporočijo negativni rezultati testiranj, izvedeni v okviru posebnega programa
za socialno varstvo.
5. člen
Potrebo po izvajanju posebnega programa za socialno
varstvo ugotavlja minister, pristojen za zdravje, na podlagi strokovnih mnenj.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo
socialno varstvene storitve in programe (Uradni list RS, št. 90/21
in 106/21).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-216/2021
Ljubljana, dne 23. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0156
Janez Poklukar
minister
za zdravje

Uradni list Republike Slovenije
2760.

Pravilnik o izvajanju posebnega presejalnega
programa za zgodnje odkrivanje okužb
z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21 in 132/21) minister za
zdravje izdaja

PRAVILNIK
o izvajanju posebnega presejalnega programa
za zgodnje odkrivanje okužb z virusom
SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost
1. člen
S tem pravilnikom se določa izvajanje posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom
SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
(v nadaljnjem besedilu: posebni program za zdravstveno dejavnost) pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
2. člen
(1) Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki delo
opravljajo pri izvajalcih (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni
delavci), se morajo pred začetkom opravljanja zdravstvenih
storitev udeležiti testiranja na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem
besedilu: testiranje) v okviru posebnega programa za zdravstveno dejavnost, in sicer najmanj vsakih sedem dni.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v organizacijski enoti
izvajalca, kjer se je pojavila okužba pri zdravstvenih delavcih,
testiranje izvaja na tri dni, in sicer od pojava okužbe z virusom
SARS-CoV-2 in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi
z virusom SARS-CoV-2 v tej organizacijski enoti. Ne glede na
prejšnji stavek se v javnih socialno varstvenih zavodih in koncesionarjih, ki so v mreži javne službe na področju socialnega
varstva, testiranje izvaja na ravni celotnega zavoda oziroma
koncesionarja.
3. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen testiranje ni obvezno za zdravstvene delavce, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti
ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki
ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je testiranje obvezno
za zdravstvene delavce, ki imajo prisotne znake okužbe dihal,
druge simptome ali znake nalezljive bolezni COVID-19 ali pozitivno epidemiološko anamnezo.
4. člen
Izvajalec določi pooblaščeno osebo, ki se ji sporočijo
negativni rezultati testiranj, izvedeni v okviru posebnega programa za zdravstveno dejavnost.
5. člen
Potrebo po izvajanju posebnega programa za zdravstveno dejavnost ugotavlja minister, pristojen za zdravje.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa 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).

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-217/2021/8
Ljubljana, dne 23. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0157
Janez Poklukar
minister
za zdravje

2761.

Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja
za zgodnje odkrivanje okužb z virusom
SARS-CoV-2 za učence in dijake

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21 in 132/21) minister za
zdravje v soglasju z ministrico za izobraževanje, znanost in
šport izdaja

PRAVILNIK
o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
za učence in dijake
1. člen
(1) S tem pravilnikom se za izvajanje samotestiranja na
virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom za učence in
dijake (v nadaljnjem besedilu: samotestiranje) natančneje
določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe
samotestiranja.
(2) Samotestiranje je presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomatskih učencev in dijakov ter učencev in dijakov v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik
in s tem prekinitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
2. člen
(1) Samotestiranje izvedejo učenci 7., 8. in 9. razreda ter
dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo. Samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo
z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki
so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa,
razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.
(2) Samotestiranje je za osebe iz prejšnjega odstavka
brezplačno.
(3) Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih
presledkih.
(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena izvajajo samotestiranje na domu, v zavodu namestitve oziroma v domu za
učence in dijake. Osebi iz prvega odstavka tega člena pripada
pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih pridobi oziroma
njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.
(5) Samotestiranja ne izvedejo osebe iz prvega odstavka
tega člena, ki so prebolele nalezljivo bolezen COVID-19 in
od začetka simptomov te nalezljive bolezni ni minilo več kot
šest mesecev, ter tiste, ki so bile cepljene in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot
devet mesecev.
3. člen
Pogoj za samotestiranje doma je, da se oseba iz prvega
odstavka prejšnjega člena počuti zdrava in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov
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mora oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena oziroma
njeni starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njenega izbranega
osebnega zdravnika. V primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika je o razlogih iz prejšnjega stavka treba obvestiti dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki
nadomešča izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih
(v nadaljnjem besedilu: dežurna služba).
4. člen
(1) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju oseba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika oziroma njeni starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo
njenega izbranega osebnega zdravnika ali, v primeru njegove
odsotnosti, dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega
doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne
reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) v
kraju bivanja.
(2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik osebe iz prvega odstavka
2. člena tega pravilnika ali, v primeru njegove odsotnosti,
dežurna služba napoti osebo iz prvega odstavka 2. člena
tega pravilnika na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje s testom PCR na kontaktni točki zdravstvenega doma
za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovori oseba iz
prvega odstavka 2. člena tega pravilnika oziroma njeni starši
ali zakoniti zastopniki.
(3) Oseba iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika
v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do
prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in
upošteva navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki
so predvidena za ta namen.
(4) O pozitivnem rezultatu testa PCR oseba iz prvega
odstavka 2. člena tega pravilnika oziroma njeni starši ali zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja vzgojno-izobraževalnega
zavoda (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj) oziroma osebo, ki jo
pooblasti ravnatelj, in izbranega osebnega zdravnika osebe iz
prvega odstavka 2. člena tega pravilnika oziroma, v primeru
njegove odsotnosti, dežurno službo.
(5) V primeru negativnega rezultata testa PCR se oseba
iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika lahko udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja
obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.
5. člen
(1) Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom
SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu ravnatelj
ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov,
ter opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte
osebe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ter druge
ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2.
(2) Ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti, obvesti
prepoznane kontakte osebe iz prvega odstavka 2. člena tega
pravilnika in spremlja epidemiološko situacijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
6. člen
(1) Odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljene robčke, testne materiale) in odpadke od čiščenja prostorov
(npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično
vrečo za smeti (v nadaljnjem besedilu: vreča) in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. Po odlaganju v
vrečo se odpadkov ne dotika.
(2) Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in jo tesno
zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne odpira.
(3) Vrečo z odpadki je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno
od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se
jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge
odpadke).
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7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra
2021.
Št. 0070-214/2021
Ljubljana, dne 23. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0158
Janez Poklukar
minister
za zdravje
Soglašam!
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

