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Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje
gospodarskega položaja na področju turizma,
o povračilu sredstev prek informacijskega
sistema Finančne uprave Republike Slovenije
ter o načinu vodenja in upravljanja evidence
bonov

Na podlagi enajstega odstavka 62. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS,
št. 206/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o načinu unovčitve bona za izboljšanje
gospodarskega položaja na področju turizma,
o povračilu sredstev prek informacijskega
sistema Finančne uprave Republike Slovenije
ter o načinu vodenja in upravljanja
evidence bonov
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način unovčitve bona za izboljšanje
gospodarskega položaja na področju turizma (v nadaljnjem
besedilu: bon) prek informacijskega sistema Finančne uprave
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), povračilo
sredstev prek informacijskega sistema FURS ter način vodenja
in upravljanja evidence bonov.
2. člen
(unovčitev bona)
(1) Upravičenec mora na dan prihoda ob prijavi za nastanitev ali nastanitev z zajtrkom (v nadaljnjem besedilu: storitev) seznaniti ponudnika storitev, da bo za opravljeno storitev
unovčil bon.
(2) Ponudnik storitev mora v informacijski sistem FURS
vnesti naslednje podatke o upravičencu, ki je unovčil bon:
– ime in priimek,
– EMŠO,
– datum prihoda in predvidenega odhoda,
– predvideni znesek, za katerega se unovči bon.
(3) Unovčitev bona se opravi z izplačilom unovčenega
bona v znesku opravljene storitve ponudniku storitev ob predhodnem vnosu številke izdanega računa za opravljeno storitev.
(4) Upravičenec lahko bon unovči v več manjših zneskih
pri različnih ponudnikih storitev.

Leto XXXI

3. člen
(unovčitev bona z izplačilom ponudniku storitev)
Ob unovčitvi bona z izplačilom ponudniku storitev upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik potrdi unovčitev
bona s pisno potrditvijo in predložitvijo kopije osebne izkaznice
ali potnega lista na obrazcu iz priloge 1 »Potrditev unovčitve
bona«, ki je sestavni del te uredbe. Upravičenec lahko stanje
svojega bona spremlja v informacijskem sistemu eDavki.
4. člen
(unovčitev bona upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika
ali skrbnika, po tretji osebi)
Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika
oziroma skrbnika, unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik
ali skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu iz priloge 2 »Izjava zakonitega zastopnika ali skrbnika za
unovčitev bona upravičenca po tretji osebi«, ki je sestavni del
te uredbe. Izjava mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ter EMŠO upravičenca,
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika ali
skrbnika upravičenca,
– ime in priimek ter EMŠO osebe, ki bo unovčila bon za
upravičenca,
– datum in podpis zakonitega zastopnika ali skrbnika
upravičenca.
5. člen
(unovčitev prenesenih bonov)
(1) Če bon upravičenca unovči oseba, na katero je upravičenec prenesel bon (med upravičenčevimi sorodniki v ravni
vrsti do drugega kolena – to so stari starši, starši, otroci, otroci
zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki – med zakonci,
zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni
partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši), mora ta oseba ponudniku storitev
predložiti izjavo na obrazcu iz priloge 3 »Izjava upravičenca
o prenosu bona«, ki je sestavni del te uredbe in ki jo podpiše
upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. Izjava
mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ter EMŠO upravičenca, ki bon prenaša (v
nadaljnjem besedilu: prenosnik),
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika ali
skrbnika prenosnika, če ga ta ima,
– ime in priimek ter EMŠO osebe, na katero se bon prenaša (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj),
– sorodstveno ali pravno razmerje med prenosnikom in
pridobiteljem,
– datum.
Izjava mora vsebovati tudi podpis prenosnika, njegovega zakonitega zastopnika ali skrbnika.
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(2) Ob unovčitvi bona ponudnik storitev v informacijski
sistem FURS ob vnosu podatkov o upravičencu iz drugega
odstavka 2. člena te uredbe vnese tudi podatke o prenosniku:
– ime in priimek ter EMŠO prenosnika,
– znesek, do višine katerega pridobitelj unovči bon prenosnika.
(3) Bon je mogoče v skladu s šestim odstavkom 62. člena
Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev,
obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21; v nadaljnjem besedilu: zakon) le enkrat
prenesti, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec
bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več
prenesti. Preneseni bon se lahko unovči le v enkratnem znesku
za opravljeno storitev pri enem ponudniku.
6. člen
(povračilo sredstev)
(1) FURS izplača ponudniku storitev sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve v naslednjih rokih, vendar
najpozneje v 30 dneh, in sicer:
– za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo opravi do zadnjega dne v mesecu,
– za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu,
se izplačilo opravi do 15. dne v naslednjem mesecu.
(2) Sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve FURS nakaže ponudniku storitev na njegov plačilni račun,
vpisan v davčni register.
7. člen
(način vodenja in upravljanja evidence bonov)
(1) FURS o upravičencu do bona, o ponudniku storitev
in nastanitvenem obratu, kjer je upravičenec unovčil bon, ter
o izplačilu bona vodi in upravlja evidenco bonov v elektronski
obliki na podlagi predhodne povezave zbirk osebnih podatkov
iz 62. člena zakona.
(2) O izplačilu bona se vodijo podatki iz 2., 3., 4., 5. in
6. člena te uredbe.
8. člen
(hramba dokumentacije)
Pisne izjave (obrazce) iz 3., 4. in 5. člena te uredbe ter
dokumentacijo (kopije osebnih izkaznic ali potnih listov) v zvezi
z unovčenjem bonov mora ponudnik storitev hraniti dve leti od
dneva unovčitve bona.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek in prenehanje veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2022 in preneha veljati
30. julija 2022.
Št. 00726-48/2021
Ljubljana, dne 31. decembra 2021
EVA 2021-2130-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 1

POTRDITEV UNOVČITVE BONA

Potrjujemo

unovčitev

bonov

za

opravljeno

nastanitev

ali

nastanitev

z

zajtrkom

v

____________________________________________ (ime nastanitvenega obrata) z identifikacijsko
številko _______________________________ (identifikacijska številka nastanitvenega obrata) v času od
________________ do ________________ (čas nastanitve) za naslednje upravičence:
(izpolni ponudnik storitev)

1. ______________________________ (ime in priimek upravičenca), EMŠO: ___________________
(EMŠO upravičenca), znesek: ______________________EUR (znesek unovčitve bona),
1

ki potrjuje unovčitev bona po (ustrezno podčrtajte) : zakonitem zastopniku, skrbniku, pooblaščeni
tretji osebi: ______________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, skrbnika ali
pooblaščene tretje osebe), EMŠO: _______________________ (EMŠO zakonitega zastopnika,
skrbnika ali pooblaščene tretje osebe)

podpis (podpis upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika, skrbnika ali pooblaščene tretje osebe):
_____________________________________

2.

______________________________ (ime in priimek upravičenca), EMŠO: ___________________
(EMŠO upravičenca), znesek: ______________________EUR (znesek unovčitve bona),
ki potrjuje unovčitev bona po (ustrezno podčrtajte): zakonitem zastopniku, skrbniku, pooblaščeni
tretji osebi: ______________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, skrbnika ali
pooblaščene tretje osebe), EMŠO: _______________________ (EMŠO zakonitega zastopnika,
skrbnika ali pooblaščene tretje osebe)

podpis (podpis upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika, skrbnika ali pooblaščene tretje osebe):
_____________________________________

3.

______________________________ (ime in priimek upravičenca), EMŠO: ___________________
(EMŠO upravičenca), znesek: ______________________EUR (znesek unovčitve bona),
ki potrjuje unovčitev bona po (ustrezno podčrtajte): zakonitem zastopniku, skrbniku, pooblaščeni
tretji osebi: ______________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, skrbnika ali

1

Podatki se izpolnijo, če ima upravičenec zakonitega zastopnika ali skrbnika (na primer mladoletne osebe, osebe pod
skrbništvom) ali unovčuje bon po pooblaščeni tretji osebi. Če za upravičenca bon unovči tretja oseba, pooblaščena za unovčitev
bona, je obvezna predložitev priloge 2 »Izjava zakonitega zastopnika ali skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji
osebi«.
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pooblaščene tretje osebe), EMŠO: _______________________ (EMŠO zakonitega zastopnika,
skrbnika ali pooblaščene tretje osebe)

podpis (podpis upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika, skrbnika ali pooblaščene tretje osebe):
_____________________________________

4.

______________________________ (ime in priimek upravičenca), EMŠO: ___________________
(EMŠO upravičenca), znesek: ______________________EUR (znesek unovčitve bona),
ki potrjuje unovčitev bona po (ustrezno podčrtajte): zakonitem zastopniku, skrbniku, pooblaščeni
tretji osebi: ______________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, skrbnika ali
pooblaščene tretje osebe), EMŠO: _______________________ (EMŠO zakonitega zastopnika,
skrbnika ali pooblaščene tretje osebe)

podpis (podpis upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika, skrbnika ali pooblaščene tretje osebe):
_____________________________________

5.

______________________________ (ime in priimek upravičenca), EMŠO: ___________________
(EMŠO upravičenca), znesek: ______________________EUR (znesek unovčitve bona),
ki potrjuje unovčitev bona po (ustrezno podčrtajte): zakonitem zastopniku, skrbniku, pooblaščeni
tretji osebi: ______________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, skrbnika ali
pooblaščene tretje osebe), EMŠO: _______________________ (EMŠO zakonitega zastopnika,
skrbnika ali pooblaščene tretje osebe)

podpis (podpis upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika, skrbnika ali pooblaščene tretje osebe):
_____________________________________
(izpolni upravičenec)

Obvezna priloga: kopije osebnih izkaznic ali potnih listov upravičencev
Podpisani upravičenci so za resničnost podatkov, podanih v tej izjavi, kazensko in materialno
odgovorni.

Datum: _______________
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Priloga 2

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA ALI SKRBNIKA ZA UNOVČITEV BONA
UPRAVIČENCA PO TRETJI OSEBI

Podpisani _________________________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika
oziroma skrbnika), EMŠO: _________________________ (EMŠO zakonitega zastopnika ali
skrbnika), kot zakoniti zastopnik ali skrbnik upravičenca

izjavljam, da dovoljujem
osebi ____________________________________ (ime in priimek osebe, ki bo unovčila bon za
upravičenca), EMŠO: _________________________ (EMŠO osebe, ki bo unovčila bon za
upravičenca),

da unovči bon

za upravičenca __________________________________ (ime in priimek upravičenca), EMŠO
___________________________ (EMŠO upravičenca),
za upravičenca __________________________________ (ime in priimek upravičenca), EMŠO
___________________________ (EMŠO upravičenca),
za upravičenca __________________________________ (ime in priimek upravičenca), EMŠO
___________________________ (EMŠO upravičenca).

Seznanjen sem, da sem za resničnost podatkov, podanih v tej izjavi, kazensko in materialno
odgovoren.

Datum: _______________

Podpis zakonitega zastopnika ali skrbnika:

_______________________________________
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Priloga 3

IZJAVA UPRAVIČENCA O PRENOSU BONA

Podatki o upravičencu – prenosniku bona:
_________________________________________ (ime in priimek upravičenca – prenosnika),
EMŠO: _________________________ (EMŠO upravičenca – prenosnika);

1

Podatki o zakonitem zastopniku ali skrbniku upravičenca – prenosnika :
_________________________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika ali skrbnika
upravičenca – prenosnika), EMŠO: _________________________ (EMŠO zakonitega zastopnika ali
skrbnika upravičenca – prenosnika).

Podatki o pridobitelju bona:
____________________________________ (ime in priimek osebe, na katero se bon prenaša),
EMŠO: _________________________ (EMŠO osebe, na katero se bon prenaša), sorodstveno
razmerje:

__________________________________

(sorodstveno

ali

pravno

razmerje

z

2

upravičencem – prenosnikom ).
Seznanjen sem, da sem za resničnost podatkov, podanih v tej izjavi, kazensko in materialno
odgovoren.

Datum: _______________

Podpis upravičenca – prenosnika ali
njegovega zakonitega zastopnika ali skrbnika:
__________________________________

1
Podatki se izpolnijo, če ima upravičenec – prenosnik zakonitega zastopnika ali skrbnika, na primer mladoletne osebe, osebe
pod skrbništvom. V tem primeru izjavo podpiše zakoniti zastopnik ali skrbnik.
2
Bon je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali
zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi
ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Uradni list Republike Slovenije
4396.

Odlok o ustanovitvi Komisije za odpravo
posledic škode v kmetijstvu

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o odpravi
posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14)
Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic
škode v kmetijstvu
1. člen
S tem odlokom se za opravljanje nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
ustanovi Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu (v
nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
Naloge komisije so predvsem:
1. dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov na
podlagi zakona, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč,
2. pregled in potrditev programov odprave posledic škode
v kmetijstvu,
3. pregled in potrditev ocene škode zaradi naravne nesreče v kmetijstvu za posamezne upravičence,
4. pregled in potrditev izpada dohodka zaradi naravne
nesreče v kmetijstvu za posamezne upravičence,
5. pregled in potrditev korekcijskega faktorja, če izračunana višina pomoči po vseh merilih preseže razpoložljiva
sredstva,
6. dajanje mnenja k letnemu poročilu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, o izvedbi programa za odpravo posledic
škode v kmetijstvu,
7. pregled in potrditev poročila o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč za
posamezno leto, v katerem je nastala škoda zaradi naravne
nesreče,
8. pregled in potrditev letnega poročila o delu komisije za
posamezno leto, v katerem je nastala škoda zaradi naravne
nesreče,
9. dajanje mnenj in predlogov o zadevah v zvezi z dodeljevanjem sredstev, za katere jih zaprosijo organi, pristojni za
upravno in inšpekcijsko odločanje po zakonu, ki ureja odpravo
posledic naravnih nesreč.
3. člen
(1) Komisijo sestavljajo:
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za okolje, s
področja monitoringa naravnih pojavov ter s področja agrometeorologije,
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
s področja posrednih in neposrednih izplačil v kmetijstvu ter
s področja priprave in izvedbe programov odprave posledic
škode v kmetijstvu,
– en predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
(2) Člane in predsednika komisije ter njihove namestnike
imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.
4. člen
(1) Delo komisije poteka na rednih in dopisnih sejah.
(2) Seje komisije sklicuje in vodi predsednik komisije.
(3) Podrobnejši način dela komisije in način odločanja
komisije se določita s poslovnikom o delu komisije.
(4) Poslovnik o delu komisije sprejme komisija.
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5. člen
Strokovne podlage za delo komisije pripravlja ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo.
6. člen
Predsednik in člani komisije ter njihovi namestniki opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih
delovnih obveznosti.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(1) Člani komisije se imenujejo v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Komisija sprejme poslovnik o delu komisije iz 4. člena
tega odloka na prvi redni seji, ki se skliče v šestih mesecih od
uveljavitve tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-61/2021
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
EVA 2021-2330-0119
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4397.

