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PREDSEDNICA REPUBLIKE
410. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 

veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini 
Bahrajn

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) 
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – 
ZKZaš) izdajam

U K A Z
o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije  

v Kraljevini Bahrajn

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije v Kraljevini Bahrajn s sedežem v Abu Dabiju postavim 
Natalio Al Mansour.

Št. 501-03-6/2023-2
Ljubljana, dne 20. februarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
411. Pravilnik o dejavnikih neznatnega 

in povečanega tveganja za pranje denarja 
ali financiranje terorizma

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in tretjega odstav-
ka 64. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in finan-
ciranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22) minister 
za finance izdaja

P R A V I L N I K
o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja 

za pranje denarja ali financiranje terorizma

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

S tem pravilnikom se določajo dejavniki neznatnega in 
povečanega tveganja v zvezi s stranko, poslovnim razmerjem, 
transakcijo, produktom, storitvijo, distribucijsko potjo, državo ali 
geografskim območjem, ki jih upošteva zavezanec iz 4. člena 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja teroriz-
ma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22; v nadaljnjem besedilu: 
ZPPDFT-2) pri ocenjevanju tveganja za pranje denarja ali 
financiranje terorizma.

II. DEJAVNIKI NEZNATNEGA TVEGANJA

2. člen
(dejavniki neznatnega tveganja v zvezi s stranko)

V skladu s tretjim odstavkom 62. člena ZPPDFT-2 zave-
zanec pri ocenjevanju tveganja za pranje denarja ali financira-
nje terorizma v zvezi s stranko upošteva naslednje dejavnike 
neznatnega tveganja:

1. stranka je družba, katere vrednostni papirji so uvrščeni 
v trgovanje na organiziranem trgu v eni državi članici ali več dr-
žavah članicah v skladu z zakonodajo Evropske unije, oziroma 
družba s sedežem v tretji državi, katere vrednostni papirji so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu v državi članici ali 
tej tretji državi, pod pogojem, da v tej tretji državi veljajo zahteve 
za razkritje podatkov v skladu z zakonodajo Evropske unije ali 
primerljivimi mednarodnimi standardi;

2. stranka je del javnega sektorja, kamor se štejejo dr-
žavni organi, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne 
agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi 
ter druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki dr-
žavnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti;

3. stranka je pravna oseba, ki ima sedež v državi iz 4. čle-
na tega pravilnika;

4. stranka je fizična oseba, ki ima državljanstvo države iz 
4. člena tega pravilnika;

5. stranka je fizična oseba, ki ima stalno ali začasno pre-
bivališče v državi iz 4. člena tega pravilnika.
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3. člen
(dejavniki neznatnega tveganja v zvezi  

s poslovnim razmerjem, transakcijo, produktom,  
storitvijo ali distribucijsko potjo)

V skladu s tretjim odstavkom 62. člena ZPPDFT-2 za-
vezanec pri ocenjevanju tveganja za pranje denarja ali finan-
ciranje terorizma v zvezi s poslovnim razmerjem, transakcijo, 
produktom, storitvijo ali distribucijsko potjo upošteva naslednje 
dejavnike neznatnega tveganja:

1. police življenjskega zavarovanja, pod pogojem, da 
posamezni obrok premije ali več obrokov premije zavarovanja 
skupaj, ki jih je treba plačati v enem letu, ne presega vrednosti 
1.000 eurov, ali kadar plačilo enkratne premije zavarovanja ne 
presega vrednosti 2.500 eurov;

2. posle pokojninskega zavarovanja, pod pogojem, da:
– jih ni mogoče prenesti na drugo osebo in zastaviti pravic 

iz naslova sredstev pokojninskega sklada, vpisanih na oseb-
nem računu stranke, in da gre za sklenitev zavarovalne police 
pokojninske sheme;

– gre za sklenitev kolektivnega zavarovanja v okviru po-
kojninske ali druge podobne sheme, ki zaposlenim zagotavlja 
pravico do pokojnine, če premije zavarovanja v korist zavaro-
vanca plačuje delodajalec ali če se premije zavarovanja vpla-
čujejo z odtegovanjem od plače in v okviru sheme ni dovoljen 
prenos pravic na drugo osebo;

– gre za sklenitev individualnih zavarovanj oziroma lastne 
udeležbe zavarovancev v skladu z zakonom, ki ureja dodatna 
pokojninska zavarovanja, če vplačila premij v enem letu ne 
presegajo višine, kot jo zakon, ki ureja dohodnino, določa za 
davčno olajšavo za dodatno pokojninsko zavarovanje;

– gre za sklenitev doživljenjske pokojninske rente v skladu 
z zakonom, ki ureja dodatna pokojninska zavarovanja;

3. finančne produkte ali storitve, ki so ustrezno oprede-
ljeni in omejeni ter namenjeni določenim vrstam strank zaradi 
zagotavljanja njihove finančne vključenosti;

4. produkte, pri katerih se tveganja za pranje denarja in 
financiranje terorizma v zadostni meri obvladujejo z ukrepi, kot 
so omejitve poslovanja na računu, določanje najvišje višine 
transakcije in zagotavljanje preglednosti lastništva;

5. produkte, pri katerih je tveganje za pranje denarja 
in financiranje terorizma v zadostni meri obvladovano zaradi 
zakonske urejenosti dejavnosti zavezanca, kot je poslovanje v 
skladu z zakonom, ki ureja delovanje javnih skladov;

6. produkte, ki so opredeljeni kot klasične igre na srečo, 
kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo.