2762.

Pravilnik o določanju cen subvencioniranega
prevoza

Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21) in v zvezi z 2. členom Zakona
o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS,
št. 61/00) minister za infrastrukturo v soglasju z ministrico za
izobraževanje, znanost in šport ter ministrom za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti izdaja

PRAVILNIK
o določanju cen subvencioniranega prevoza
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način in metodologijo izračuna polne
cene subvencionirane vozovnice, višino povračila stroškov prevoza in ceno subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec.
2. člen

Uradni list Republike Slovenije
– ŠM: število šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja
mesečnih vozovnic.
(3) Vrednost K iz prvega odstavka tega člena je omejena z
zgornjo mejo, ki znaša 0,895, in spodnjo mejo, ki znaša 0,684.
Vrednost K se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega
prevoza potnikov in železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka, na podlagi analize validacij mesečnih
vozovnic, določi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za
promet, in izvajalci.
(4) Višina mesečnega povračila stroškov prevoza
z lastnim prevozom se za upravičence iz prvega odstavka
114.g člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni
list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo 67/19 in 94/21;
v nadaljnjem besedilu: zakon) izračuna po naslednji enačbi:
PSP = A*K*M*R,
pri čemer je:
– PSP: višina povračila stroškov prevoza z lastnim vozilom na mesec;
– A: kilometrina v višini 30 % cene neosvinčenega motornega 95 oktanskega bencina na prvi dan meseca obračuna;
– K: koeficient;
– M: število;
– R: razdalja od naslova nepremičnine, v kateri upravičenec biva, do naslova nepremičnine, v kateri se izobražuje.
(5) Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:
M = (ŠD*2)/ŠM,
pri čemer je:
– ŠD: število šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;
– ŠM: število šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja
mesečnih vozovnic.
(6) Vrednost K je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 1,053,
in spodnjo mejo, ki znaša 0,842.
(7) Vrednost K za izračun višine stroškov prevoza z lastnim vozilom znaša 1,053.
3. člen
(polna cena subvencionirane letne vozovnice)

(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice)

(1) Polna cena subvencionirane letne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:

(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice se
izračuna po naslednji enačbi:

PCL = PCM*Kl,

PCM = A*K*M,
pri čemer je:
– PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
– A: cena enkratne vozovnice v skladu s tarifo za enkratne
vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem
cestnem prometu in prevoz prtljage za razred oddaljenosti nad
30–35 km, ki je določena v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem
cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 109/21; v nadaljnjem
besedilu: uredba);
– K: koeficient;
– M: število.
(2) Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:
M = (ŠD*2)/ŠM,
pri čemer je:
– ŠD: število šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;