Tarifa Javne agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke

Na podlagi 189. in 190. člena Zakona o zdravilih (Uradni
list RS, št. 17/14 in 66/19), 39. in 40. člena Zakona o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11
– ZEKom-C), 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
(Uradni list RS, št. 115/06 in 71/17) in soglasja Vlade Republike
Slovenije z dne 30. decembra 2021 izdajam

TARIFO
Javne agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vrste storitev)
(1) Ta tarifa določa plačila za storitve, ki jih opravlja
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) za posameznike
in pravne osebe, za stroške izvajanja upravnih nalog, ki so del
javnega pooblastila in jih izvaja JAZMP ter za stroške izvajanja
strokovnih nalog in storitev s področja pristojnosti JAZMP.
(2) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom oziroma
paralelno uvoženim zdravilom in imetnik dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jih izdaja JAZMP, plačuje tudi letno
pristojbino za stroške spremljanja zdravila na trgu, ki se nanašajo na posamezno zdravilo glede na število farmacevtskih
oblik ali jakosti.
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(3) Pristojbine, ki jih zaračunava JAZMP, so:
1. letne pristojbine za spremljanje zdravila z dovoljenjem
za promet na trgu in za spremljanje dejavnosti v zvezi z zdravili,
2. pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za proizvodnjo zdravil,
3. pristojbine za izdajo potrdil v povezavi s preverjanjem
skladnosti z dobro proizvodno prakso pri proizvajalcih zdravil,
4. pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za promet z zdravili na debelo in priglasitvijo veletrgovca
s sedežem v Evropski uniji,
5. pristojbina za izdajo potrdila o dobri distribucijski praksi
za zdravila in učinkovine,
6. pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializiranih prodajalnah za izdajo zdravil brez recepta,
7. pristojbine za vpis v register proizvajalcev, veletrgovcev
in uvoznikov učinkovin, za spremembo v registru in izbris iz
njega,
8. pristojbine za vpis v register posrednikov v prometu z
zdravili in učinkovinami, za spremembo v registru in izbris iz
njega,
9. pristojbine za vpis v register strokovnih sodelavcev pri
oglaševanju zdravil, za spremembo v registru in izbris iz njega,
10. pristojbine za postopek odobritve kliničnega preskušanja zdravila in oceno izvajanja klinične študije,
11. pristojbine za postopek priglasitve neintervencijskega kliničnega preskušanja ali neintervencijske študije oziroma
izdaje predhodnega soglasja k neintervencijskemu kliničnemu
preskušanju ali neintervencijski študiji,
12. pristojbine za izdajo dovoljenja za sočutno uporabo
zdravil,
13. pristojbine za izdajo, razširitev, podaljšanje, spremembo, prenos in prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom za
uporabo v humani medicini in dovoljenja za promet z zdravilom
za uporabo veterinarski medicini,
14. pristojbine za oceno rednega posodobljenega poročila
o varnosti zdravila (PSUR) za zdravila z neomejenim dovoljenjem za promet z zdravilom,
15. pristojbine za pregled izobraževalnih gradiv za varno
in učinkovito uporabo zdravil ter za druge spremembe informacij o zdravilu,
16. pristojbine za vlogo za uvrstitev zdravila na seznam
medsebojno zamenljivih zdravil v okviru samostojnega postopka za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti,
17. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo, prenos in prenehanje dovoljenja za promet z zdravili rastlinskega
izvora,
18. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo, prenos
in prenehanje dovoljenja za promet s homeopatskimi zdravili,
19. pristojbine za izdajo začasnega dovoljenja za promet
z zdravilom in za vnos oziroma uvoz zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet,
20. pristojbine za izdajo dovoljenja za vnos ali uvoz in iznos ali izvoz prepovedanih drog skupine II in III ter za pečatenje
knjig zdravil, ki so prepovedane droge skupine II, III a in III c,
21. pristojbine za dovoljenje za promet s paralelno uvoženim zdravilom in potrdilo o paralelni distribuciji zdravil,
22. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo in prenehanje dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom,
23. pristojbine za odobritev posamičnih odstopov od pogojev dovoljenja za promet z zdravilom (OOS) in za ohranitev
dovoljenja za promet z zdravilom,
24. pristojbine za odobritev označevanja zdravila v tujem
jeziku z nalepko v slovenskem jeziku,
25. pristojbine za določitev elementov modrega okenca
in nacionalnega identifikatorja za zdravila, ki so dovoljenje za
promet pridobila po centraliziranem postopku,
26. pristojbine za odlog ukinitve dovoljenja za promet z
zdravilom,
27. pristojbina za odobritev opravljanja kampanje za cepljenje s potrebnimi podatki o cepivih,

Uradni list Republike Slovenije
28. pristojbine za opredelitev izdelka,
29. pristojbine za določitev izredne višje dovoljene cene
zdravila,
30. pristojbine za določitev najvišje dovoljene cene zdravila,
31. pristojbine za priglasitev poslovnih donacij zdravil,
32. pristojbine za izdajo, spremembo in odvzem dovoljenja za preskrbo s človeškimi tkivi in celicami,
33. pristojbine za izdajo, spremembo in odvzem dovoljenja za preskrbo s krvjo,
34. pristojbine za izdajo, spremembo in odvzem dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno
zdravljenje,
35. pristojbine za vpis v register zdravnikov in veterinarjev,
ki pri zdravljenju uporabljajo nerutinsko pripravljeno zdravilo
za napredno zdravljenje, za spremembo v registru in izbris iz
njega,
36. pristojbine za priglasitev galenskih zdravil in odobritev
ocene tveganja za izdelavo galenskih zdravil in pripravo magistralnih zdravil z visoko stopnjo tveganja.
(4) JAZMP zaračunava izvajanje naslednjih strokovnih
nalog in storitev:
1. strokovno izobraževanje, predavanje, delavnico in posvet,
2. svetovanje,
3. specializacijo in mentorstvo,
4. potne in druge stroške izvedencev ter farmacevtskih
inšpektorjev pri izvajanju nalog,
5. založništvo,
6. fotokopiranje, tiskanje in skeniranje,
7. izdajo dodatnih izvodov in dvojnikov ter potrditev pravnomočnost posamičnih upravnih aktov,
8. druge strokovne naloge,
9. izdajo opominov za neplačane obveznosti.
2. člen
(višina tarif)
(1) Tarifa je določena v točkah. Znesek za plačilo je zmnožek vrednosti točke in števila točk.
(2) Vrednost ene točke je 5 eurov brez davka na dodano
vrednost. Vrednost točke se lahko preverja vsako leto, in sicer
na podlagi dejanskih stroškov, ki so povezani z opravljanjem
nalog in storitev iz te tarife. Vsako spremembo vrednosti točke
sprejme svet JAZMP s soglasjem ustanovitelja. Nova vrednost
točke se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
II. PRISTOJBINE
3. člen
(nastanek obveznosti, način in roki plačil)
(1) Obveznost plačila pristojbine nastane z vložitvijo vloge
oziroma po prejemu poziva JAZMP za plačilo oziroma njenega
obvestila o načinu plačila pristojbine.
(2) JAZMP pošlje obvestilo o načinu plačila pristojbine
po elektronski pošti predlagatelju na elektronski naslov, ki ga
predlagatelj priloži ob oddaji vloge. Obvestilo o načinu plačila
pristojbine vsebuje najmanj podatke o predlagatelju, prejeti
vlogi, predmetu zaračunane pristojbine (izdelki), znesku pristojbine, sklicni številki in drugih podatkih, ki so potrebni za plačilo.
Obvestilo o načinu plačila pristojbine izdela vodja postopka iz
informacijskega sistema, ki je namenjen vodenju in evidentiranju postopkov. Predlagatelj plača pristojbino za postopke v
15 dneh po prejemu obvestila o načinu plačila pristojbine na
podračun JAZMP.
(3) Letna pristojbina se plača v 15 dneh po prejemu
poziva za plačilo letnih pristojbin. JAZMP posreduje pozive
za plačilo letnih pristojbin imetnikom dovoljenja najpozneje do
31. marca tekočega koledarskega leta za vsa veljavna dovoljenja na dan 1. januarja tekočega koledarskega leta.
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(4) Predlagatelj se pri plačilu pristojbine sklicuje na sklicno
številko, ki je navedena na pozivu oziroma obvestilu o načinu
plačila pristojbine.
(5) V primeru neplačila pristojbine lahko JAZMP predlagatelju zaračuna zakonite zamudne obresti.
4. člen
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7. za vpis v register odgovornih oseb za sproščanje posameznih serij zdravil 20 točk;
8. za spremembo vpisa v register odgovornih oseb za
sproščanje posameznih serij zdravil 20 točk;
9. za izbris iz registra odgovornih oseb za sproščanje
posameznih serij zdravil 20 točk.

(letne pristojbine)

6. člen

Letne pristojbine za spremljanje zdravila na trgu in spremljanje dejavnosti v zvezi z zdravili so:
1. za dovoljenja za promet z zdravilom oziroma s paralelno uvoženim zdravilom za vsako farmacevtsko obliko 60 točk,
vendar ne manj kot 180 točk in ne več kot 9600 točk;
2. za posamezno dovoljenje za promet z zdravilom za
uporabo v veterinarski medicini oziroma s paralelno uvoženim
zdravilom za uporabo v veterinarski medicini za vsako farmacevtsko obliko 60 točk;
3. za posamezno dovoljenje za promet z zdravilom rastlinskega izvora za vsako farmacevtsko obliko 60 točk;
4. za posamezno dovoljenje za promet s homeopatskim
zdravilom za vsako farmacevtsko obliko 14 točk;
5. za posamezno dovoljenje za proizvodnjo zdravil
240 točk;
6. za posamezno dovoljenje za promet z zdravili na debelo 240 točk;
7. za posamezno dovoljenje za opravljanje prometa z
zdravili na drobno v specializirani prodajalni 120 točk;
8. za posamezno potrdilo o vpisu v register proizvajalcev
učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami in uvoznikov učinkovin
240 točk;
9. za posamezno potrdilo o priglasitvi vpisa v uradno
evidenco priglašenega veletrgovca z zdravili, ki je dovoljenje
za promet z zdravili pridobil v drugi državi članici Evropske
unije 120 točk;
10. za posamezno potrdilo o vpisu v register posrednikov
v prometu z zdravili in učinkovinami 120 točk;
11. za dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s
krvjo 120 točk;
12. za posamezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti
preskrbe s tkivi in celicami 200 točk;
13. za dovoljenje za pripravo nerutinsko pripravljenih
zdravil za napredno zdravljenje 200 točk.

(pristojbine v zvezi z izvajanjem dobre proizvodne prakse
ter potrdila o kakovosti in statusu zdravil)

5. člen
(pristojbine v zvezi s proizvodnjo zdravil)
Pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za proizvodnjo zdravil so naslednje:
1. za izdajo dovoljenja za proizvodnjo zdravil na podlagi
ugotavljanja skladnosti z dobro proizvodno prakso pri predlagatelju na dan ogleda strokovne komisije 380 točk;
2. za obravnavo spremembe, ko ni potrebno ponovno
ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno prakso in ko sprememba zahteva spremembo dovoljenja za proizvodnjo zdravil,
75 točk;
3. za obravnavo spremembe, ko je potrebno ponovno
ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno prakso in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za proizvodnjo zdravil,
pri predlagatelju na posameznem mestu proizvodnje na dan
ogleda strokovne komisije 305 točk;
4. za izdajo ocene izpolnjevanja pogojev za opravljanje
proizvodnje zdravil, ko je potrebno ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno prakso in sprememba ne zahteva
spremembe dovoljenja za proizvodnjo zdravil, pri predlagatelju
na dan ogleda strokovne komisije 305 točk;
5. za prenehanje veljavnosti dovoljenja za proizvodnjo
zdravil na zahtevo imetnika dovoljenja 40 točk;
6. za izdajo ocene izpolnjevanja pogojev za opravljanje
proizvodnje zdravil, ko ni potrebno ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno prakso in sprememba ne zahteva
spremembe dovoljenja za proizvodnjo zdravil 75 točk;

(1) Pristojbine za izvajanje dobre proizvodne prakse za
zdravila in učinkovine na mestu, kjer poteka proizvodnja zdravil, in pristojbine v zvezi z izdajo potrdil, vezanih na izvajanje
dobre proizvodne prakse, so:
– za ocenjevanje skladnosti z dobro proizvodno prakso v
postopku pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom pri predlagatelju na dan ogleda farmacevtskega inšpektorja 400 točk;
– za ocenjevanje skladnosti z dobro proizvodno prakso v
tujini na predlog pravne oziroma fizične osebe na dan ogleda
farmacevtskega inšpektorja 400 točk;
– za izdajo potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse
za zdravila in učinkovine v tujini 100 točk.
(2) Pristojbina za izdajo potrdil o kakovosti in statusu
zdravil, ki vstopajo v mednarodni promet (CPP, potrdilo o prodaji in proizvodnji zdravila v skladu z GMP, potrdilo o regulativnem statusu zdravila, izjava o izdelavi zdravila v Sloveniji),
je 50 točk.
(3) Poleg pristojbin iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena mora predlagatelj postopka plačati tudi druge
stroške farmacevtskih inšpektorjev v skladu z 52. členom te
tarife.
7. člen
(pristojbine v zvezi z dovoljenjem za promet
z zdravili na debelo)
(1) Pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za promet z zdravili na debelo so naslednje:
1. za izdajo dovoljenja za promet z zdravili na debelo na
podlagi ugotavljanja skladnosti z dobro distribucijsko prakso
pri predlagatelju na dan pregleda strokovne komisije 210 točk;
2. za obravnavo spremembe, ko ni potrebno ponovno
ugotavljanje skladnosti z dobro distribucijsko prakso in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za promet z zdravili
na debelo, 55 točk;
3. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno ponovno
ugotavljanje skladnosti z dobro distribucijsko prakso in kjer
sprememba zahteva spremembo dovoljenja za promet z zdravili na debelo, pri predlagatelju na dan pregleda strokovne
komisije 155 točk;
4. za izdajo ocene izpolnjevanja pogojev za opravljanja
prometa z zdravili na debelo s pregledom, ko je potrebno
ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro distribucijsko prakso
in sprememba ne zahteva spremembe dovoljenja za promet z
zdravili na debelo, pri predlagatelju na dan pregleda strokovne
komisije 155 točk;
5. za izdajo potrdila o izvajanju dobre distribucijske prakse
100 točk;
6. za prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet z zdravili na debelo na zahtevo imetnika dovoljenja 40 točk;
7. za vpis v register odgovornih oseb za sprejetje zdravil
20 točk;
8. za spremembo vpisa v register odgovornih oseb za
sprejetje zdravil 20 točk;
9. za izbris iz registra odgovornih oseb za sprejetje zdravil
20 točk;
10. za vpis v uradno evidenco priglašenega veletrgovca
z zdravili, ki je dovoljenje za promet z zdravili pridobil v drugi
državi članici Evropske unije, 150 točk;
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11. za spremembo vpisa v uradno evidenco priglašenega
veletrgovca z zdravili, ki je dovoljenje za promet z zdravili pridobil v drugi državi članici Evropske unije, 150 točk;
12. za izbris na zahtevo priglašenega veletrgovca z zdravili, ki je dovoljenje za promet z zdravili pridobil v drugi državi
članici Evropske unije iz uradne evidence, 20 točk.
8. člen
(pristojbine za dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili
na drobno v specializiranih prodajalnah)
Pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializiranih
prodajalnah so:
– za izdajo dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na
drobno v specializirani prodajalni na podlagi preverjanja izpolnjevanja pogojev na dan ogleda strokovne komisije 305 točk;
– za obravnavo spremembe, ko ni potrebno ponovno
preverjanje izpolnjevanja pogojev in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno
v specializirani prodajalni, 75 točk;
– za oceno izpolnjevanja pogojev prometa z zdravili na
drobno v specializirani prodajalni, ko je potrebno ponovno
preverjanje izpolnjevanja pogojev in sprememba ne zahteva
spremembe dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na
drobno, na dan ogleda strokovne komisije 230 točk;
– za obravnavo spremembe, ko je potrebno ponovno
preverjanje izpolnjevanja pogojev in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno,
na dan ogleda strokovne komisije 230 točk;
– za prenehanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni na zahtevo
imetnika dovoljenja 40 točk.
9. člen
(pristojbine za registre proizvajalcev, veletrgovcev
in uvoznikov učinkovin)
Pristojbine za registre proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin so:
1. za vpis v register proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin 150 točk;
2. za vpis v register proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin z ogledom na dan pregleda strokovne komisije
225 točk;
3. za spremembo vpisa v registru proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin 75 točk;
4. za spremembo vpisa v registru proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin z ogledom na dan pregleda
strokovne komisije 125 točk;
5. za izbris iz registra proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin 20 točk;
6. za obravnavo letnega poročila proizvajalca, veletrgovca
in uvoznika učinkovin 40 točk;
7. za izdajo ocene izpolnjevanja pogojev za vpis v register
proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin kjer sprememba ne zahteva spremembe vpisa v posameznem registru,
pri predlagatelju na dan pregleda strokovne komisije, 125 točk.
10. člen
(pristojbine za posredništvo v prometu z zdravili
in učinkovinami)
Pristojbine za posredništvo v prometu z zdravili in učinkovinami so:
– za vpis v register posrednikov v prometu z zdravili in
učinkovinami 40 točk;
– za spremembo vpisa v register posrednikov v prometu
z zdravili in učinkovinami 40 točk;
– za izbris iz registra posrednikov v prometu z zdravili in
učinkovinami 20 točk.
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11. člen
(pristojbine za vpis v register strokovnih sodelavcev
za oglaševanje zdravil, spremembo v registru
in izbris iz njega)
Pristojbine za vpis v register strokovnih sodelavcev pri
oglaševanju zdravil, spremembo v registru in izbris iz njega so:
– za vpis strokovnega sodelavca v register 20 točk;
– za spremembo vpisa strokovnega sodelavca v register
20 točk;
– za izbris strokovnega sodelavca iz registra 20 točk.
12. člen
(pristojbine za klinično preskušanje zdravil in neintervencijsko
klinično preskušanje zdravil ali neintervencijsko študijo)
(1) Pristojbine za postopek priglasitve oziroma odobritve
kliničnega preskušanja zdravila in pristojbine za izvedbo nadzora nad izvajanjem klinične študije v skladu z dobro klinično
prakso so:
1. za priglasitev oziroma odobritev kliničnega preskušanja
zdravila na podlagi ocene druge države članice Evropske unije
190 točk;
2. za priglasitev oziroma odobritev kliničnega preskušanja
zdravila z oceno protokola 1.210 točk;
3. za priglasitev spremembe kliničnega preskušanja zdravila 40 točk;
4. za izdajo soglasja k protokolu neintervencijskega kliničnega preskušanja zdravila ali neintervencijske študije, ki
se izvaja na zahtevo JAZMP in poteka le v Republiki Sloveniji,
305 točk;
5. za priglasitev neintervencijskega kliničnega preskušanja zdravila ali neintervencijske študije 75 točk;
6. za priglasitev večje spremembe protokola neintervencijskega kliničnega preskušanja zdravila ali neintervencijske
študije, ki se izvaja na zahtevo JAZMP in poteka le v Republiki
Sloveniji, 35 točk;
7. za oceno izvajanja kliničnega preskušanja v skladu z
dobro klinično prakso na predlog pravne oziroma fizične osebe
na dan na farmacevtskega inšpektorja 305 točk;
8. za oceno izvajanja kliničnega preskušanja v skladu
z dobro klinično prakso v postopku pridobitve dovoljenja za
promet z zdravilom na dan na farmacevtskega inšpektorja
305 točk.
(2) Poleg pristojbin iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka
mora predlagatelj postopka plačati tudi druge stroške farmacevtskih inšpektorjev v skladu z 52. členom te tarife.
(3) Pristojbine za postopek odobritve kliničnega preskušanja zdravila za uporabo v veterinarski medicini so:
– za odobritev kliničnega preskušanja zdravil z oceno
protokola 150 točk;
– za odobritev spremembe kliničnega preskušanja zdravila 40 točk;
– za priglasitev neintervencijskega kliničnega preskušanja
75 točk;
– za priglasitev spremembe neintervencijskega kliničnega
preskušanja 35 točk.
(4) Pristojbine v zvezi s postopkom priglasitve oziroma
odobritve kliničnega preskušanja zdravila pri pediatrični populaciji in pri zdravilih sirotah so polovico vrednosti posamezne
pristojbine iz prvega odstavka tega člena.
(5) Pristojbine v zvezi s postopkom priglasitve oziroma
odobritve kliničnega preskušanja zdravila in priglasitve pomembne spremembe kliničnega preskušanja zdravila za uporabo v humani medicini, sponzorji pa so neprofitni poslovni
subjekti in posamezniki (nekomercialno klinično preskušanje),
so polovico vrednosti posamezne pristojbine iz prvega odstavka tega člena.
(6) Pristojbine v zvezi s postopkom pridobitve dovoljenja
za sočutno uporabo zdravila (»compassionate use«) se ne
zaračunavajo.
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13. člen
(pristojbine za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
za uporabo v humani medicini)
(1) JAZMP izdaja dovoljenja za promet z zdravilom oziroma vodi naslednje postopke:
1. nacionalni postopek (v nadaljnjem besedilu: NP);
2. postopek z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija referenčna država (v nadaljnjem besedilu:
MRP-RMS);
3. postopek z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija zadevna država (v nadaljnjem besedilu:
MRP-CMS);
4. decentralizirani postopek, kjer je Republika Slovenija
referenčna država (v nadaljnjem besedilu: DCP-RMS);
5. decentralizirani postopek, kjer je Republika Slovenija
zadevna država (v nadaljnjem besedilu: DCP-CMS);
6. ponovna uporaba postopka z medsebojnim priznavanjem po končanem MRP ali DCP postopku, kjer je Republika Slovenija referenčna država (v nadaljnjem besedilu:
RUP-RMS).
(2) Pristojbine za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini so:
1. za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom na
podlagi 44. ali 49. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 17/14 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: zakon) pri:
– NP 2.055 točk;
– MRP-CMS 735 točk;
– MRP-RMS 5.985 točk;
– RUP-RMS 4.000 točk;
– DCP-CMS 735 točk;
– DCP-RMS 6.990 točk;
2. za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 47. člena zakona pri:
– NP 2.000 točk,
– MRP-CMS 735 točk,
– MRP-RMS 5.695 točk,
– RUP-RMS 3.700 točk,
– DCP-CMS 735 točk,
– DCP-RMS 6.420 točk;
3. za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi prvega ali šestega odstavka 45. člena zakona pri:
– NP 1.775 točk;
– MRP-CMS 615 točk;
– MRP-RMS 4.995 točk;
– RUP-RMS 3.400 točk;
– DCP-CMS 615 točk;
– DCP-RMS 5.790 točk;
4. za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 50. člena zakona pri:
– NP 650 točk;
– MRP-CMS 510 točk;
– MRP-RMS 2.580 točk;
– RUP-RMS 1.700 točk;
– DCP-CMS 735 točk;
– DCP-RMS 4.190 točk.
(3) Pristojbine za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom ne glede na vrsto postopka pri vseh pravnih podlagah za
zdravila, ki so na seznamu esencialnih zdravil ali na seznamu
nujno potrebnih zdravil in so se v preteklem letu vnašala ali
uvažala v skladu s tretjim odstavkom 20. člena zakona, so nižje
od pristojbin iz prejšnjega odstavka za 50 odstotkov.
14. člen
(pristojbine za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
za uporabo v veterinarski medicini)
(1) Pristojbine za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini so:
1. za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 8., 20., 23. ali 25. člena Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega
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parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o zdravilih
za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive
2001/82/ES (UL L št. 4 z dne 7. 1. 2019, str. 43), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1760 z dne
26. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega
parlamenta in Sveta z določitvijo meril za določitev protimikrobnih snovi, ki jih je treba rezervirati za zdravljenje nekaterih okužb pri ljudeh (UL L št. 353 z dne 6. 10. 2021, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/6/EU), pri:
– NP 1.000 točk,
– MRP-CMS 420 točk,
– MRP-RMS 6.000 točk,
– DCP-CMS 450 točk,
– DCP-RMS 7.000 točk;
– SRP-RMS 3.350 točk;
2. za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 22. člena Uredbe 2019/6/EU pri:
– NP 800 točk,
– MRP-CMS 380 točk,
– MRP-RMS 5.000 točk,
– DCP-CMS 420 točk
– DCP-RMS 5.500 točk,
– SRP-RMS 2.800 točk;
3. za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 18. ali 19. člena Uredbe 2019/6/EU pri:
– NP 700 točk,
– MRP-CMS 360 točk,
– MRP-RMS 5.000 točk,
– SRP -RMS 2.700 točk,
– DCP-CMS 380 točk,
– DCP-RMS 5.800 točk;
4. za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 21. člena Uredbe 2019/6/EU pri:
– NP 200 točk,
– MRP-CMS 200 točk,
– MRP-RMS 3.500 točk,
– SRP-RMS 2.700 točk,
– DCP-CMS 200 točk,
– DCP-RMS 4.600 točk.
(2) Pristojbine za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom ne glede na vrsto postopka pri vseh pravnih podlagah
za zdravila, ki vsebujejo učinkovine ter so trenutno za potrebe
preskrbe trga dane v promet kot nujno potrebna zdravila in
esencialna zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet z zdravilom
in so bila v preteklem letu v prometu na podlagi dovoljenja za
vnos ali uvoz, so nižje od pristojbin iz prejšnjega odstavka za
50 odstotkov.
15. člen
(pristojbine za razširitev dovoljenja za promet za zdravila
za uporabo v humani medicini)
Pristojbine za obravnavo vlog za razširitev dovoljenja za
promet z zdravili za uporabo v humani medicini pri:
– NP 1.320 točk;
– MRP-CMS 615 točk;
– DCP-CMS 615 točk;
– MRP-RMS 3.145 točk;
– DCP-RMS 3.875 točk.
16. člen
(pristojbine za podaljšanje dovoljenja za promet za zdravila
za uporabo v humani medicini)
Pristojbine za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini so pri:
– NP 400 točk;
– MRP/DCP-CMS 255 točk;
– MRP/DCP-RMS 2.100 točk.
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(pristojbine za podaljšanje dovoljenja za promet za zdravila
za uporabo v veterinarski medicini za omejeni trg
in v izjemnih okoliščinah)
Pristojbine za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini za omejeni trg in v
izjemnih okoliščinah so pri:
– NP 300 točk;
– MRP/DCP-CMS 250 točk;
– MRP/DCP-RMS 2.350 točk.
18. člen
(pristojbine za spremembo tipa I in tipa II za zdravila
za uporabo v humani medicini)
Pristojbine za obravnavo sprememb tipa I in tipa II za
zdravila se nanašajo le na zdravila, ki so dovoljenje za promet
z zdravilom pridobila v Republiki Sloveniji. Če je vloga vložena
kot združena sprememba za več dovoljenj za promet z zdravilom ali delitev dela, se vedno upošteva pristojbina za združeno
spremembo oziroma delitev dela. Eno dovoljenje za promet z
zdravilom po tem členu obsega zdravilo v vseh jakostih, farmacevtskih oblikah ali pakiranjih, kot ga določa koren oziroma
glavni del številke dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo
v humani medicini. Pristojbine so:
1. za priglasitev spremembe tipa IA pri:
– NP 50 točk,
– MRP/DCP-CMS 30 točk,
– MRP/DCP-RMS 310 točk;
2. za priglasitev spremembe tipa IB pri:
– NP 110 točk,
– MRP/DCP-CMS 110 točk,
– MRP/DCP-RMS 685 točk;
3. za odobritev spremembe tipa II pri:
– NP 260 točk,
– MRP/DCP-CMS 140 točk,
– MRP/DCP-RMS 1.300 točk;
4. pri združevanju sprememb v skupine v skladu s
7. in 13d. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1234/2008 z dne
24. novembra 2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj
za promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili
za uporabo v veterinarski medicini (UL L št. 334 z dne 12. 12.
2008, str. 7), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2021/756 z dne 24. marca 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj
za promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili
za uporabo v veterinarski medicini (UL L št. 162 z dne 10. 5.
2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2008/ES):
a) pri točki a) drugega odstavka 7. člena Uredbe
1234/2008/ES in v zvezi s točko a) drugega odstavka 13d. člena Uredbe 1234/2008/ES (priglasitev sprememb tipa IA za eno
dovoljenje za promet z zdravilom): za prvo spremembo celotna
pristojbina iz 1. točke tega člena in 75 odstotkov pristojbine
iz 1. točke tega člena za vsako nadaljnjo spremembo istega
dovoljenja za promet z zdravilom, vendar ne več kot:
– pri NP 400 točk,
– pri MRP/DCP-CMS 250 točk,
– pri MRP/DCP-RMS 1.500 točk;
b) pri točki a) drugega odstavka 7. člena Uredbe
1234/2008/ES in v zvezi s točko a) drugega odstavka 13d. člena Uredbe 1234/2008/ES (priglasitev sprememb tipa IA za
več dovoljenj za promet z zdravilom istega imetnika): za prvo
spremembo prvega dovoljenja za promet celotna pristojbina iz
1. točke tega člena, za nadaljnje spremembe prvega dovoljenja
za promet 75 odstotkov pristojbine iz 1. točke tega člena in za
enake spremembe vsakega nadaljnjega dovoljenja za promet
75 odstotkov celotne pristojbine, izračunane za spremembe
prvega dovoljenja za promet, vendar ne več kot:
– pri NP 400 točk,
– pri MRP/DCP-CMS 250 točk,
– pri MRP/DCP-RMS 1.500 točk;
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c) pri točki b) drugega odstavka 7. člena Uredbe
1234/2008/ES in v zvezi s točko b) drugega odstavka 13d. člena Uredbe 1234/2008/ES (razširitev dovoljenja za promet in
posledične spremembe): za glavno spremembo celotna pristojbina v skladu s 15. členom te tarife in 75 odstotkov celotne
pristojbine za vsako nadaljnjo spremembo iz 1., 2. ali 3. točke
tega člena, vendar ne več kot:
– pri NP 2.000 točk,
– pri MRP/DCP-CMS 1.200 točk,
– pri MRP/DCP-RMS 4.200 točk;
č) pri točki b) drugega odstavka 7. člena Uredbe
1234/2008/ES in v zvezi s točko b) drugega odstavka 13d. člena Uredbe 1234/2008/ES (sprememba tipa IB ali II in posledične oziroma povezane spremembe): za glavno spremembo
celotna pristojbina iz 2. ali 3. točke tega člena in 75 odstotkov
celotne pristojbine za vsako nadaljnjo spremembo iz 1., 2. ali
3. točke tega člena, vendar ne več kot:
– pri NP 800 točk,
– pri MRP/DCP-CMS 450 točk,
– pri MRP/DCP-RMS 3.500 točk;
d) pri točki c) drugega odstavka 13d. člena Uredbe
1234/2008/ES (združevanje sprememb tipa IB ali II in posledičnih oziroma povezanih sprememb za več izključno nacionalnih
dovoljenj za promet z zdravilom istega imetnika): za prvo spremembo prvega dovoljenja za promet celotna pristojbina iz 2. ali
3. točke tega člena, za posledične spremembe prvega dovoljenja za promet 75 odstotkov pristojbine iz 1., 2. ali 3. točke tega
člena in za enake spremembe vsakega nadaljnjega dovoljenja
za promet 75 odstotkov pristojbine, izračunane za spremembe
prvega dovoljenja za promet;
5. ne glede na prejšnjo točko:
a) ne glede na vrsto postopka, za združeno eno spremembo imena ali naslova imetnika dovoljenja za promet ali le
eno priglasitev povzetka glavnega dosjeja o sistemu farmakovigilance za več zdravil (več dovoljenj za promet), četudi
zadeva le eno zdravilo (eno dovoljenje za promet) v Republiki
Sloveniji, je pristojbina:
– od 1 do 20 zdravil 100 točk,
– od 21 do 50 zdravil 200 točk,
– nad 50 zdravil 400 točk;
b) za združene spremembe imena zdravila za uporabo v
humani medicini v več državah članicah Evropske unije za eno
dovoljenje za promet z zdravilom je pristojbina za eno spremembo v višini iz 2. točke tega člena, kar se upošteva tudi, če
se ime zdravila v Republiki Sloveniji ne spremeni;
c) za združene spremembe imena ali naslova imetnika
dovoljenja za promet z zdravilom v več državah članicah Evropske unije za eno zdravilo (eno dovoljenje za promet z zdravilom) je pristojbina za eno spremembo v višini iz 1. točke tega
člena, ne glede na to, ali se ime ali naslov imetnika dovoljenja
za promet z zdravilom v Republiki Sloveniji spremeni ali ne;
6. pri postopkih delitve dela v skladu z 20. členom Uredbe
1234/2008/ES za spremembo ali spremembe prvega dovoljenja za promet z zdravilom v Republiki Sloveniji celotna pristojbina v skladu z 2. ali 3. točko) ali č) točko 4. točke tega člena in za
vsako nadaljnje dovoljenje za promet z zdravilom 75 odstotkov
celotne pristojbine, izračunane za spremembo ali spremembe
prvega dovoljenja za promet z zdravilom ob upoštevanju, ali
je Republika Slovenija v zadevnem postopku delitve dela referenčni organ ali zadevna država članica, vendar ne več kot:
– pri MRP/DCP-CMS 780 točk,
– pri MRP/DCP-RMS 3.500 točk.
19. člen
(pristojbine za spremembe dovoljenja za promet za zdravila
za uporabo v veterinarski medicini)
Pristojbine za obravnavo sprememb dovoljenja za promet
za zdravila za uporabo v veterinarski medicini se nanašajo
le na zdravila, ki so dovoljenje za promet z zdravilom pridobila v Republiki Sloveniji. Če je vloga vložena kot združena
sprememba za več dovoljenj za promet z zdravilom ali delitev
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dela, se vedno upošteva pristojbina za združeno spremembo
oziroma delitev dela. Pristojbine so:
1. za odobritev sprememb, za katere ni potrebna ocena
(VNRA) pri:
– NP 30 točk,
– MRP/DCP-CMS 30 točk,
– MRP/DCP-RMS 400 točk;
2. za odobritev sprememb, za katere je potrebna ocena
(VRA) pri:
– NP 165 točk,
– MRP/DCP-CMS 165 točk,
– MRP/DCP-RMS 1.300 točk;
3. pri združevanju sprememb, za katere je v skladu s
64. členom Uredbe (EU) 2019/6 potrebna ocena, v skupine,
tako da je za prvo spremembo celotna pristojbina iz 2. točke
tega člena in 75 odstotkov celotne pristojbine za vsako nadaljnjo spremembo iz 2. točke tega člena, vendar ne več kot:
– pri NP 600 točk,
– pri MRP/DCP-CMS 550 točk,
– pri MRP/DCP-RMS 3.000 točk;
4. ne glede na prejšnjo točko je za spremembo imena ali
naslova ali kontaktnih podatkov imetnika dovoljenja za promet
ali za spremembo imena ali naslova ali kontaktnih podatkov
usposobljene osebe, odgovorne za farmakovigilanco ali spremembo lokacije glavnega dosjeja o sistemu farmakovigilance
za več zdravil najvišja pristojbina:
– od 1 do 20 zdravil 100 točk,
– od 21 do 50 zdravil 200 točk,
– nad 50 zdravil 400 točk,
– MRP/DCP-RMS 2.500 točk;
5. pri postopkih delitve dela v skladu s 65. členom Uredbe (EU) 2019/6 za spremembo prvega dovoljenja za promet
z zdravilom celotna pristojbina v skladu z 2. ali 3. točko tega
člena in za vsako nadaljnje dovoljenje za promet z zdravilom
75 odstotkov celotne pristojbine, izračunane za spremembo
ali spremembe prvega dovoljenja za promet ob upoštevanju,
ali je Republika Slovenija v zadevnem postopku delitve dela
referenčni organ ali zadevna država članica, vendar ne več kot:
– pri MRP/DCP-CMS 780 točk,
– pri MRP/DCP-RMS 3.500 točk;
6. za obravnavo sprememb, za katere je potrebna ocena
in ki zahtevajo izdajo novega dovoljenja za promet z zdravilom
(dodatek jakosti ali farmacevtske oblike) pri:
– NP 600 točk,
– MRP-CMS 250 točk,
– DCP-CMS 280 točk,
– MRP/DCP-RMS 2.500 točk.