pri čemer je:
– PCL: polna cena letne vozovnice;
– PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
– Kl: koeficient.
(2) Vrednost Kl iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
(3) Polna cena subvencionirane letne vozovnice za upravičence iz osmega, devetega in desetega odstavka 114.b člena
zakona je enaka 0.
4. člen
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice
za deset voženj)
(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za
deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:
PCM10 = A*K10,
pri čemer je:
– PCM10: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj;
– A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v jav-
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nem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena
v uredbi;
– K10: koeficient.
(2) Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
5. člen
(polna cena subvencionirane letne vozovnice
za deset voženj)
(1) Polna cena subvencionirane letne vozovnice za deset
voženj se izračuna po naslednji enačbi:
PCL10 = A*K10l,
pri čemer je:
– PCL10: polna cena letne vozovnice za deset voženj;
– A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
– K10l: koeficient.
(2) Vrednost K10l iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
6. člen
(cena subvencionirane mesečne vozovnice,
ki jo plača upravičenec)
(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača
upravičenec, znaša 25,00 eurov.
(2) Subvencionirana mesečna vozovnica za upravičence
iz 114.g člena zakona je brezplačna.
7. člen
(cena subvencionirane letne vozovnice,
ki jo plača upravičenec)
(1) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača
upravičenec, se določi po naslednji enačbi:
PUL = Cm*K,
pri čemer je:
– PUL: plačilo upravičenca za letno vozovnico;
– Cm: cena mesečne vozovnice;
– K: koeficient.
(2) Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
(3) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača
upravičenec, znaša 200,00 eurov.
(4) Subvencionirana letna vozovnica je za upravičence iz
114.g člena zakona brezplačna.
(5) Subvencionirana letna vozovnica je za upravičence iz
osmega, devetega in desetega odstavka 114.b člena zakona
brezplačna.
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– PU10m: cena mesečne vozovnice za deset voženj;
– K: koeficient.
(2) Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
(3) Cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 160,00 eurov.
(4) Subvencionirana letna vozovnica za deset voženj za
upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.
10. člen
(kombinirana vozovnica)
(1) Ne glede na določbe 6., 7., 8. in 9. člena tega pravilnika se upravičencu, ki uveljavlja pravico do subvencionirane
vozovnice za medkrajevni avtobusni oziroma železniški promet
v kombinaciji z uveljavljanjem pravice do subvencionirane vozovnice za mestni promet, cena subvencionirane vozovnice
poveča za višino doplačila za mestni promet, ki ne sme biti
višje kot 15,00 eurov. Natančna cena doplačila upravičenca za
mestni promet se določi v pogodbi med ministrstvom, pristojnim
za promet, in upravljavcem mestnega prometa.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za upravičenca iz
114.g člena zakona, ki uveljavlja pravico do subvencionirane
vozovnice za medkrajevni avtobusni promet, kombinirana vozovnica za mestni promet brezplačna.
(3) Upravičenec lahko uveljavlja pravico do subvencionirane letne vozovnice za mestni promet le na podlagi v istem
obdobju veljavne letne vozovnice za medkrajevni promet.
KONČNI DOLOČBI
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega ppravilnika preneha veljati Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list
RS, št. 7/20 in 101/20).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-472/2021/11
Ljubljana, dne 18. avgusta 2021
EVA 2021-2430-0099
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo
Soglašam!
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

8. člen
(cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj,
ki jo plača upravičenec)

Soglašam!
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnost

(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset
voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 20,00 eurov.
(2) Subvencionirana mesečna vozovnica za deset voženj
za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.
9. člen
(cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj,
ki jo plača upravičenec)
(1) Cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:
PU10L = PU10m*K,
pri čemer je:
– PU10L: plačilo upravičenca za letno vozovnico za deset
voženj;

2763.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju subvencioniranega
prevoza

Na podlagi tretjega, sedmega in enajstega odstavka
114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21) in v zvezi z 2. členom Zakona
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o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS,
št. 61/00) minister za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju subvencioniranega prevoza
1. člen
V Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prevoza
(Uradni list RS, št. 7/20 in 89/20) se 1. člen spremeni tako, da
se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vrste in obdobje veljavnosti subvencioniranih vozovnic za upravičence, pogoje za nakup vozovnic,
način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način
obračunavanja in plačevanja subvencije, poročanje, način vračila subvencije ter način in postopek izvajanja brezplačnega
prevoza.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(subvencionirana vozovnica)
(1) Subvencionirana vozovnica je lahko mesečna vozovnica ali vozovnica za deset voženj na mesec. Mesečna vozovnica omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju
Republike Slovenije, vozovnica za deset voženj na mesec pa
omogoča deset voženj na relaciji, za katero je bila izdana.
(2) Upravičenec se odloči za nakup mesečne ali letne
vozovnice. Letna vozovnica za dijaka se izda za obdobje od
1. septembra do 31. avgusta tekočega šolskega leta. Letna
vozovnica za študenta se izda za obdobje od 1. oktobra do
30. septembra tekočega študijskega leta. Letna vozovnica
za udeleženca izobraževanja odraslih se izda za obdobje od
1. septembra do 31. avgusta oziroma od 1. oktobra do 30. septembra tekočega šolskega leta.«.
3. člen
V 3. členu se v drugem odstavku besedilo »6/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 67/19« nadomesti z besedilom »6/16 –
uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kadar upravičenec opravlja praktično izobraževanje,
ki je del izobraževalnega procesa in je razdalja iz prvega odstavka 114.b člena zakona manjša kot 2 km, vlogi predloži s
strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«
iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
4. člen
V 3.a členu se v prvem odstavku besedilo »desetega,
enajstega in dvanajstega« nadomesti z besedilom »osmega,
devetega in desetega«.
V drugem odstavku se beseda »enajstega« nadomesti
z besedo »devetega« in beseda »dvanajstega« nadomesti z
besedo »desetega«.
5. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec lahko v enem mesecu za relacijo med
vstopnim postajališčem in izstopnim postajališčem kupi le eno
subvencionirano vozovnico (v nadaljnjem besedilu: enkratni
nakup vozovnice).«.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
Dosedanji peti odstavek, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec ima v okviru ponudbe medkrajevnega
avtobusnega in železniškega prevoza potnikov ter v prime-
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ru iz drugega odstavka 114.c člena zakona, ob upoštevanju
enkratnega nakupa subvencionirane vozovnice, pravico do
izbora zanj najugodnejše povezave za relacijo iz prejšnjega
odstavka.«.
Dosedanji šesti odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podatke o izdanih letnih subvencioniranih vozovnicah izvajalec mesečno sporoča v evidenco subvencij prevoza.
Podatke o plačilu poroča ob prejemu plačila upravičenca v celoti, podatek o polni ceni in subvenciji pa se vsak mesec določi
v višini, ki predstavlja sorazmerni mesečni delež polne cene
letne subvencionirane vozovnice.«.
7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(vračilo plačila subvencionirane letne vozovnice)
(1) Izvajalec na zahtevo upravičenca prekliče subvencionirano letno vozovnico.
(2) Če se preklic neuporabljene subvencionirane vozovnice izvede pred začetkom veljavnosti subvencionirane vozovnice oziroma na dan nakupa, se upravičencu vrne celotni
znesek plačila.
(3) Izvajalec v primeru vračila neuporabljene subvencionirane vozovnice in vračila celotnega zneska plačila upravičenca,
poroča o preklicu poročane subvencionirane vozovnice.
(4) Preklic subvencionirane vozovnice v času veljavnosti
se izvede z zadnjim dnem tekočega meseca, upravičencu se
vrne plačilo v sorazmernem deležu za neizkoriščene mesece.
Upravičencu se vrne znesek plačila v višini razlike med zneskom plačila upravičenca za subvencionirano letno vozovnico
in ceno subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj na mesec, ki jo
plača upravičenec in je določena v pravilniku, ki določa cene
subvencioniranega prevoza, za mesece dejanske uporabe subvencionirane vozovnice.
(5) Ob preklicu izvajalec poroča o vračilu razlike pri plačilu
upravičenca, ki se izračuna po naslednji formuli:
V = Clv – (Mv*Cmv),
pri čemer je:
– V: vračilo razlike pri plačilu upravičenca;
– Clv: cena letne vozovnice;
– Mv: število mesecev uporabe subvencionirane letne
vozovnice;
– Cmv: cena subvencionirane mesečne vozovnice.«.
8. člen
Priloga 1, Priloga 2 in Priloga 3 se nadomestijo z novimi
Prilogo 1, Prilogo 2 in Prilogo 3, ki so kot Priloga sestavni del
tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-473/2021/9
Ljubljana, dne 18. avgusta 2021
EVA 2021-2430-0100
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo
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Priloga:
Šifra vloge: ________________________
(izpolni izvajalec prevozov)
VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE

Podatki o vlagatelju - IZPOLNI UPRAVIČENEC OZIROMA VLAGATELJ
Priimek

Ime

Naslov stalnega prebivališča

Naslov bivanja v času izobraževanja
Telefonska številka:

EMŠO

1
2,1

5

Elektronski naslov:

5

Podatki o zakonitem zastopniku mladoletnega upravičenca- IZPOLNI VLAGATELJ
Priimek
Naslov stalnega prebivališča

Ime

EMŠO

1

Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa - IZPOLNI UPRAVIČENEC
OZIROMA VLAGATELJ
Naziv

1
1,3

Naslov
Letnik vpisa:

Šolsko/študijsko leto vpisa:

Status:

Dodatni status:

dijak

registriran športnik

študent

težje in težko gibalno ovirani študent

udeleženec izobraževanja odraslih
Podatki o relaciji prevoza - IZPOLNI VLAGATELJ
Razdalja med bivališčem in lokacijo izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa: _______km
Vrsta subvencionirane vozovnice:
MESEČNA VOZOVNICA

1.

VOZOVNICA ZA 10 VOŽENJ NA MESEC
Vrsta
Relacija od (vstopno
4
prevoza
postajališče)

Relacija do (izstopno
postajališče)

Območje mestnega
prometa

2.
3.
4.
5.
Spodaj podpisani-a izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost. Istočasno dajem soglasje za uporabo navedenih osebnih
podatkov za namene uveljavljanja subvencije za prevoz s strani ministrstva, pristojnega za promet, in
za namen izdaje in kontrole subvencionirane vozovnice.
Datum

1

Podpis upravičenca oziroma vlagatelja

naziv, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka, naziv pošte
naslov bivališča med tednom, ko vlagatelj ne biva na naslovu stalnega bivališča
3
natančen naslov lokacije izobraževalnega programa
4
R – vlak in/ali medkrajevni avtobus, M – mestni avtobus
5
podatek ni obvezen
2
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
vloge za izdajo subvencionirane vozovnice

Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice vlagatelj lahko odda elektronsko ali pisno na prodajnih
mestih izvajalcev subvencioniranih prevozov. Težje in težko gibalno ovirani študenti, ki bodo za prevoz
od kraja bivanja do kraja izobraževanja uporabljali osebni prevoz, vlogo z obveznimi prilogami
posredujejo na ministrstvo.
ODDAJA ELEKTRONSKE VLOGE ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE
Oddajo elektronske vloge vlagatelj izvede preko spletnega portala eUprava, na povezavi: https://euprava.gov.si.
Na navedeni povezavi izberete področje PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA, pod področje
CESTNI PROMET in aktivnost SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA. Aktivnost SUBVENCIONIRANA
VOZOVNICA je dosegljiva tudi na prvi strani portala ter v sklopu področja IZOBRAŽEVANJE,
KULTURA.
Za oddajo elektronske vloge preko portala se vlagatelj v portal eUprava prijavi s svojo e-identiteto
(digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Potrebujete e-identiteto, izdano fizični osebi, tj.
vlagatelju. Celoten postopek ureditve traja nekaj dni. Več o tem si lahko prebereš na:
̶
https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/
̶
https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/
Za mladoletne upravičence elektronsko vlogo lahko odda zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto. Pred
oddajo vloge mora zakoniti zastopnik v modulu Moja eUprava upravičenca do subvencionirane
vozovnice dodati kot povezano osebo.
Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki in podatki o izobraževanju samodejno vnesejo v
obrazec. V kolikor imate status registriranega športnika, to potrdite s klikom.
Če je naslov bivanja v času izobraževanja drugačen od vašega stalnega ali začasnega bivališča, ga
vpišite ročno. Vpišite tudi podatke o razdalji med naslovom bivanja in naslovom izobraževalne
ustanove (ta mora biti najmanj 2 km in izpisana s celo številko).
Na vlogi označite vrsto vloge za vozovnico, ki jo potrebujete. V kolikor ste označili vrsto vloge –
mesečna vozovnica, na vlogo dodajte le relacije mestnega prometa. Za nakup mesečne vozovnice
Slovenije na vlogi ni potrebno vnašati medkrajevne relacije.
Pri izbiri vrste vloge – vozovnica za 10 voženj na mesec, vnesete vstopno in izstopno postajališče za
relacijo, ki jo potrebujete. Sistem vam za izbrani naslov avtomatsko ponudi nabor najbližjih postajališč.
Postajališče pa lahko izberete tudi s pomočjo grafičnega prikaza ali ga vnesete ročno. Na vlogi je
lahko navedena izključno ena medkrajevna relacija in več mestnih, ki se ne nanašajo na isto območje
mestnega prometa.
Za pomoč pri izbiri območja mestnega prometa v Ljubljani je na spletni povezavi shema območij.
Po prejeti odločbi o upravičenosti do subvencioniranega prevoza v vaš elektronski predal Moja
eUprava, s klikom na povezavo nadaljujete s spletnim nakupom subvencionirane vozovnice.
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PISNE VLOGE ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE
Vloga za uveljavljanje pravice do subvencioniranega prevoza za dijake, študente in udeležence
izobraževanja odraslih mora biti izpolnjena v skladu s temi navodili. Če vloga ni izpolnjena v skladu s
temi navodili oziroma ni izpolnjena v celoti, jo izvajalec subvencioniranih prevozov (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec) ne sme obravnavati. Šteje se, da je vloga vložena šele takrat, ko skladno s temi
navodili predložena izvajalcu.
PISNA VLOGA MORA BITI IZPOLNJENA V CELOTI.
Podatke vpisujte s tiskanimi črkami.
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POJASNILA K POSAMEZNIM TOČKAM VLOGE
Podatki o vlagatelju - IZPOLNI UPRAVIČENEC OZIROMA VLAGATELJ:
1. Upravičenec je fizična oseba, ki je upravičena do nakupa subvencionirane vozovnice.
2. Vlagatelj je fizična oseba, ki oddaja vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. Vlagatelj je
lahko upravičenec, ki vlaga vlogo zase, ali zakoniti zastopnik mladoletnega upravičenca, za
katerega vlaga vlogo. Vlagatelj vnese priimek, ime in EMŠO.
3. Vlagatelj vnese naslov bivališča v obliki naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna
številka in naziv pošte.
4. Vlagatelj vnese naslov bivališča v času izobraževanja, v primeru, ko vlagatelj med
izobraževanjem (od ponedeljka do petka) ne biva na naslovu bivališča po točko 2.
5. Vlagatelj vnese telefonsko številko in elektronski naslov.
Podatki o zakonitem zastopniku mladoletnega upravičenca – IZPOLNI VLAGATELJ
6. Vlagatelj vnese priimek, ime in EMŠO.
7. Vlagatelj vnese naslov bivališča v obliki naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna
številka in naziv pošte.
Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa – IZPOLNI UPRAVIČENEC
OZIROMA VLAGATELJ
8. Vlagatelj vnese naziv izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa in naslov
lokacije izobraževanja. Naslov šole/fakultete v okviru VIZ/VŠZ se vnese v obliki naselje, ulica,
hišna številka z dodatkom, poštna številka in naziv pošte. Za odločanje o pravici do nakupa
subvencionirane vozovnice je potrebno vnesti natančen naslov šole/fakultete, kjer se vzgojnoizobraževalni/študijski program izvaja (naslov šole/fakultete ni nujno isti kot naslov VIZ ali
VŠZ).
9. Vlagatelj vnese letnik, v katerega je vpisan.
10. Vlagatelj vnese šolsko/študijsko leto vpisa na način, da se vpiše letnica vpisa v tekoče šolsko
oziroma študijsko leto; npr. za šolsko/študijsko leto 2021/2022 se vpiše 2021.
11. Vlagatelj označi ustrezen status.
12. V primeru, da se upravičenec izobražuje v tujini, k vlogi predloži potrdilo o vpisu v vzgojnoizobraževalni oziroma študijski program.
Podatki o relaciji prevoza – IZPOLNI VLAGATELJ:
13. Vlagatelj vnese dolžino – najkrajšo razdaljo od naslova nepremičnine, v kateri upravičenec
biva, do naslova nepremičnine, v kateri se upravičenec izobražuje. Razdalja predstavlja del
minimalne zakonske osnove za upravičenost do nakupa subvencionirane vozovnice (v
nadaljevanju: vozovnica).
14. Vlagatelj izbere vrsto vozovnice.
15. V primeru, da vlagatelj označi vrsto vozovnice – vozovnica za 10 voženj na mesec, vlagatelj
vnese podatke o 1 (eni) medkrajevni relaciji in/ali podatke o enemu ali več mestnih
prometih (na vlogi je lahko ena medkrajevna relacija, ki je neodvisna od izvajalca, in eden ali
več mestnih prometov):
a. Vlagatelj označi vrsto prevoza: R – za medkrajevno relacijo, ki se izvaja z železniškim
in/ali avtobusnim prevozom, M – za mestni prevoz.
b. Vlagatelj na vlogi za relacijo navede vstopno in izstopno postajališče; za medkrajevno
relacijo se navede začetno in končno postajališče celotne relacije, ki je potrebna za
prevoz od kraja bivanja do lokacije izobraževanja, brez morebitnih prestopnih postaj.
c. Vlagatelj na vlogi lahko navede območje mestnega prevoza v kraju bivanja in/ali kraju
izobraževanja.
16. V primeru, da vlagatelj označi vrsto vozovnice – mesečna vozovnice, vlagatelj ne vnaša
podatkov o medkrajevni relaciji. Vlagatelj vnese le podatke o enemu ali več mestnih prometih,
ki jih potrebuje.
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V kolikor imate status registriranega športnika ter je razdalja od kraja bivanja do kraja izobraževanja
manjša kot 2 km, vam pripada subvencionirana vozovnica Slovenija, v polja ne vnašate vstopnega in
izstopnega postajališča za medkrajevno relacijo. Vnesete le potrebne mestne promete, ki vam
pripadajo.
Podatke o relacijah in ponudbi obstoječih voznih redov je možno pridobiti pri izvajalcih in na
informacijskem portalu za potnike.
17. Območje mestnega prometa se vpisuje samo pri relacijah za mestni promet, in sicer se
navede npr.: MP Ljubljana (Območje 1, Območje 2, Območje 3), MP Maribor, MP Kranj, MP
Koper, MP Novo mesto, MP Jesenice, MP Murska Sobota.
Podpis vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika:
18. V primeru, da je upravičenec mladoletna oseba, vlogo podpiše zakoniti zastopnik, v
nasprotnem primeru vlogo podpiše vlagatelj sam.
Priloge:
Če imate posamezne priloge (Potrdilo o vpisu, Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja,
obrazložen Sklep o ugotovljeni težji ali težki gibalni oviranosti, ki ga skladno s svoji internimi akti izda
pristojna komisija posameznega visokošolskega zavoda, na katerega je upravičenec do brezplačnega
prevoza vpisan, ali zdravniško potrdilo o težji ali težko gibalni oviranosti), jih priložite vlogi.