– najvišje pristojbine za hkraten prenos več dovoljenj za
promet z zdravilom na drugo pravno ali fizično osebo 200 točk;
– za prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom za posamezno
farmacevtsko obliko oziroma jakost 20 točk.

20. člen

25. člen
(pristojbine za zdravila rastlinskega izvora s klinično
dokazano učinkovitostjo)
Pristojbine za pridobitev, razširitev, podaljšanje, spremembo, prenos in prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom rastlinskega izvora s klinično dokazano učinkovitostjo so:
1. za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 44. ali 49. člena zakona pri:
– NP 1.030 točk,
– MRP-CMS 510 točk,
– MRP-RMS 5.985 točk,
– RUP-RMS 4.000 točk,
– DCP-CMS 510 točk,
– DCP-RMS 6.990 točk;
2. za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 47. člena zakona pri:
– NP 1.000 točk,
– NP – če je monografija Evropske unije, 750 točk,
– MRP-CMS 510 točk,
– MRP-RMS 5.695 točk,
– RUP-RMS 3.700 točk,
– DCP-CMS 510 točk,
– DCP-RMS 6.420 točk;

(pristojbine za prenos ali prenehanje dovoljenja za promet
z zdravilom za uporabo v humani medicini)
Pristojbine za prenos in prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z
zdravilom so:
– za prenos dovoljenja za promet z zdravilom na drugo
pravno ali fizično osebo 70 točk;
– najvišje pristojbine za hkraten prenos več dovoljenj za
promet z zdravilom na drugo pravno ali fizično osebo 280 točk;
– za prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom za posamezno
farmacevtsko obliko oziroma jakost 20 točk.
21. člen
(pristojbine za prenos ali prenehanje dovoljenja za promet
z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini)
Pristojbine za prenos in prenehanje dovoljenja za promet
z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini so:
– za prenos dovoljenja za promet z zdravilom na drugo
pravno ali fizično osebo 50 točk;

22. člen
(pristojbine za oceno PSUR)
(1) Pristojbina za oceno rednega posodobljenega poročila
o varnosti zdravila (PSUR) za zdravilo za uporabo v humani
medicini – nacionalni postopek (NP) je 755 točk.
(2) Pristojbina za oceno rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila (PSUR) za uporabo v humani medicini,
ki je vključeno v enotno oceno rednih posodobljenih poročil
(PSUSA), se ne zaračunava.
23. člen
(pristojbine za pregled izobraževalnih gradiv za varno
in učinkovito uporabo zdravil ter za druge spremembe
informacij o zdravilu)
(1) Pristojbine za pregled izobraževalnega gradiva za
varno in učinkovito uporabo zdravil so:
– za novo izobraževalno gradivo 305 točk;
– za posodobitev izobraževalnega gradiva 225 točk.
(2) Pristojbina za priglasitev spremembe navodila za uporabo in ovojnine, ki niso v povezavi s spremembo povzetka
glavnih značilnosti zdravila za posamezno farmacevtsko obliko
oziroma jakost, je 15 točk.
(3) Pristojbine za spremembe mesta ali načina izdaje
zdravila za uporabo v humani medicini so:
– za spremembo razvrstitve zdravila glede mesta izdaje
zdravila 110 točk;
– za spremembo razvrstitve zdravila glede načina izdaje
zdravila 260 točk.
(4) Pristojbina za odobritev oglaševanja, če o tem ni bilo
odločeno v okviru vloge za pridobitev ali vzdrževanja dovoljenja
za promet, je 15 točk.
(5) Pristojbine za pregled video vsebin z navodili za uporabo zdravila v povezavi s Povzetkom glavnih značilnosti zdravila in Navodila za uporabo je 110 točk.
24. člen
(pristojbine za medsebojno zamenljiva zdravila)
Pristojbina za obravnavo vloge za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil v okviru samostojnega postopka za
ugotavljanje medsebojne zamenljivosti je 100 točk.
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3. za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom na podlagi 50. člena zakona pri:
– NP 325 točk,
– MRP-CMS 310 točk,
– MRP-RMS 2.580 točk,
– RUP-RMS 1.700 točk,
– DCP-CMS 310 točk,
– DCP-RMS 4.190 točk;
4. za razširitev dovoljenja za promet z zdravilom pri:
– NP 660 točk,
– MRP/DCP-CMS 370 točk,
– MRP-RMS 3.145 točk,
– DCP-RMS 3.875 točk;
5. za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom pri:
– NP 400 točk,
– MRP/DCP-CMS 255 točk,
– MRP/DCP-RMS 2.100 točk;
6. za obravnavo sprememb tipa I in II dovoljenja za promet z zdravilom so enake pristojbinam iz 18. člena te tarife;
7. za druge spremembe informacij o zdravilu so enake
pristojbinam iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka
23. člena te tarife;
8. za prenos ali prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom so
enake pristojbinam iz 20. člena te tarife.
26. člen
(pristojbine za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora)
Pristojbine za pridobitev, razširitev, podaljšanje, spremembo, prenos in prenehanje dovoljenja za promet s tradicionalnim
zdravilom rastlinskega izvora po poenostavljenem postopku so:
1. za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom pri:
– NP na podlagi drugega odstavka 52. člena zakona,
če ni monografije Evropske unije ali če so predloženi dodatni
podatki 600 točk,
– NP na podlagi drugega odstavka 52. člena zakona, v
skladu z monografijo Evropske unije 500 točk,
– MRP in DCP-CMS 300 točk,
– MRP-RMS 4.000 točk,
– RUP-RMS 2.700 točk,
– DCP-RMS 4.500 točk;
2. za razširitev dovoljenja za promet z zdravilom pri:
– NP 500 točk,
– MRP/DCP-CMS 250 točk,
– RUP-RMS 1.400 točk,
– MRP/DCP-RMS 2.000 točk;
3. za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom pri:
– NP 300 točk,
– MRP/DCP-CMS 160 točk,
– MRP/DCP-RMS 1.200 točk;
4. za obravnavo sprememb tipa I in II dovoljenja za promet z zdravilom so 70 odstotkov pristojbin iz 18. člena te tarife;
5. za druge spremembe informacij o zdravilu so enake
pristojbinam iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka
23. člena te tarife;
6. za prenos ali prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom so
enake pristojbinam iz 20. člena te tarife.
27. člen
(pristojbine za homeopatska zdravila za uporabo
v humani medicini)
Pristojbine za pridobitev, podaljšanje, spremembo, prenos
in prenehanje dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom
so:
1. za pridobitev dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje eno homeopatsko surovino, za eno farmacevtsko obliko – NP 300 točk;
2. za pridobitev dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje
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eno homeopatsko surovino, za eno farmacevtsko obliko –
MRP/DCP-CMS 100 točk;
3. za pridobitev dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje
eno homeopatsko surovino, za eno farmacevtsko obliko –
MRP/DCP-RMS 3.500 točk;
4. za pridobitev dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje od dve
do tri homeopatske surovine za eno farmacevtsko obliko –
NP 750 točk;
5. za pridobitev dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje od dve
do tri homeopatske surovine za eno farmacevtsko obliko –
MRP/DCP-CMS 300 točk;
6. za pridobitev dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje od dve
do tri homeopatske surovine za eno farmacevtsko obliko –
MRP/DCP-RMS 4.240 točk;
7. za pridobitev dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje več
kot tri homeopatske surovin, za eno farmacevtsko obliko –
NP 1.200 točk;
8. za pridobitev dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje več kot
tri homeopatske surovine, za eno farmacevtsko obliko –
MRP/DCP-CMS 700 točk;
9. za pridobitev dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom po poenostavljenem postopku, ki vsebuje več kot
tri homeopatske surovine, za eno farmacevtsko obliko –
MRP/DCP-RMS 4.655 točk;
10. za podaljšanje dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom iz 1., 4., 5., 7. in 8. točke tega člena 170 točk;
11. za podaljšanje dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom iz 2. točke tega člena 80 točk;
12. za podaljšanje dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom iz 3., 6. in 9. točke tega člena 1.000 točk;
13. za spremembo dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom iz 1., 4., 5., 7. in 8. točke tega člena 120 točk;
14. za spremembo dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom iz 2. točke tega člena 70 točk;
15. za spremembo dovoljenja za promet s homeopatskim
zdravilom iz 3., 6. in 9. točke tega člena 1.000 točk;
16. za prenos ali prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom so
enake pristojbinam iz 20. člena te tarife;
17. za priglasitev dodatne stopnje razredčitve zdravila v
sklopu izdanega dovoljenja za promet za homeopatsko zdravilo
5 točk;
18. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom v skladu s prvim odstavkom 53. člena zakona so enake
pristojbinam iz 13. člena te tarife.
28. člen
(pristojbine za homeopatska zdravila za uporabo
v veterinarski medicini)
Pristojbine za registracijo, spremembo in prenehanje registracije homeopatskega zdravila za uporabo v veterinarski
medicini so:
1. za registracijo homeopatskega zdravila, ki vsebuje eno
homeopatsko surovino – NP 250 točk;
2. za registracijo homeopatskega zdravila, ki vsebuje eno
homeopatsko surovino – MRP/DCP-CMS 100 točk;
3. za registracijo homeopatskega zdravila, ki vsebuje eno
homeopatsko surovino – MRP/DCP-RMS 3.500 točk;
4. za registracijo homeopatskega zdravila, ki vsebuje od
dve do tri homeopatske surovine – NP 625 točk;
5. za registracijo homeopatskega zdravila, ki vsebuje od
dve do tri homeopatske surovine – MRP/DCP-CMS 300 točk;
6. za registracijo homeopatskega zdravila, ki vsebuje od
dve do tri homeopatske surovine – MRP/DCP-RMS 4.240 točk;
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7. za registracijo homeopatskega zdravila, ki vsebuje več
kot tri homeopatske surovin – NP 1000 točk;
8. za registracijo homeopatskega zdravila, ki vsebuje več
kot tri homeopatske surovine – MRP/DCP-CMS 700 točk;
9. za registracijo homeopatskega zdravila, ki vsebuje več
kot tri homeopatske surovine – MRP/DCP-RMS 4.655 točk;
10. za spremembo registracije homeopatskega zdravila
iz 1., 4., 5., 7. in 8. točke tega člena 100 točk;
11. za spremembo registracije homeopatskega zdravila iz
2. točke tega člena 70 točk;
12. za spremembo registracije homeopatskega zdravila
iz 3., 6. in 9. točke tega člena 1.000 točk;
13. za priglasitev dodatne stopnje razredčitve zdravila
v sklopu izdane registracije homeopatskega zdravila 5 točk;
14. za prenehanje registracije homeopatskega zdravila na
zahtevo imetnika registracije homeopatskega zdravila so enake
pristojbinam iz 19. člena.
29. člen
(pristojbine za začasno dovoljenje za promet oziroma vnos
ali uvoz zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet z zdravilom)
(1) Pristojbine za izdajo začasnega dovoljenja za promet,
vnos oziroma uvoz zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet z
zdravilom, so:
1. za izdajo dovoljenja za posamezno zdravilo (farmacevtska oblika, jakost, pakiranje) v nujnih primerih posamičnega
zdravljenja 10 točk;
2. za izdajo dovoljenja za posamezno zdravilo (farmacevtska oblika, jakost, pakiranje) iz seznama esencialnih ali nujno
potrebnih zdravil 10 točk;
3. za izdajo dovoljenja za posamezno zdravilo (farmacevtska oblika, jakost, pakiranje) v izrednih primerih v interesu
varovanja javnega zdravja 10 točk;
4. za izdajo dovoljenja za posamezno zdravilo (farmacevtska oblika, jakost, pakiranje) za zdravila, zagotovljena iz
proračunskih sredstev, 10 točk;
5. za izdajo dovoljenja za posamezno zdravilo (farmacevtska oblika, jakost, pakiranje) za zdravila za uporabo v
veterinarski medicini ob pojavu epizootskih bolezni 10 točk;
6. za izdajo dovoljenja za uvoz ali vnos zdravil na podlagi
letnega razpisa potrebnih količin zdravil 25 točk.
(2) Ne glede na 1., 2., 3. in 4. točko prejšnjega odstavka
je pristojbina 30 točk za:
– izdajo začasnega dovoljenja za promet, vnos oziroma
uvoz za posamezno skupino alergijskih testov ali alergenskih
ekstraktov,
– izdajo začasnega dovoljenja za promet, vnos oziroma
uvoz za radiofarmake na ravni posameznega zdravila v vseh
jakostih, farmacevtskih oblikah in pakiranjih.
30. člen
(pristojbine za izdajo dovoljenja za vnos ali uvoz in iznos
ali izvoz prepovedanih drog skupine II in III ter za pečatenje
knjig zdravil, ki so prepovedane droge skupine II, III a in III c)
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– izdaja 530 točk,
– podaljšanje 305 točk,
– sprememba 150 točk,
– prenehanje na predlog predlagatelja 25 točk;
2. za izdajo, podaljšanje, spremembo in prenehanje dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom za uporabo
v veterinarski medicini:
– izdaja 300 točk,
– podaljšanje 150 točk,
– sprememba 80 točk,
– prenehanje na predlog predlagatelja 20 točk;
3. najvišje pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo
in prenehanje dovoljenja za promet s paralelno uvoženimi
zdravili, za dodatne farmacevtske oblike, jakosti ali pakiranja,
ki se vlagajo v okviru ene vloge so:
– izdaja 1.100 točk,
– podaljšanje 610 točk,
– sprememba 300 točk,
– prenehanje na predlog predlagatelja 50 točk;
4. za izdajo potrdila o prejemu obvestila o sočasni distribuciji za posamezno zdravilo (vsaka farmacevtska oblika,
jakost ali pakiranje) 25 točk.
32. člen
(pristojbine za odobritev posamičnih odstopov od dovoljenja
za promet z zdravilom)
(1) Pristojbine za izdajo odobritve posamičnega odstopa
od dovoljenja za promet z zdravilom za posamično zdravilo
(farmacevtska oblika, jakost, pakiranje) so 200 točk.
(2) Pristojbina za izdajo odobritve posamičnega odstopa
od pogojev dovoljenja za promet z zdravilom za zdravila za
uporabo v veterinarski medicini se zniža za 50 odstotkov, če
organ, pristojen za veterinarstvo, poda pisno mnenje o nujnosti
zadevnega zdravila v interesu varovanja javnega zdravja.
33. člen
(pristojbine za drugačno označevanje zdravila)
(1) Pristojbina za izdajo dovoljenja za uporabo ovojnine
v tujem jeziku ali uporabo ovojnine v tujem jeziku z nalepko v
slovenskem jeziku na podlagi petega odstavka 87. člena zakona je 15 točk za vsako farmacevtsko obliko in jakost zdravila.
(2) Pristojbina za izdajo dovoljenja za uporabo ovojnine
v tujem jeziku ali uporabo ovojnine v tujem jeziku z nalepko
v slovenskem jeziku na podlagi predpisa, ki ureja izvajanje
Uredbe (EU) 2019/6, je 15 točk za vsako farmacevtsko obliko
in jakost zdravila.
34. člen
(pristojbine za določitev elementov modrega okenca
in nacionalnega identifikatorja za zdravila, ki so dovoljenje
za promet pridobila po centraliziranem postopku)