NAVODILA ZA POSREDOVANJE VLOGE ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE
1. V celoti izpolnjeno pisno vlogo in v primeru, da se izobražujete v tujini, s priloženim potrdilom
o vpisu, vlagatelj vloži pri izvajalcu:
- ob prvem nakupu vozovnice za tekoče šolsko/študijsko leto,
- ob nastopu okoliščin, ki zahtevajo spremembo podatkov na veljavni vlogi (sprememba
prebivališča, sprememba programa izobraževanja, sprememba izobraževalne ustanove,
sprememba statusa), v roku petih delovnih dneh od nastanka spremembe.
Vlagatelj, ki je na podlagi 114.g člena zakona upravičen do brezplačnega prevoza in bo za
prevoz na relaciji od naslova bivanja do naslova izobraževanja koristil lasten prevoz, vlogo in
obvezne priloge posreduje na ministrstvo.
2. Upravičenec ima lahko istočasno veljavno samo eno vlogo. Za potrebe opravljanja
praktičnega izobraževanj je za vlagatelje, pri katerih je razdalja od kraja bivanja do kraja
izobraževanja manjša kot 2 km, potrebno vlogi priložiti izpolnjen in potrjen obrazec Potrdilo o
opravljanju praktičnega izobraževanja. Vlagatelj predloži pisno vlogo pri izvajalcu.
3. Upravičenec lahko pri izvajalcu izvede nakup vozovnice za medkrajevni prevoz in mestni
promet.
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PRILOGA 2
Šifra vloge: ________________________
(izpolni izvajalec prevozov)
POTRDILO O OPRAVLJANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA
Podatki o upravičencu - IZPOLNI VLAGATELJ
Priimek

Ime

EMŠO

Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa - IZPOLNI VIZ/VŠZ
Naziv

1
1,2

Naslov

Šolsko/študijsko leto vpisa

Status:

dijak

študent

Letnik vpisa:

udeleženec izobraževanja odraslih

Podatki o opravljanju praktičnega izobraževanja –IZPOLNI VIZ/VŠZ
Naziv organizacije

Naslov organizacije

Obdobje opravljanja
praktičnega izobraževanja
Število dni opravljanja
praktičnega izobraževanja na
teden
Datum

Žig in podpis

Spodaj podpisani-a izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost. Istočasno dajem soglasje za uporabo navedenih osebnih
podatkov za namene uveljavljanja subvencije za prevoz s strani ministrstva, pristojnega za promet, in
za namen izdaje in kontrole subvencionirane vozovnice.
Datum