31. člen

Pristojbine za določitev elementov v modrem okencu in
nacionalnega identifikatorja zdravil so:
– 120 točk na eno dovoljenje za promet z zdravilom, pri
čemer se upošteva, da eno dovoljenje za promet z zdravilom
po tem členu obsega zdravilo v vseh jakostih, farmacevtskih
oblikah ali pakiranjih, kot ga določa koren oziroma glavni del
številke dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v humani
medicini;
– za določitev nacionalnega identifikatorja zdravil 10 točk
na pakiranje.

(pristojbine za dovoljenje za promet s paralelno uvoženim
zdravilom in potrdilo o paralelni distribuciji zdravil)

35. člen

(1) Pristojbina za izdajo dovoljenja za vnos ali uvoz in
iznos ali izvoz zdravil oziroma učinkovin, ki so prepovedane
droge skupine II in III, je za posamezno zdravilo (farmacevtska
oblika, jakost, pakiranje) oziroma učinkovino 10 točk.
(2) Pristojbina za pečatenje vsake knjige evidenc zdravil,
ki so prepovedane droge skupine II, III a in III c, je 5 točk.

Pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo in prenehanje dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom so:
1. za izdajo, podaljšanje, spremembo in prenehanje dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom za uporabo
v humani medicini:

(pristojbine za odlog ukinitve dovoljenja
za promet z zdravilom)
Pristojbina za obravnavo predloga odloga ukinitve dovoljenja za promet z zdravilom, ki ni na trgu tri zaporedna leta od
uveljavitve dovoljenja, je 20 točk.
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36. člen

(pristojbina za odobritev opravljanja kampanje
s potrebnimi podatki o cepivih, ki so v programu cepljenja
in zaščite z zdravili)
Pristojbina za odobritev opravljanja kampanje s potrebnimi podatki o cepivih, ki so v programu cepljenja in zaščite z
zdravili, je 300 točk.
37. člen
(pristojbine za opredelitev izdelka)
(1) Pristojbina za opredelitev izdelka in izdajo odločbe o
opredelitvi izdelka v skladu s 7. členom zakona je 190 točk.
(2) Pristojbina za opredelitev izdelka in izdajo odločbe
o opredelitvi izdelka v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje
Uredbe 2019/6, je 190 točk.
38. člen
(pristojbine za določitev izredne višje dovoljene
cene zdravila)
(1) Pristojbine za določitev izredne višje dovoljene cene
zdravila za zdravila za uporabo v humani medicini z izkazano
skupno letno porabo javnih sredstev za vsa pakiranja zdravila,
ki jih ima zavezanec za oblikovanje cen na trgu Republike
Slovenije, nad 50.000 eurov, oziroma z ugotovljeno tarčno
populacijo za področje terapevtskih indikacij zdravila nad 1.000
pacientov v Republiki Sloveniji, so:
– za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – na
ravni posamezne učinkovine oziroma posameznih kombinacij
učinkovin (ATC5) 140 točk;
– za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – dodatna farmacevtska oblika oziroma jakost 25 točk;
– za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – dodatno pakiranje 10 točk;
– za prenehanje veljavnosti izredne višje dovoljene cene
na predlog zavezanca 5 točk.
(2) Pristojbine za določitev izredne višje dovoljene cene
zdravila za druga zdravila za uporabo v humani medicini so:
– za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – na
ravni posamezne učinkovine oziroma posameznih kombinacij
učinkovin (ATC5) 70 točk;
– za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – dodatna farmacevtska oblika oziroma jakost 15 točk;
– za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila – dodatno pakiranje 5 točk;
– za prenehanje veljavnosti izredne višje dovoljene cene
na predlog zavezanca 5 točk.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je pristojbina 140 točk za:
– določitev izredno višje dovoljene cene za posamezno
skupino alergijskih testov ali alergenskih ekstraktov;
– določitev izredno višje dovoljene cene za radiofarmake
na ravni posameznega zdravila v vseh jakostih, farmacevtskih
oblikah in pakiranjih.
39. člen
(pristojbine za določitev najvišje dovoljene cene zdravila)
(1) Pristojbine za določitev najvišje dovoljene cene zdravila za uporabo v humani medicini so:
– za določitev najvišje dovoljene cene zdravila za vsako
posamezno zdravilo na ravni učinkovine oziroma kombinacij
učinkovin (ATC5), jakosti, farmacevtske oblike in pakiranja
10 točk;
– za periodično usklajevanje in nižanje najvišje dovoljene
cene zdravila za vsako posamezno zdravilo na ravni učinkovine
oziroma kombinacij učinkovin (ATC5), jakosti, farmacevtske
oblike in pakiranja 6 točk.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je pristojbina
50 točk za:
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– prvo določitev najvišje dovoljene cene in za periodično
usklajevanje ali nižanje najvišje dovoljene cene zdravila za posamezno skupino alergijskih testov ali alergenskih ekstraktov;
– prvo določitev najvišje dovoljene cene in za periodično
usklajevanje ali nižanje najvišje dovoljene cene zdravila za
radiofarmake na ravni posameznega zdravila v vseh jakostih,
farmacevtskih oblikah in pakiranjih.
40. člen
(pristojbina za priglasitev poslovne donacije zdravil)
Pristojbina za priglasitev poslovne donacije zdravila (vsaka farmacevtska oblika, jakost ali pakiranje) je 40 točk.
41. člen
(pristojbine za izdajo dovoljenja v zvezi s preskrbo
s človeškimi tkivi in celicami)
(1) Pristojbine za izdajo, spremembo in odvzem dovoljenja za preskrbo s človeškimi tkivi in celicami so:
1. za izdajo dovoljenja za preskrbo s človeškimi tkivi
in celicami pri predlagatelju na dan verifikacijskega pregleda
komisije 245 točk;
2. za obravnavo spremembe, ko je potreben ponovni
verifikacijski pregled pri predlagatelju in ko sprememba zahteva spremembo dovoljenja za preskrbo s človeškimi tkivi in
celicami, na dan pregleda komisije 225 točk;
3. za obravnavo spremembe, ko ni potreben ponovni
verifikacijski pregled pri predlagatelju in kjer sprememba zahteva spremembo dovoljenja za preskrbo s človeškimi tkivi in
celicami, 75 točk;
4. za oceno izpolnjevanja pogojev opravljanja dejavnosti
preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, ko je potreben ponovni
verifikacijski pregled pri predlagatelju in sprememba ne zahteva
spremembe dovoljenja za preskrbo s človeškimi tkivi in celicami, na dan ogleda komisije 225 točk;
5. za oceno izpolnjevanja pogojev opravljanja dejavnosti
preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, ko ni potreben ponovni
verifikacijski pregled pri predlagatelju in sprememba ne zahteva
spremembe dovoljenja za preskrbo s človeškimi tkivi in celicami, na člana komisije, ki pripravlja oceno izpolnjevanja pogojev
na podlagi predložene dokumentacije, 75 točk;
6. za odvzem dovoljenja za preskrbo s človeškimi tkivi in
celicami na predlog imetnika dovoljenja 20 točk.
(2) Pristojbine za izdajo dovoljenja za enkraten vnos ali
uvoz ter iznos ali izvoz človeških tkiv in vnos ali uvoz ter iznos
ali izvoz človeških tkiv in celic v nujnih primerih so:
– za izdajo dovoljenja za enkraten vnos ali uvoz ter iznos
ali izvoz človeških tkiv in celic 165 točk;
– za izdajo dovoljenja za vnos ali uvoz ter iznos ali izvoz
človeških tkiv in celic v nujnih primerih 115 točk.
42. člen
(pristojbine za izdajo dovoljenja za preskrbo s krvjo)
Pristojbine za izdajo, spremembo in odvzem dovoljenja
za preskrbo s krvjo so:
– za izdajo dovoljenja za preskrbo s krvjo na dan verifikacijskega pregleda komisije 245 točk;
– za obravnavo spremembe, kjer je potreben ponovni
verifikacijski ogled pri predlagatelju in sprememba zahteva
spremembo dovoljenja za preskrbo s krvjo, na dan verifikacijskega pregleda komisije 225 točk;
– za obravnavo spremembe, kjer ni potreben ponovni
ogled pri predlagatelju in sprememba zahteva spremembo
dovoljenja za preskrbo s krvjo, 75 točk;
– za oceno izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo, ko je potreben ponoven verifikacijski
pregled pri predlagatelju in sprememba ne zahteva spremembe
dovoljenja za preskrbo s krvjo, na dan verifikacijskega pregleda
komisije 225 točk;
– za odvzem dovoljenja za preskrbo s krvjo 40 točk.

Uradni list Republike Slovenije
43. člen
(pristojbine za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil
za napredno zdravljenje)
Pristojbine za izdajo, spremembo in odvzem dovoljenja
za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje so:
– za izdajo dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih
zdravil za napredno zdravljenje pri predlagatelju na dan ogleda
strokovne komisije 480 točk;
– za obravnavo spremembe, ko je potreben ponovni ogled
pri predlagatelju in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno
zdravljenje, pri predlagatelju na dan ogleda strokovne komisije
300 točk;
– za obravnavo spremembe, kjer ni potreben ponovni
ogled pri predlagatelju in sprememba zahteva spremembo
dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje pri predlagatelju 120 točk;
– za oceno izpolnjevanja pogojev za pripravo nerutinsko
pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje, ko je potreben
ponoven verifikacijski pregled pri predlagatelju in sprememba
ne zahteva spremembe dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje, pri predlagatelju na
dan ogleda strokovne komisije 300 točk;
– za odvzem dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje 40 točk.
44. člen
(pristojbine za register zdravnikov oziroma veterinarjev)
Pristojbine za vpis v register, spremembo vpisa in izbris
iz registra zdravnikov oziroma veterinarjev, ki pri zdravljenju
uporabljajo nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje, so:
– za vpis zdravnika oziroma veterinarja v register 20 točk;
– za spremembo vpisa zdravnika oziroma veterinarja v
register 20 točk;
– za izbris zdravnika oziroma veterinarja iz registra
20 točk.
45. člen

Št.

46. člen
(pristojbine za manj obsežne upravne postopke)
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– do 100 odstotkov vrednosti pristojbine, če predlagatelj
umakne vlogo pred koncem postopka, glede na obseg že opravljenih dejanj v postopku, o čemer odloči JAZMP.
(2) S sklepom o ustavitvi upravnega postopka oziroma
s sklepom o zavrženju vloge JAZMP odloči tudi o stroških
upravnega postopka.
III. STROKOVNE NALOGE IN STORITVE
48. člen
(nastanek obveznosti, način in rok plačila)
(1) Obveznost plačila tarife za opravljene storitve strokovnih nalog in storitev za uporabnika nastane po prejemu
računa oziroma poziva JAZMP, ki ga mora izvesti na podračun
JAZMP v 15 dneh.
(2) V primeru neplačila lahko JAZMP predlagatelju zaračuna zakonite zamudne obresti.
49. člen
(strokovno izobraževanje, predavanje in posvet)
(1) JAZMP zaračuna uporabniku sodelovanje svojih zaposlenih na strokovnih izobraževanjih, predavanjih, delavnicah
in posvetih 30 točk na uro za sodelovanje in 20 točk na uro za
vsako uro priprave na sodelovanje.
(2) JAZMP na podlagi predloga za strokovno izobraževanje, predavanje in posvet pripravi predračun.
(3) Poleg tarife iz prvega odstavka tega člena mora uporabnik plačati tudi stroške, ki nastanejo v zvezi s strokovnim
izobraževanjem, predavanjem in posvetom in zajemajo stroške
po predpisih, ki urejajo povračilo stroškov za službena potovanja zaposlenih.
(4) JAZMP stroške izobraževanj, seminarjev in delavnic,
ki jih organizira, določi s kotizacijo.
(5) Kotizacija iz prejšnjega odstavka se določi različno
glede na stroške dela, najema prostorov, in izdelave strokovnega materiala ter druge stroške, ki nastanejo med izvajanjem
izobraževanja, seminarja ali posveta. JAZMP objavi informacijo
o višini kotizacije na svoji spletni strani oziroma na prijavnici za
izobraževanje, seminar ali posvet.

(pristojbina za priglasitev galenskih zdravil in odobritev ocene
tveganja za izdelavo galenskih zdravil in pripravo magistralnih
zdravil z visoko stopnjo tveganja)
(1) Pristojbina za priglasitev posamezne farmacevtske
oblike, jakosti in pakiranja galenskega zdravila je 50 točk.
(2) Pristojbina za odobritev ocene tveganja za izdelavo
galenskih zdravil in pripravo magistralnih zdravil z visoko stopnjo tveganja je 50 točk.
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50. člen
(svetovanje)
uro.

(1) Svetovanje JAZMP zaračuna uporabniku 30 točk na

(2) JAZMP na podlagi predloga za svetovanje o strokovni
pripravi dokumentacije s področja pristojnosti JAZMP iz prejšnjega odstavka pripravi predračun z ocenjeno vrednostjo.
Uporabnik plača 50 odstotkov vrednosti predračuna pred začetkom izvedbe svetovanja.
(3) JAZMP izstavi račun po dejansko opravljenih urah.
51. člen

(1) Pristojbina za manj obsežne upravne postopke, ki niso
posebej opredeljeni v tej tarifi, je 180 točk.
(2) Za manj obsežne postopke štejejo obravnava spremembe oziroma ocena izpolnjevanja pogojev za opravljanje
proizvodnje zdravil, prometa na debelo oziroma drobno z zdravili, dejavnosti preskrbe s krvjo, tkiv in celic ko ogled pri predlagatelju ni potreben, ocena izpolnjevanja pogojev za vpis v
register proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin ter
drugi podobni postopki.

(1) Izvedbo specializacije ali mentorstva zunanjim uporabnikom JAZMP zaračuna 5 točk na uro.
(2) JAZMP na podlagi predloga za specializacijo ali mentorstvo zunanjim uporabnikom pripravi predračun. Sodelovanja pri specializaciji ali mentorstvu zunanjim uporabnikom ne
izvede, dokler uporabnik ne potrdi predračuna za izvedbo
specializacije ali mentorstva.

47. člen

52. člen

(stroški postopka)

(potni in drugi stroški članov strokovnih in verifikacijskih
komisij pri izvajanju nalog)

(1) Če predlagatelj pred koncem postopka umakne vlogo
ali če je JAZMP vlogo zavrže, JAZMP zaračuna:
– 15 odstotkov vrednosti pristojbine, če se obravnava
zahtevka še ni začela (to je pregled formalne popolnosti vloge
oziroma do poslanega obvestila o načinu plačila pristojbine);

(specializacija in mentorstvo zunanjim uporabnikom)

Poleg pristojbin iz te tarife predlagatelj postopka plača
tudi stroške članov strokovnih in verifikacijskih komisij iz 6. in
12. člena te tarife, ki se obračunajo po predpisu, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja.
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53. člen
(založništvo)

Dobavo edicije Formularum Slovenicum JAZMP zaračuna
uporabniku:
– Formularum Slovenicum – tiskana izdaja, 15 točk za
kos,
– Formularum Slovenicum – na spletu 1 do 5 gesel,
17 točk za kos,
– Formularum Slovenicum – na spletu 6 do 25 gesel,
15 točk za kos,
– Formularum Slovenicum – na spletu nad 25 gesel,
13 točk za kos,
– Brošura ob predstavitvi Formularum Slovenicum,
12 točk za kos.
54. člen
(fotokopiranje)
(1) Fotokopiranje, tiskanje in skeniranje JAZMP zaračuna
uporabniku:
1. fotokopiranje, tiskanje – A4, črno-belo, enostransko,
0,028 točke za kos,
2. fotokopiranje, tiskanje – A4, črno-belo, dvostransko,
0,04 točke za kos,
3. fotokopiranje, tiskanje – A4, barvno, enostransko,
0,12 točke za kos,
4. fotokopiranje, tiskanje – A4, barvno, dvostransko,
0,22 točke za kos,
5. skeniranje – A4, enostransko, 0,024 točke za kos,
6. skeniranje – A4, dvostransko, 0,036 točke za kos.
(2) Skeniranje in tiskanje JAZMP zaračuna uporabniku
po tarifi za tiskanje.

Uradni list Republike Slovenije
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list
RS, št. 9/18).
59. člen
(začetek uporabe)
(1) Določbe 12. člena te tarife se začnejo uporabljati z
dnem začetka uporabe predpisa, ki ureja izvajanje Uredbe (EU)
št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila
2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES (UL L št. 158 z dne
27. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2017/1569 z dne 23. maja 2017 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z
določitvijo načel in smernic dobre proizvodne prakse za zdravila za uporabo v humani medicini v preskušanju ter ureditvijo
poteka pregledov (UL L št. 238 z dne 16. 9. 2017, str. 12), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 2014/536/EU).
(2) Določbe 14., 17. in 19. člena te tarife se začnejo uporabljati 28. januarja 2022.
(3) Drugi odstavek 33. člena in drugi odstavek 37. člena te
tarife se začneta uporabljati z dnem začetka uporabe predpisa,
ki ureja izvajanje Uredbe 2019/6/EU.
60. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 0070-120/2019
Ljubljana, dne 29. decembra 2021
EVA 2019-2711-0073
Franjo Levstek
predsednik Sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke

55. člen
(izdaja dodatnih izvodov in dvojnikov ter potrditev
pravnomočnosti posamičnih upravnih aktov)
Izdajo dodatnih izvodov in dvojnikov ter potrditev pravnomočnost posamičnih upravnih aktov JAZMP zaračuna uporabniku:
– za vsak dodatni izvod posamičnega upravnega akta
(odločba, sklep, priglasitev, potrdilo ipd.) 6 točk,
– za izdajo dvojnika posamičnega upravnega akta (odločba, sklep, priglasitev, potrdilo ipd.) 15 točk,
– za potrditev pravnomočnosti posamičnega upravnega
akta (odločba, sklep, priglasitev, potrdilo ipd.) 6 točk.
56. člen
(druge strokovne naloge)
JAZMP lahko zaračuna izvajanje drugih strokovnih nalog,
ki niso urejene po tej tarifi, in sicer na podlagi kalkulacij, smiselne uporabe tarife za svetovanje in za fotokopiranje ter drugih
neposrednih stroškov.
57. člen
(izdaja opominov za neplačane obveznosti)

4398.

Tarifa 2022 o vrednosti točke za plačilo
na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske
dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco
ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo

Na podlagi petega odstavka 38. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15)
in prvega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračuna
plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti
oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih
medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12) izdaja
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike
Slovenije

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

TARIFO 2022
o vrednosti točke za plačilo na podlagi
dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti
oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov
avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo

58. člen

1. člen

Za izdajo opomina za neplačane zapadle obveznosti lahko JAZMP zaračuna dolžniku 0,4 točke.

(prenehanje veljavnosti)

(vsebina)

(1) Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati Tarifa
Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke (Uradni list RS, št. 9/18).
(2) Za postopke, ki so se začeli pred uveljavitvijo te tarife ali glede katerih je bilo ob uveljavitvi te tarife že vloženo
pravno sredstvo, se uporablja Tarifa Javne agencije Republike

Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa
v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto
2022.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje
televizijske dejavnosti)
(1) Vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za
izvajanje televizijske dejavnosti znaša 0,87 EUR.
(2) Število točk je določeno v poglavju II. Pravilnika o
načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov
avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS,
št. 72/12).
3. člen
(vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco
ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo)
(1) Vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno
evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo znaša 0,87 EUR.
(2) Število točk je določeno v poglavju III. Pravilnika o
načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov
avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS,
št. 72/12).
4. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife je v Prilogi, ki je sestavni del te tarife
in določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija
zasleduje.
5. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2022.
Št. 410-2/2021/7
Ljubljana, dne 30. julija 2021
EVA 2021-3130-0054
Mag. Tanja Muha
direktorica
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 47601-11/2021/8, z dne 31. 12. 2021.
Priloga:
Posebna obrazložitev
Tarife 2022 o vrednosti točke za plačilo na podlagi
dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma
vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih
medijskih storitev na zahtevo
Tarifa 2022 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na
zahtevo (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno
plačevanje agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti, ki se nanašajo na regulacijo televizijskih
programov in avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v
višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima
agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15;
v nadaljnjem besedilu: ZAvMS) in za sorazmerni delež stroškov
delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izdajateljev televizijskih programov in ponudnikov na podlagi vpisa v uradno evi-
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denco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo,
kot so opredeljeni v prvem odstavku 38. člena ZAvMS.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke določi
agencija posebej za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje
televizijske dejavnosti in posebej za plačilo na podlagi vpisa v
uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki
odpadejo na posameznega zavezanca in je določena v Pravilniku o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje
televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list
RS, št. 72/12).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so
zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v Programu
dela in finančnem načrtu za leto 2022. Sestavni del programa
dela in finančnega načrta je tudi tarifa.
5. Z načrtovanimi sredstvi namerava agencija doseči
naslednje cilje, ki so natančneje opisani v Programu dela in
finančnem načrtu agencije za leto 2022, in sicer:
– zagotavljanje enakovrednih pogojev za delovanje vseh
deležnikov na trgu in zaščita interesov gledalcev in poslušalcev programskih vsebin ter uporabnikov medijskih storitev na
zahtevo;
– povečevati dostopnost slovenskih avdiovizualnih medijskih storitev invalidnim osebam z zbiranjem poročil ponudnikov
o dostopnosti njihovih avdiovizualnih medijskih storitev invalidnim osebam;
– zagotavljanje informacij in omogočanje sprejemanja
pritožb v zvezi z dostopnostjo avdiovizualnih medijskih storitev
invalidnim osebam s pomočjo izdelave dodatne spletne strani
in priprave vsebin zanjo kot kontaktne točke za zagotavljanje
informacij in omogočanje sprejemanja pritožb v zvezi z dostopnostjo avdiovizualnih medijskih storitev invalidnim osebam (po
uveljavitvi novele Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah
(ZAvMS-B));
– zaščita otrok in mladostnikov pred potencialno škodljivimi vsebinami v avdiovizualnih medijskih storitvah s pomočjo
ustreznega nadzora in preko sistema za klasifikacijo in označevanje avdiovizualnih vsebin Gledoskop ter vodenja odbora
za klasifikacijo vsebin;
– ozaveščanje uporabnikov medijskih vsebin in informacijskih tehnologij k njihovi varni rabi preko portala za medijsko
in informacijsko pismenost MIPI;
– organizacija posvetov ali delavnic za vse deležnike na
trgu s ciljem zagotavljanja čim bolj predvidljivega regulatornega
okolja;
– sistematično spremljanje stanja na področju elektronskih medijev za regulacijo v podporo razvoju trgov in doseganje
ciljev javnih politik;
– sodelovanje pri pripravi zakonodaje in drugih aktov, ki
podpirajo cilje slovenskih javnih politik na področju medijev;
– zagotavljanje preglednosti ponudnikov programskih
vsebin in storitve na zahtevo z izdajanjem dovoljenj za opravljanje televizijske in radijske dejavnosti, vodenjem priglaševanja avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter platform
za izmenjavo videov (če bo novela ZAvMS-B še vedno tako
določala);
– izvajanje revizijskih upravnih postopkov, v katerih agencija ugotavlja realno ustvarjene prihodke od televizijske dejavnosti;
– sistematično spremljanje stanja na področju elektronskih medijev za regulacijo v podporo razvoju trgov in doseganje
ciljev javnih politik ter skrb za pridobivanje znanja, virov in
podatkov v hitro spreminjajočem se svetu medijske produkcije,
distribucije in potrošnje;
– skrb za prenos dobrih regulativnih praks v Slovenijo
z udeležbo v strokovnih razpravah doma in na mednarodni
ravni. Kot članica več skupin evropskih regulatorjev s področja avdiovizualnih medijskih storitev (predvsem ERGA) bo
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sodelovala tudi pri razvoju in prenovi zakonskih mehanizmov
EU ter izmenjavi in spremljanju legislativnih trendov v širšem
mednarodnem okolju.
6. Agencija bo, upoštevajoč načrtovano strukturo in obseg
potrebnih stroškov za opravljanje regulatornih nalog, glede na
leto 2021 zvišala tarifo pri plačilih za izvajanje medijskih storitev
za 0,12 EUR oziroma 16,00 %. Razlog za spremembo višine
tarife je predvsem v manjši porabi presežka leta 2020 (tarifa
2022 vključuje polovico nižji presežek prihodkov nad odhodki
kot v letu 2021).
7. Agencija je predlog tarife, ki je vezan na Program dela
in finančni načrt agencije za leto 2022, oblikovala na podlagi
načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih
služb.

4399.

Tarifa 2022 o vrednosti točke za plačilo
na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo
radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo
elementov oštevilčenja

Na podlagi drugega odstavka 6. člena, tretjega odstavka
60. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 –
ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), 4. člena Splošnega
akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
(Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr., 40/13 – popr., 81/14,
21/16, 63/16 in 64/19) in 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni
list RS, št. 31/13, 21/16, 15/17 in 72/18), izdaja Agencija za
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