1
2

Podpis vlagatelja

naziv, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka, naziv pošte
natančen naslov lokacije izobraževalnega programa
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
potrdila o opravljanju praktičnega izobraževanja
Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja izpolni in predloži izključno upravičenec, ki
opravlja praktično izobraževanje, ki je del izobraževalnega procesa in pri katerem je razdalja od
kraja bivanja in kraja izobraževanja manjša kot 2 km. Na prodajno mesto prevoznika vlogi
predloži s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec.
Podatki o upravičencu – IZPOLNI VLAGATELJ:
1. Vlagatelj vnese priimek, ime in EMŠO.
Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa – IZPOLNI VIZ/VŠZ:
2. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese naziv
izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa in naslov lokacije izobraževanja.
Naslov šole/fakultete v okviru VIZ/VŠZ se vnese v obliki naselje, ulica, hišna številka z
dodatkom, poštna številka in naziv pošte. Za odločanje o pravici vlagatelja do nakupa
subvencionirane vozovnice je potrebno vnesti natančen naslov šole/fakultete, kjer se izvaja
vzgojno-izobraževalni/študijski program (naslov sedeža šole/fakultete ni nujno isti kot naslov
izvajanja programa).
3. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese
šolsko/študijsko leto vpisa na način, da se vpiše letnica vpisa v tekoče šolsko oziroma
študijsko leto; npr. za šolsko/študijsko leto 2021/2022 se vpiše 2021 in letnik, v katerega je
vlagatelj vpisan.
Podatki o opravljanju praktičnega izobraževanja – IZPOLNI IN POTRDI VZOJNOIZOBRAŽEVALNI oziroma ŠTUDIJSKI ZAVOD:
4. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese naziv in
naslov organizacije, kjer bo vlagatelj opravljal praktično izobraževanje, ki je del
izobraževalnega procesa.
5. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa vnese obdobje
opravljanja praktičnega izobraževanja (od … do…) in število dni opravljanja praktičnega
izobraževanja na teden (npr.: enkrat, dvakrat, …).
6. Pooblaščena oseba izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa navede datum,
podpiše in z žigom potrdi obrazec.
Podpis vlagatelja:
7. Vlagatelj navede datum in podpiše obrazec.
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Šifra vloge: ________________________
(izpolni izvajalec prevozov)

VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE ZA BREZPLAČEN PREVOZ
Podatki o upravičencu - IZPOLNI UPRAVIČENEC
Priimek
Ime

EMŠO

Naslov stalnega prebivališča1
Naslov začasnega bivališča2
Telefonska številka 3

Elektronski naslov 3

Podatki o statusu upravičenca - OZNAČI IN IZPOLNI UPRAVIČENEC
Status:
upokojenec
oseba starejša od 65 let
imetnik evropske kartice ugodnosti za invalide, št. kartice __________________
vojni veteran, št. izkaznice vojnega veterana __________________
Izjavljam, da v Republiki Sloveniji ali tujini:
• ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti.
Izjavljam, da so navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost. Dajem soglasje za uporabo navedenih osebnih podatkov za namene
uveljavljanja brezplačnega prevoza s strani ministrstva, pristojnega za promet, in za namen
izdaje in kontrole elektronske kartice in brezplačne vozovnice.
Datum