TARIFO 2022
o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila,
za plačilo za uporabo radijskih frekvenc
in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in
za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja Agenciji
za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v
nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2022.
2. člen
(plačilo na podlagi obvestila)
(1) Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila
za zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje javnih komunikacijskih storitev je 1,00 EUR.
(2) Število točk je določeno v 6. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14
– ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).
3. člen
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc)
(1) Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih
frekvenc je 0,72 EUR.
(2) Število točk je določeno v poglavju II. Splošnega akta
o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni
list RS, št. 30/13, 33/13 – popr., 40/13 – popr., 81/14, 21/16,
63/16 in 64/19).
4. člen
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja)
(1) Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je 1,05 EUR.
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(2) Število točk je določeno v 7. členu Splošnega akta o
načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja
(Uradni list RS, št. 31/13, 21/16, 15/17 in 72/18).
5. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife je v Prilogi, ki je sestavni del te tarife
in določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija
zasleduje.
6. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2022.
Št. 410-2/2021/6
Ljubljana, dne 30. julija 2021
EVA 2021-3130-0055
Mag. Tanja Muha
direktorica
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 47601-11/2021/8, z dne 31. 12. 2021.
Priloga:
Posebna obrazložitev
Tarife 2022 o vrednosti točke za plačilo na podlagi
obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc
in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
za delovanje regulatornega organa na področju
elektronskih komunikacij
Tarifa 2022 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za
uporabo elementov oštevilčenja (v nadaljnjem besedilu: tarifa)
predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v
višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima
agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13,
40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem
besedilu: ZEKom-1) in za sorazmerni delež stroškov delovanja
skupnih služb agencije.
2. Vire financiranja agencije na področju elektronskih komunikacij določa ZEKom-1, in sicer predvideva tri vrste plačil:
– plačila na podlagi obvestila iz 5. člena ZEKom-1 (6. člen
ZEKom-1),
– plačila za uporabo radijskih frekvenc (60. člen
ZEKom-1),
– plačila za uporabo elementov oštevilčenja (74. člen
ZEKom-1).
3. Za vsakega od zgoraj navedenih virov financiranja
mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na
posameznega zavezanca in je določena z zakonom (drugi in
tretji odstavek 6. člena ZEKom-1) oziroma s splošnim aktom,
ki ga sprejme agencija (drugi odstavek 60. člena in drugi odstavek 74. člena ZEKom-1). Pri določitvi vrednosti točke mora
agencija upoštevati naslednja pravila:
– vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je
določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki
jih ima agencija z izvrševanjem določb ZEKom-1, razen določb
V. in VI. poglavja,
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih
frekvenc je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane
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stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje ZEKom-1),
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov
oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom
elementov oštevilčenja (VI. poglavje ZEKom-1).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so
zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v Programu
dela in finančnem načrtu agencije za leto 2022.
5. V letu 2022 bo agencija na področju elektronskih komunikacij z zbranimi sredstvi zasledovala spodaj navedene cilje
(ločeno za vsako vrsto plačila), ki so natančneje opisani v Programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2022, in sicer:
a) Poleg rednih nalog bo agencija izvajala več aktivnosti
za dosego ciljev v okviru regulacije:
– analiza učinkov regulacije upoštevnega trga 4
(2014/710/EU): Veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni
lokaciji, in sicer ugotoviti stanje na trgu z vidika konkurence,
ponudbe storitev in razvoja infrastrukture;
– analiza regulacije upoštevnega trga 2 (2020/2245/EU):
Veleprodajna namenska zmogljivost, in sicer ugotoviti stanje na
omenjenem trgu in ga skladno z ugotovitvami ustrezno regulirati, da bi tako zagotovili konkurenčnost na trgu ter posledično
omogočili uporabnikom kvalitetne storitve po primernih cenah;
– spremljanje trga za morebitne nove regulatorne ukrepe
s pomočjo analize maloprodajnih in veleprodajnih cen širokopasovnih priključkov za december 2021;
– povečati obveščenost javnosti in ugotavljati dejanske
potrebe uporabnikov elektronskih komunikacij s pomočjo izvedbe raziskave o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve
elektronskih komunikacij in analize stanja povpraševanja po
višjih hitrostih dostopa do interneta in e-vsebinah;
– nuditi podporo operaterjem pri implementaciji ukrepov
– EU Direktiv (roaming, cene zaključevanja v mobilno in fiksno
omrežje in drugo) ter voditi dialog z operaterji;
– ugotoviti stanje na trgu, pripraviti analizo prenosne hitrosti in predlagati spremembe splošnih aktov za zagotavljanje
univerzalne storitve;
– spodbujanje optimizacije investicijskih vlaganj v infrastrukturo z zagotavljanjem informacij na pregleden in enostaven način za vse uporabnike Geoportala ter zagotovitev
optimalnega planiranja gradnje in vzdrževanja komunikacijske
in druge javne infrastrukture lokalnih skupnosti in drugih pomembnih investitorjev v GJI z optimizacijo, posodabljanjem in
vzdrževanjem Portala infrastrukturnih investicij;
– prenova in avtomatizacija zajema podatkov zavezancev
za obvezno poročanje s pomočjo analize uporabniških zahtev
in razvojem sistema ter postavitvijo sistema za zbiranje podatkov, ki bo olajšal poročanje zavezancem in obdelavo podatkov
agenciji;
– vodenje uradne evidence operaterjev in izdajanje odločb o odmeri plačil;
– zbiranje podatkov in poročanje o razvoju trga elektronskih komunikacij;
– pripravljanje gradiva za mednarodna telesa in druge
oblike mednarodnega sodelovanja;
– sodelovanje z domačimi strokovnimi javnostmi in deležniki na trgu elektronskih komunikacij;
– spremljanje dogajanja in trendov na trgu elektronskih
komunikacij;
– nudenje strokovne podpore za uresničitev strateških
ciljev Republike Slovenije;
– poleg spodbujanja uvajanja optičnih vlaken in brezžičnih
komunikacijskih sistemov 5G se bo agencija zavzemala, da
bodo nove omrežne tehnologije izpolnjevale svoje cilje povezljivosti v skladu z evropskimi vrednotami in interesi (varnost,
zaščita končnega uporabnika, ozaveščanje o vplivu elektronskih omrežij na okolje itd.);
– spremljanje učinkov regulativnih ukrepov na trg ter po
potrebi izvedba nove analize na tistih upoštevnih trgih, kjer
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bodo potrebo po tem pokazale analize ali spremenjene mednarodne prakse.
b) Na podlagi V. poglavja ZEKom-1 agencija zagotavlja
optimalno rabo frekvenčnega spektra kot omejene naravne
dobrine. V zvezi z navedenim namerava agencija v letu 2022
izvajati aktivnosti za dosego naslednjih ciljev:
– analiza realizacije ciljev iz Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2021–2023;
– skladno s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim
spektrom za obdobje 2021–2023 podeliti frekvence v letu 2022
in tako omogočiti gradnjo novih omrežij za lokalno uporabo ter
ponudbo podpore vertikalam;
– urejanje frekvenc za omrežje kritične infrastrukture, in
sicer sprejetje bilateralnih/multilateralnih sporazumov za pas
450-470 MHz pasu, podelitev frekvenc 2023, sprejetje bilateralnih/multilateralnih sporazumov za pas 410-430 MHz pasu, s
podelitvijo frekvenc 2023, sodelovanje pri spremljanju tehnične
regulative in podelitev ODFR za EGSM-R in FMRS, če bo
podana zahteva Slovenskih Železnic, pregled ODRF in koordinacij ter vpis v osrednji register pri ITU (MR) v sodelovanju s
Javno Agencijo za civilno letalstvo RS: 70 MHz, 108-118 MHz;
– priprava spektra za uvedbo 4G/5G za video vertikalo
in ostale napredne mobilne storitve, spekter za prehod iz DTT
na 4G/5G;
– omogočiti poslušalcem čim bolj raznovrstno in zanimivo ponudbo radijskih programov z izvedbo javnih razpisov za
podelitev FM frekvenc, v primeru interesa bo agencija izvedla
razpis novih frekvenc za DAB+ omrežje;
– ažurna obravnava vlog ter izdaja odločb o dodelitvi
radijskih frekvenc, podaljševanje odločb, vodenje registra frekvenc ter mednarodne koordinacije in optimizacije frekvenc s
čimer se zagotavlja možnost posodabljanja infrastrukture za
radiokomunikacijske storitve;
– raziskovanje možnosti nadaljnjega razvoja radiodifuznega trga;
– izvajanje aktivnosti za ščitenje interesov Republike Slovenije glede škodljivega radijskega motenja čezmejnih radijskih
postaj;
– nadaljevanje aktivnosti za formiranje podatkovne baze
za vodenje evidenc o osebnih javljalnikih lokacije;
– nadgradnja oziroma vzpostavitev povezave med uradnimi podatkovnimi bazami ter priprava nove programske opreme
za podporo pri izdaji odločb za dosego večje učinkovitosti
agencije;
– po potrebi bo agencija organizirala delavnice in posvete
za zainteresirano javnost, aktivno pa sodelovala tudi na strokovnih dogodkih drugih organizatorjev.
c) Z namenom zasledovanja določb VI. poglavja ZEKom-1
bo agencija v letu 2022 skrbela za racionalno uporabo elementov oštevilčenja in izvajala aktivnosti za dosego naslednjih
ciljev:
– ugotoviti nevarnost izčrpanja elementov oštevilčenja in
določiti merila za zavrnitev izdaje odločb o dodelitvi elementov
oštevilčenja, če vlagatelj, ki ni operater, ne izkaže sposobnosti
upravljanja z elementi oštevilčenja z vzpostavitvijo pravne podlage (splošni akt) in določitvijo meril za ocenjevanje spodobnosti upravljanja z elementi oštevilčenja in nevarnosti izčrpanja
elementov oštevilčenja;
– možnost dodelitve elementov oštevilčenja, ki niso medosebne komunikacijske storitve, ki se uporabljajo v drugih
državah članicah EU in redno posredovanje informacij organu
BEREC z vzpostavitvijo pravne podlage in internega sistema
za določitev eksteritorialne uporabe elementov oštevilčenja ter
sistema za posredovanje informacij o izdanih tovrstnih odločbah organu BEREC;
– agencija bo še naprej vodila ustrezno uradno evidenco
o dodeljenih elementih oštevilčenja, elektronskih komunikacijskih omrežjih in storitvah;
– ažurna obravnava vlog za pridobitev odločb o dodelitvi
elementov oštevilčenja in vodenje postopkov za izdajo soglasja
za prenos pravice uporabe elementov oštevilčenja na drugega
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operaterje, nadzor racionalno rabo dodeljenih številskih elementov in spremljanje izvajanja prenosljivosti številk;
– spremljanje in morebitno posredovanje ob pojavu prevar in neustreznih ravnanj operaterjev na področju številskega
prostora;
– spremljanje in obravnava področja številk posebnega
pomena;
– spremljanje ustreznosti trenutnih regulativnih in zakonskih določil pri dodeljevanju elementov oštevilčenja;
– aktivno sodelovanje pri pripravi različnih vrst dokumentov v okviru delovnih skupin v organizaciji CEPT/ECC, BEREC
in ITU.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagane vrednosti točk. Pri izračunu agencija upošteva potrebno pokrivanje stroškov, ki so potrebni za
izvajanje posameznih dejavnosti agencije, glede na načrtovane
cilje in naloge.
Agencija bo, upoštevajoč načrtovano strukturo in obseg
potrebnih stroškov za opravljanje regulatornih nalog za posamezno vrsto plačila zvišala oziroma znižala naslednje tarife,
in sicer:
– pri plačilih na podlagi obvestila znižanje za 0,70 EUR,
oziroma 41,18 %,
– pri plačilih za uporabo radijskih frekvenc zvišanje za
0,12 EUR oziroma za 20,0 %,
– pri plačilih za uporabo elementov oštevilčenja znižanje
za 0,17 EUR oziroma 13,93 %.
Razlog za spremembo višine tarif je naslednji: pri plačilih na podlagi obvestila in pri plačilih za uporabo elementov
oštevilčenja je znižanje predvsem zaradi načrtovane porabe
presežka leta 2020, pri plačilih za uporabo radijskih frekvenc
pa je zvišanje tarife v letu 2022 predvsem zaradi ustvarjenega
presežka odhodkov nad prihodki v letu 2020, saj agencija v
tem letu ni ustvarila prvotno načrtovanih prihodkov iz naslova
administrativnih stroškov javne dražbe.
7. Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela
in finančni načrt agencije za leto 2022, oblikovala na podlagi
načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti, morebiten presežek odhodkov nad prihodki
poslovnega leta ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb
za plačila na podlagi ZEKom-1. Predlog tarife je tako stroškovno naravnan.

4400.

Tarifa 2022 o vrednosti točke za plačilo
za izvajanje poštnih storitev

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Zakona o poštnih
storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in
81/15) in prvega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni
list RS, št. 109/09) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije

TARIFO 2022
o vrednosti točke za plačilo za izvajanje
poštnih storitev
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila
izvajalcev poštnih storitev Agenciji za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2022.
2. člen
(vrednost točke in število točk)
(1) Vrednost točke znaša 8,39 EUR.
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(2) Število točk za posamezne skupine poštnih storitev
je določeno v 3. členu Pravilnika o načinu izračunavanja in
poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS,
št. 109/09).
3. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife je v Prilogi, ki je sestavni del te tarife
ter določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje
agencija.
4. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2022.
Št. 410-2/2021/8
Ljubljana, dne 30. julija 2021
EVA 2021-3130-0056
Mag. Tanja Muha
direktorica
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 47601-11/2021/8, z dne 31. 12. 2021.
Priloga:
Posebna obrazložitev
Tarife 2022 o vrednosti točke za plačilo
za izvajanje poštnih storitev
Tarifa 2022 o vrednosti točke za plačilo za izvajanje poštnih storitev predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji
za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v
višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima
agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o poštnih
storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in
81/15; v nadaljnjem besedilu: ZPSto-2) in za sorazmerni delež
stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izvajalca univerzalne
storitve na podlagi tretjega odstavka 24. člena ZPSto-2 ter plačila fizičnih ali pravnih oseb, ki izvajajo zamenljive storitve na
podlagi obvestila in ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka
24. člena ZPSto-2.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti
vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke
se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega
zavezanca in je določena v Pravilniku o načinu izračunavanja
in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS,
št. 109/09).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so
zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v Programu
dela in finančnem načrtu agencije za leto 2022.
5. Z načrtovanimi sredstvi namerava agencija doseči
naslednje cilje, ki so natančneje opisani v Programu dela in
finančnem načrtu agencije za leto 2022, in sicer:
– v okviru regulacije ločenega računovodstva zagotoviti skladnost stroškovnega modela s preveritvijo skladnosti
stroškovnega modela Pošte Slovenije in izračunom WACC
za izvajanje univerzalne poštne storitve Pošte Slovenije ter
ugotavljanje morebitnega nepravičnega finančnega bremena
zagotavljanja univerzalne storitve predpisane kakovosti;
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja univerzalne poštne
storitve, ki spodbuja konkurenco in prispeva k zagotavljanju
poštnih storitev visoke kakovosti, po nizkih cenah in širokim
izborom za uporabnike z izvedbo analize učinkovitosti izvajanja
univerzalne poštne storitve;
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– povečati obveščenost javnosti o cenah in kakovosti
prenosa paketov v čezmejnem prometu s pomočjo primerjalne analize cen in kakovosti prenosa paketov v čezmejnem
prometu;
– ugotavljanje dejanskih potreb uporabnikov ob vse večjem upadanju pisemskih in naraščanju paketnih pošiljk, predvsem iz naslove e-trgovine na podlagi izvedbe raziskave o
potrebah uporabnikov poštnih storitev (splošna in poslovna
javnost);
– pridobivanje statističnih podatkov s trga poštnih storitev
in spremljanje trga za nove regulatorne ukrepe s pomočjo analize trga poštnih storitev za leto 2021;
– poenostaviti poročanje in izboljšati preglednost trga s
pomočjo posodobitve sistema za zbiranje in prikaz podatkov o
trgu poštnih storitev;
– izboljšanje kakovosti zajetih podatkov in poenostavitev
poročanja s prenovitvijo statističnih vprašalnikov o trgu poštnih
storitev in organizacijo delavnice za izvajalce poštnih storitev
glede poročanja;
– zagotavljanje izvajanja univerzalne poštne storitve
skladno s potrebami uporabnikov in trga ter po dostopnih in
stroškovno naravnanih cenah z izdajo soglasja k cenam in
splošnim pogojem izvajanja univerzalne poštne storitve;
– skrb za interese uporabnikov ob preoblikovanju omrežja
ob obravnavi vlog za preoblikovanje in zapiranje kontaktnih
točk;
– preveritev, ali je bila dosežena predpisana kakovost
univerzalne storitve za vse uporabnike poštnih storitev na
celotnem območju RS na podlagi izvedbe presoje uporabljene
metodologije in rezultatov merjenja kakovosti prenosa korespondence in paketov.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagano vrednost točke. Agencija bo
upoštevajoč načrtovano strukturo in obseg potrebnih stroškov
glede na leto 2021 zvišala tarifo pri plačilih za izvajanje poštnih
storitev za 0,79 EUR oziroma 10,39 %. Razlog za spremembo
je zaradi višje načrtovanih stroškov poslovanja v letu 2022,
ob načrtovani porabi presežka leta 2020 (višina načrtovane
porabe presežka v tarifi v letu 2021 je na primerljivi ravni kot
v letu 2022, tako da je višja tarifa posledica predvsem višjih
načrtovanih stroškov v letu 2022).
7. Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela
in finančni načrt agencije za leto 2022, oblikovala na podlagi
načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih
služb za plačila na podlagi ZPSto-2.

4401.

Tarifa 2022 o vrednosti točke in o višini deleža
glede na zaračunano uporabnino za uporabo
javne železniške infrastrukture, za delovanje
regulatornega organa na področju
železniškega prometa

Na podlagi tretjega odstavka 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno
besedilo, 30/18 in 82/21) izdaja Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije

TARIFO 2022
o vrednosti točke in o višini deleža glede
na zaračunano uporabnino za uporabo
javne železniške infrastrukture, za delovanje
regulatornega organa na področju
železniškega prometa
1. člen
(vsebina)
(1) Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega
plačila prevoznikov in plačila upravljavca javne železniške infra-
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strukture Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2022.
(2) Ta tarifa določa tudi višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture
v letu 2020, za katerega se prevozniku poveča znesek plačila
agenciji.
2. člen
(vrednost točke)
(1) Vrednost točke za izračun plačila agenciji znaša
19,11 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine zavezancev je
določeno v drugem odstavku 18.e člena Zakona o železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21).
3. člen
(višina deleža glede na zaračunano uporabnino)
Višina deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2020 znaša 1,18 %.
4. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife je v Prilogi, ki je sestavni del te tarife
in določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih zasleduje
agencija.
5. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2022.
Št. 410-2/2021/9
Ljubljana, dne 30. julija 2021
EVA 2021-3130-0057
Mag. Tanja Muha
direktorica
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 47601-11/2021/8, z dne 31. 12. 2021.
Priloga:
Posebna obrazložitev
Tarife 2022 o vrednosti točke in o višini deleža glede
na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške
infrastrukture, za delovanje regulatornega organa
na področju železniškega prometa
Tarifa 2022 o vrednosti točke in o višini deleža glede na
zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva
neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v
okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev iz
prvega odstavka 18.e člena Zakona o železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18
in 82/21; v nadaljnjem besedilu: ZZelP) v višini sredstev, ki so
potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem
nalog opredeljenih v tem zakonu in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Zavezanci za plačilo agencije so prevozniki v železniškem prometu in upravljavec javne železniške infrastrukture
(prvi odstavek 18.e člena ZZelP).
3. Obveznost plačila zavezancev je določena v drugem
odstavku 18.e člena ZZelP. Za prevoznike znaša 500 točk in
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se jim poveča za znesek, ki ustreza deležu prevozniku zaračunane uporabnine v preteklem obdobju. Za upravljavca javne
železniške infrastrukture pa znaša 5500 točk. Agencija določi
vrednost točke in višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v preteklem
obdobju s to tarifo.
4. Naloge agencije so podrobneje opredeljene v Programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2022. Sestavni
del programa dela in finančnega načrta je tudi tarifa.
5. Z načrtovanimi sredstvi namerava agencija doseči
naslednje cilje, ki so natančneje opisani v Programu dela in
finančnem načrtu agencije za leto 2022, in sicer:
– zagotavljanje enakopravnega dostopa do javne železniške infrastrukture in transparentnega, pravilnega in nediskriminatornega zaračunavanja uporabnine za njeno uporabo ter s
tem zagotavljanje vsem prosilcem/prevoznikom nediskriminatorno obravnavo in krepitev konkurence;
– zagotavljanje izboljšanja izkoriščenosti dodeljenih vlakovnih poti in učinkovito uporabo javne železniške infrastrukture;
– zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do objektov
in naprav, v katerih se izvajajo dodatne storitve in pravično
zaračunavanja njihove uporabe ali/in storitev v njih ter s tem
zagotavljanje prevoznikom enakopravne pogoje za konkurenco
na tem trgu, zlasti morebitnim novim prevoznikom pri vstopu
na ta trg;
– ugotavljanje dejanskih potreb uporabnikov storitev železniškega tovornega in potniškega prevoza ter seznanitev z
njihovimi pogledi na trg v železniškem prometu;
– osveščati potnike z njihovimi pravicami na trgu železniških storitev;
– aktivno sodelovanje z deležniki pri reševanju aktualnih
problemov;
– aktivno izvajanje pristojnosti reševanja pritožb in nadzora upravnega odbora ter skupne koridorske pisarne (C-OSS);
– aktivno sodelovanje v strokovnih razpravah doma in
na mednarodni ravni z namenom prenosa dobrih regulativnih
praks v Slovenijo;
– zagotavljanje informacij in podatkov o trgu železniških
storitev, ki do sedaj še niso bili dostopni oziroma grafično
prikazani.
6. Vrednost točke za izračun plačila agenciji se, glede na
leto 2021, znižuje za 3,14 EUR oziroma 14,11 %, in sicer znaša
19,11 EUR. V primerjavi z letom 2021 se znižuje tudi delež
glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške
infrastrukture, za katerega se prevoznikom poveča znesek
plačila agenciji, in sicer za 1,08 %, tako da ta v letu 2022 znaša
1,18 %. Razlog za spremembo višine tarife je predvsem zaradi
načrtovane porabe presežka iz leta 2020. Agencija je predlog
tarif, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za
leto 2022, oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov,
ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb, z upoštevanjem presežka
prihodkov nad odhodki iz leta 2020.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Cerkno

Na podlagi 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov
za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84,
32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl.
US, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US),
218. člena, 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl.
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl.
US), 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 in 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Statuta Občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine
Cerkno na 32. seji dne 29. 12. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Cerkno
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkno
(Uradni list RS, št. 193/20); v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V 2. členu se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se
odmeri tudi za nelegalne gradnje ter za objekte, ki so zgrajeni
na nestavbnih zemljiščih, ne glede na to ali gre za legalno ali
nelegalno gradnjo.«
3. člen
V 3. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen – za gradbeno inženirske objekte, ki niso objekti GJI,
se določi kot tlorisna projekcija površine objekta na zemljišču,
ki se uporablja za opravljanje poslovne dejavnosti, med katere
sodijo npr. počivališča, parkirišča, skladišča na prostem, objekti
na smučiščih, sončne elektrarne, obrambni objekti, pokopališča, ribogojnice, športna igrišča, deponije in podobno.«
4. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
(opremljenost stavbnega zemljišča)

Kanalizacija
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Električno omrežje Stavbna zemljišča,
ki jih je možno priključiti
15
Javna razsvetljava Vsa stavbna zemljišča, ki ležijo
v razdalji do 100 m od svetilke
10
Za določitev točk se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc gospodarske javne infrastrukture.«
5. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primerih, če podatek o površini stavbe, namenu
oziroma dejavnosti v uradnih evidencah ne obstaja, se ne vodi
oziroma obstaja dvom o njegovi pravilnosti, le-tega na podlagi javnega naznanila ter izvedene javne razgrnitve podatkov
oziroma izvedenega ugotovitvenega postopka, lahko določi
pristojen organ za odmero nadomestila. Ugotovitveni postopek občina vodi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje
nepremičnin, prostorsko načrtovanje in graditev ter v skladu s
predpisi, ki urejajo upravni postopek.«
6. člen
V 9. členu se v četrtem odstavku spremeni tabela tako,
da se glasi:
Namembnost zemljišča

Območje
1. območje 2. območje

Stavbna zemljišča za stanovanjski
namen

30

15

Stavbna zemljišča za poslovne
namene

300

150

7. člen
V 11. členu se zadnji stavek drugega odstavka spremeni
tako, da se glasi: »Sklep se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.«
8. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(spremembe in sporočanje podatkov za odmero nadomestila)
Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan v uradnih
evidencah urediti vse spremembe, ki bi kakorkoli vplivale na
odmero nadomestila.
Občinska uprava pridobiva podatke o nepremičninah in
zavezancih iz uradnih evidenc.
Zavezanec za plačilo nadomestila lahko občinski upravi
po nastanku spremembe sporoči vse spremembe, ki bi kakorkoli vplivale na odmero nadomestila in jih ni možno pridobiti iz
uradnih evidenc.«
9. člen
15. člen odloka se spremeni tako da se glasi:
(oprostitve plačila nadomestila)

Opremljenost stavbnega zemljišča z objekti in omrežji
gospodarske javne infrastrukture ali z omrežji infrastrukture
gospodarskih javnih služb se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Opremljenost stavbnega
zemljišča
Vsa stavbna zemljišča
Stavbna zemljišča,
ki jih je možno priključiti
Stavbna zemljišča,
ki jih je možno priključiti
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»15. člen

»8. člen

Gospodarska javna
infrastruktura
Cesta
Vodovod
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Število
točk
15
25
25

(1) Nadomestilo se ne plačuje v primerih, določenih z
zakonom.
(2) Nadomestila se na lastno zahtevo oprosti zavezanec,
ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil
družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni ali neposredno plačal
komunalni prispevek. Oprostitev plačevanja nadomestila traja
5 let. Oprostitev začne teči od dneva vselitve v stanovanje
oziroma v stanovanjsko hišo.
(3) Plačila nadomestila so oproščeni tudi zavezanci, ki so
prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka,
največ za eno leto in jo lahko zavezanec po poteku tega roka
ponovno zahteva.
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(4) Oprostitev plačevanja nadomestila se uvede na pisno
zahtevo zavezanca, ki jo mora zavezanec skupaj z ustreznimi
dokazili vložiti pri občinski upravi Občine Cerkno.«
10. člen
16. člen odloka se črta.
11. člen
Kot del tega odloka se objavita prilogi:
– Priloga 1: Pregledna karta območij v merilu 1:80000
– Priloga 2: Razvrstitev zazidanih stavbnih zemljišč.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2022.
Št. 900-0013/2020
Cerkno, dne 29. decembra 2021
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič
po pooblastilu
Domen Uršič
podžupan
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PRILOGA 1:

OBČINA CERKNO
Pregledna karta območij odmere nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča

Legenda
meja občine
Območja
1. območje
2. območje
Merilo: 1:80000

Stran
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PRILOGA 2: Razvrstitev zazidanih stavbnih zemljišč
A. Stanovanjski namen
Objekti in stavbe za stanovanjsko rabo, kot jo določajo predpisi, ki urejajo vrste dejanskih rab delov
stavbe. Sem spadajo zlasti:
- stanovanje v enostanovanjski stavbi,
- stanovanje v dvostanovanjski stavbi,
- stanovanje
- oskrbovano stanovanje,
- bivalna enota
- garažne stavbe, garaže v garažni hiši in pokrita parkirišča, ki se ne uporabljajo v povezavi s poslovno
dejavnostjo.
B. Storitveni in trgovski namen
Objekti in stavbe za storitveno in trgovsko rabo, kot jo določajo predpisi, ki urejajo vrste dejanskih rab
delov stavbe, kot so npr.:
- poslovni del stavbe,
- nastanitveni gostinski obrat,
- prehrambni gostinski obrat,
- koča, dom,
- trgovski del stavbe,
- banka, pošta, zavarovalnica,
- sejemska dvorana, razstavišče,
- bencinski servis,
- trgovski del stavbe na bencinskih servisih,
- del stavbe za opravljanje storitev
- garažne stavbe in drugi objekti, ki se uporabljajo v povezavi z storitvenimi in trgovskimi
dejavnostmi.
C. Proizvodni namen
C1 Industrijski objekti in stavbe, z rabo, kot jo določajo predpisi, ki urejajo vrste dejanskih rab delov
stavbe, kot so npr.:
- del stavbe za industrijsko rabo,
- elektrarna,
- del stavbe za težko industrijo,
- del stavbe z rezervoarjem, silos,
- del stavb za potniški promet
- hangarji, remize, tovorni terminali
- garažne stavbe in drugi objekti, ki se uporabljajo v povezavi s proizvodnimi dejavnostmi.
C2 Objekti in stavbe za kmetijsko rabo, če se uporabljajo za kmetijsko poslovno dejavnost z rabo, kot
jo določajo predpisi, ki urejajo vrste dejanskih rab delov stavbe, kot so npr.:
- hlev,
- del stavbe za spravilo pridelka,
- del stavbe za rastlinsko pridelavo,
- pomožni kmetijski del stavbe,
- zavetišče in hotel za živali,
- garažne stavbe in drugi objekti, ki se uporabljajo v povezavi z dejavnostmi, naštetimi v tej alineji.
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D. Družbeni namen
Objekti in stavbe, ki so splošnega družbenega pomena, z rabo, kot jo določajo predpisi, ki urejajo vrste
dejanskih rab delov stavbe, kot so npr.:
- del stavbe za kulturo in razvedrilo,
- del stavbe za živali ali rastline v živalskem ali botaničnem vrtu,
- muzej in knjižnica,
- arhiv,
- poslovni prostor javne uprave,
- šola, vrtec,
- del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,
- bolnica, zdravstveni dom,
- zdravilišče,
- del stavbe za zdravstveno oskrbo,
- športni objekti,
- garažne stavbe in drugi objekti, ki se uporabljajo v povezavi z dejavnostmi za družbeni namen.
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Sklep o potrditvi cene odvoza sveč
iz pokopališč na območju Občine Cerkno

Občinski svet Občine Cerkno je na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno (Uradni
list RS, št. 45/09) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni
list RS, št. 164/20) na 31. redni seji dne 27. 12. 2021 sprejel
naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje ceno odvoza sveč
iz pokopališč na območju Občine Cerkno:
nova cena v € brez DDV
Odvoz sveč iz pokopališč

€/t

435,49

Cena velja za prihodnje obračunsko obdobje, ki je od
1. 1. 2022.
Št. 014-0010/2021-8
Cerkno, dne 28. decembra 2021
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič
po pooblastilu
Domen Uršič
podžupan

4404.

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne
službe 24-urna dežurna služba na območju
Občine Cerkno

Občinski svet Občine Cerkno je na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno (Uradni
list RS, št. 45/09) in 16. člena Statuta občine Cerkno (Uradni
list RS, št. 164/20) na 31. redni seji dne 27. 12. 2021 sprejel
naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje ceno gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine
Cerkno:

4405.

Na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Očini Cerkno (Uradni list RS, št. 17/15), Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12,
76/17, 78/19) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 117/07, 94/14. 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno
na 31. redni seji dne 27. 12. 2021 sprejel

SKLEP
o cenah gospodarskih javnih služb zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov
na območju Občine Cerkno
I.
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje cene
zbiranja določenih vrst odpadkov na območju Občine Cerkno:
Storitev

€/pokojnik

III.
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2022.
Št. 014-0010/2021-6
Cerkno, dne 28. decembra 2021
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič
po pooblastilu
Domen Uršič
podžupan

Cena velja za prihodnje obračunsko obdobje, ki je od
1. 1. 2022.
Št. 014-0010/2021-7
Cerkno, dne 28. decembra 2021

po pooblastilu
Domen Uršič
podžupan

Predlagana
cena

II.
Ker so cene izračunane na 4 decimalna mesta, so zaradi
zaokrožitev pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.

278,19

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

EM

Zbiranje komunalnih odpadkov
€/kg
0,2114
(brez BIO) – storitev
Infrastruktura za zbiranje komunalnih
€/kg
0,0021
odpadkov
Zbiranje bioloških odpadkov –
€/kg
0,3007
storitev*
Infrastruktura za zbiranje bioloških
€/kg
0,0024
odpadkov*
*Pri ravnanju z biološkimi odpadki, smo v sklepu zapisali
le ceno zbiranja bioloških odpadkov. Na položnici bo uporabnikom obračunana skupna cena zbiranja in obdelave bioloških
odpadkov. Cene za obdelavo bioloških odpadkov so veljavne
skladno s cenikom koncesionarja JP Voka Snaga d.o.o. Trenutno veljavna cena obdelave bioloških odpadkov je začela
veljati s 1. 4. 2021.
Storitve zbiranja odpadkov se obračunavajo glede na
dejanske mesečne količine zbranih odpadkov.
Vse cene so brez davka na dodano vrednost.

nova cena brez DDV
24-urna dežurna služba

Sklep o cenah gospodarskih javnih služb
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
na območju Občine Cerkno

HRPELJE - KOZINA
4406.

Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2022

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 51/15) in 18. člena Odloka o nadomestilu

Uradni list Republike Slovenije
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje
- Kozina (Uradni list RS, št. 75/17) je županja Občine Hrpelje
- Kozina sprejela

SKLEP
o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina
za leto 2022

Št.

3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-1/2021-127
Hrpelje, dne 29. decembra 2021
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

LJUBLJANA
4407.

Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Mestne
občine Ljubljana za leto 2022

Na podlagi 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in
drugega odstavka 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03, 120/05, 4/06 –
popr., 57/06, 122/07, 107/09 – obv. razlaga, 101/13 – ZdavNepr
in 22/14 – odl. US) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel

SKLEP
o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana
za leto 2022
1. člen
Ugotovi se, da znaša revalorizirana vrednost točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2022:
– 0,000532 eurov/m2/mesec za zazidana stavbna zemljišča in

Stran

13609

– 0,000797 eurov/m2/mesec za nezazidana stavbna zemljišča.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4220-2882/2021-1
Ljubljana, dne 30. decembra 2021
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

1.
Ugotovi se, da revalorizirana vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022 znaša 0,001867 EUR.
2.
Tako določena vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2022
dalje.

209 / 31. 12. 2021 /

TRŽIČ
4408.

Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti
točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič
za leto 2022

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 74/16) in na podlagi uradne objave
Statističnega urada RS o višini inflacije v letu 2021 (spletni
portal Statističnega urada RS, dne 30. 12. 2021) je župan
Občine Tržič sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Tržič za leto 2022
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Tržič se revalorizira
z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin
za obdobje pred letom, za katero se nadomestilo odmerja,
znaša 4,9 %. Letna vrednost točke za leto 2021 je znašala
0,0032867096 EUR.
2. člen
Ugotovi se, da znaša letna vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Tržič za leto 2022 0,0034477584 EUR.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2022.
Št. 422-0095/2021
Tržič, dne 30. decembra 2021
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic

Stran
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VSEBINA
4395.

4396.

4397.
4398.

4399.
4400.
4401.

VLADA

Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje
gospodarskega položaja na področju turizma, o
povračilu sredstev prek informacijskega sistema
Finančne uprave Republike Slovenije ter o načinu
vodenja in upravljanja evidence bonov
13579
Odlok o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic
škode v kmetijstvu
13585

13585

4403.
4404.
4405.

4407.

Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto
2022
13609

4408.

Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2022
13609

LJUBLJANA

TRŽIČ

13596
13598
13600

Uradni list RS – Razglasni del
13601

OBČINE
4402.

Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina za leto
2022
13608

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Tarifa Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Tarifa 2022 o vrednosti točke za plačilo na podlagi
dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
Tarifa 2022 o vrednosti točke za plačilo na podlagi
obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc
in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
Tarifa 2022 o vrednosti točke za plačilo za izvajanje
poštnih storitev
Tarifa 2022 o vrednosti točke in o višini deleža
glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne
železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa

HRPELJE - KOZINA

4406.

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 209/21
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

CERKNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Cerkno
Sklep o potrditvi cene odvoza sveč iz pokopališč
na območju Občine Cerkno
Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe
24-urna dežurna služba na območju Občine Cerkno
Sklep o cenah gospodarskih javnih služb zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov na območju
Občine Cerkno

13603
13608
13608
13608

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Drugo preklicujejo

2967
2999
3002
3029
3030
3030
3030
3031
3031
3033
3033

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica mag. Mateja Lekan Štrukelj • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do
31. 12. 2021 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 5 %
DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842, telefaks (01) 4250 199, uredništvo
(01) 2001 841/868, uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.uradni-list.si
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