1
3

Podpis upravičenca

, 2 naziv, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka, naziv pošte
podatek ni obvezen
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz
Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz za:
- upravičence s statusom upokojenca, oziroma osebe starejše od 65 let, ki niso v delovnem
razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in iz evidenc zavoda, pristojnega
za vodenje evidence o upokojencih, in iz Centralnega registra prebivalcev, ki ga vodi
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izhaja, da imajo status upokojenca ali so starejši od
65 let;
- imetnike evropske kartice ugodnosti za invalide, izdane na podlagi zakona, ki ureja
izenačevanje možnosti invalidov, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne
registrirane dejavnosti;
- posameznike, ki imajo na podlagi zakona, ki ureja pravice vojnih veteranov, status vojnega
veterana, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
vlagatelj lahko odda elektronsko ali pisno na prodajnih mestih izvajalcev prevozov.
Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz mora biti izpolnjena v skladu s temi
navodili. Če vloga ni izpolnjena v skladu s temi navodili oziroma ni izpolnjena v celoti, jo izvajalec
prevozov ne sme obravnavati. Šteje se, da je vloga vložena šele takrat, ko je skladno s temi navodili
predložena izvajalcu.
PISNA VLOGA MORA BITI IZPOLNJENA V CELOTI.
Podatke vpisujte s tiskanimi črkami.
POJASNILA K POSAMEZNIM TOČKAM VLOGE
Podatki o vlagatelju - IZPOLNI UPRAVIČENEC OZIROMA VLAGATELJ:
1. Upravičenec je fizična oseba, ki je upravičena do brezplačnega prevoza.
2. Vlagatelj je fizična oseba, ki oddaja vlogo za pridobitev pravice do brezplačnega prevoza.
Vlagatelj vnese priimek, ime in EMŠO.
3. Vlagatelj vnese naslov bivališča v obliki naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna
številka, naziv pošte in država.
4. Vlagatelj vnese naslov začasnega bivališča v obliki naselje, ulica, hišna številka z dodatkom,
poštna številka, naziv pošte in država.
5. Vlagatelj vnese telefonsko številko in elektronski naslov.
Podatki o statusu na podlagi katerega upravičencu pripada subvencionirana vozovnica za
brezplačen prevoz – OZNAČI IN IZPOLNI VLAGATELJ:
6. Vlagatelj označi status(e), na podlagi katerega(ih) je upravičen do brezplačnega prevoza.
7. Če vlagatelj označi status imetnika evropske kartice ugodnosti za invalide, vnese številko
kartice, ki je navedena na prvi strani kartice.
8. Če vlagatelj označi status vojnega veterana, vnese številko izkaznice, ki je navedena na prvi
strani izkaznice.
9. Če vlagatelj označi več statusov (npr. imetnik evropske kartice ugodnosti za invalide in vojni
veteran), za vsak status vnese podatke o kartici oziroma izkaznici.
Podpis vlagatelja:
10. Vlagatelj prebere izjavo, vnese datum izpolnitve in se podpiše.
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NAVODILA ZA POSREDOVANJE PISNE VLOGE
1. Vlagatelj v celotni izpolnjeno pisno vlogo predloži na prodajno mesto izvajalca prevozov.
2. Ob predložitvi vloge na prodajno mesto, vlagatelj k vlogi predloži osebni dokument. V primeru,
da vlagatelj na vlogi označi status imetnika evropske kartice ugodnosti za invalide, ob vložitvi
vloge predloži evropsko kartico ugodnosti za invalide. V primeru, da vlagatelj na vlogi označi
status vojnega veterana, ob vložitvi vloge vlagatelj predloži izkaznico vojnega veterana. Če
vlagatelj na vlogi označi več statusov (npr. upokojenec, vojni veteran in imetnik evropske
kartice ugodnosti za invalide), vlagatelj vlogi predloži kartico in izkaznico.
3. Upravičenec ima lahko istočasno veljavno samo eno vlogo, na podlagi katere mu pripada ena
subvencionirana vozovnica za brezplačen prevoz na območju Republike Slovenije.
4. Elektronsko kartico upravičenec lahko prejme po pošti na naslov, ki je naveden na vlogi, ali pa
elektronsko kartico prevzame na prodajnem mestu, kjer je predložil vlogo.«.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o priznanju skupine proizvajalcev
za skupno trženje

Na podlagi tretjega odstavka 107.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17, 22/18 in 86/21 – odl. US) minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o priznanju skupine proizvajalcev
za skupno trženje
1. člen
V Pravilniku o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje (Uradni list RS, št. 23/18 in 46/19) se v 2. členu v
13. točki beseda »ali« nadomesti s podpičjem.
V 14. točki se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se
dodajo nove, 15. do 18. točka, ki se glasijo:
»15. žita;
16. pivovarski ječmen;
17. oljčno olje in namizne oljke ali
18. vino.«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku v 14. točki pika nadomesti
s podpičjem, za njo pa se dodajo nove, 15. do 18. točka, ki se
glasijo:
»15. za sektor žita: imeti mora najmanj 100 članov, ki
pridelujejo žita na najmanj 300 ha kmetijskih površin za namen
pridelave žit;
16. za sektor pivovarski ječmen: imeti mora najmanj
25 članov, ki pridelujejo pivovarski ječmen na najmanj 75 ha
kmetijskih površin za namen pridelave pivovarskega ječmena;
17. za sektor oljčno olje in namizne oljke: imeti mora
najmanj pet članov, ki pridelujejo oljke za namen proizvodnje
oljčnega olja na najmanj 8 ha kmetijskih površin oljčnikov;

Uradni list Republike Slovenije
18. za sektor vino: imeti mora najmanj deset članov, ki
letno pridelajo najmanj 100.000 litrov vina.«.
V petem odstavku se besedilo »9., 12., 13. in 14. točke«
nadomesti z besedilom »9. in 12. do 17. točke«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Količina pridelanega vina iz 18. točke prvega odstavka tega člena je količina vina, prijavljena v register pridelovalcev grozdja in količina vina, letnika, ki je enak koledarskemu
letu pred vložitvijo vloge za priznanje.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se za besedo »družin« dodata vejica in besedilo »količine
pridelanega vina«.
Dosedanji deveti do dvanajsti odstavek postanejo deseti
do trinajsti odstavek.
V dosedanjem trinajstem odstavku, ki postane štirinajsti odstavek, se beseda »petnajstega« nadomesti z besedo
»šestnajstega«.
Dosedanji štirinajsti do sedemnajsti odstavek postanejo
petnajsti do osemnajsti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-391/2021/19
Ljubljana, dne 19. avgusta 2021
EVA 2021-2330-0077
Dr. Jože Podgoršek
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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2765.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
julij 2021

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, julij 2021
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu julija 2021 v primerjavi z junijem
2021 je bil 0,014.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2021
je bil 0,061.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca julija 2021 je bil 0,009.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu julija 2021 v primerjavi z istim mesecem
prejšnjega leta je bil 0,069.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija
2021 v primerjavi z junijem 2021 je bil 0,004.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do julija 2021 je bil 0,032.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do julija 2021 je bil 0,004.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2021 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,020.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do julija 2021 v primerjavi s povprečjem leta
2020 je bil 0,005.
Št. 9621-156/2021/5
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
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