4. člen
(dejavniki neznatnega geografskega tveganja)

V skladu s tretjim odstavkom 62. člena ZPPDFT-2 zaveza-
nec pri ocenjevanju tveganja za pranje denarja ali financiranje 
terorizma v zvezi s stranko, poslovnim razmerjem, transakcijo, 
produktom, storitvijo ali distribucijsko potjo upošteva naslednje 
dejavnike neznatnega tveganja (registracija, ustanovitev, prebi-
vališče), povezane z državo ali geografskim območjem:

1. države članice;
2. tretje države, ki imajo vzpostavljene učinkovite siste-

me preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja 
terorizma;

3. tretje države, za katere je na podlagi zanesljivih virov 
ugotovljeno, da imajo nizko stopnjo korupcije ali drugih kaznivih 
dejanj;

4. tretje države, za katere je na podlagi zanesljivih virov 
(kot so vzajemna ocenjevanja, poročila mednarodnih teles o 
stanju na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja 
terorizma, poročila o spremljanju izvajanja ukrepov) ugotovlje-
no, da imajo vzpostavljene in učinkovito izvedene ukrepe glede 
boja proti pranju denarja in financiranju terorizma v skladu z 
revidiranimi priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje 
glede pranja denarja (Financial Action Task Force – FATF).

III. DEJAVNIKI POVEČANEGA TVEGANJA

5. člen
(dejavniki povečanega tveganja v zvezi s stranko)

V skladu s tretjim odstavkom 64. člena ZPPDFT-2 zave-
zanec pri ocenjevanju tveganja za pranje denarja ali financi-
ranje terorizma v zvezi s stranko upošteva najmanj naslednje 
dejavnike povečanega tveganja:

1. poslovni odnos s stranko poteka v nenavadnih okoli-
ščinah (na primer: velika nepojasnjena geografska oddaljenost 
med zavezancem in stranko ali druga okoliščina, ki izrazito 
odstopa od običajnega načina poslovanja oziroma opravljanja 
zadevne storitve);

2. stranka je pravna oseba, ki ima sedež v državi iz 7. čle-
na tega pravilnika;

3. stranka je fizična oseba, ki ima stalno ali začasno pre-
bivališče v državi iz 7. člena tega pravilnika;

4. stranka je pravna oseba, tuji sklad, tuja ustanova ali po-
doben pravni subjekt tujega prava, ki je namenjen upravljanju 
zasebnega premoženja;

5. stranka je delniška družba, ki omogoča tretjim osebam, 
da opravljajo vlogo zastopnika v imenu delničarja, ali delniška 
družba, ki izdaja delnice na prinosnika, razen v primerih iz 
1. točke 2. člena tega pravilnika;

6. stranka intenzivno posluje z gotovino;
7. lastniška struktura oziroma spremembe v lastniški 

strukturi stranke so neobičajne ali čezmerno zapletene glede 
na naravo njenega poslovanja;

8. v zvezi s stranko je zavezanec že poročal Uradu Repu-
blike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem 
besedilu: urad) zaradi razlogov za sum pranja denarja ali 
financiranja terorizma;

9. v zvezi s stranko je urad že zahteval izvajanje odredbe 
o začasni ustavitvi transakcije ali tekočega spremljanja poslo-
vanja;

10. za stranko je splošno znano (na primer iz medijev), 
da je že bila obravnavana za kazniva dejanja s področja pranja 
denarja ali financiranja terorizma;

11. stranka je državljan tretje države, ki zaprosi za pravico 
do prebivanja ali za državljanstvo v državi članici v zameno za 
prenos kapitala, nakup nepremičnine ali državnih obveznic ali 
naložbo v gospodarske subjekte v tej državi članici.

6. člen
(dejavniki povečanega tveganja v zvezi  

s poslovnim razmerjem, transakcijo, produktom,  
storitvijo ali distribucijsko potjo)

V skladu s tretjim odstavkom 64. člena ZPPDFT-2 za-
vezanec pri ocenjevanju tveganja za pranje denarja ali finan-
ciranje terorizma v zvezi s poslovnim razmerjem, transakcijo, 
produktom, storitvijo ali distribucijsko potjo upošteva najmanj 
naslednje dejavnike povečanega tveganja:

1. upravljanje premoženja stranke v okviru storitve zaseb-
nega bančništva;

2. produkte ali transakcije, ki bi lahko spodbujale anoni-
mnost;

3. brezosebni poslovni odnosi ali transakcije brez določe-
nih zaščitnih ukrepov, npr. sredstev elektronske identifikacije, 
zadevne storitve zaupanja, kot je določeno v Uredbi (EU) 
št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 
2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elek-
tronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73), ali drugih 
varnih, daljinsko upravljanih ali elektronskih procesov identifi-
kacije, ki jih urejajo, priznavajo, odobrijo ali sprejmejo ustrezni 
nacionalni organi;

4. prejem vplačil od neznanih ali nepovezanih tretjih oseb;
5. nove produkte ali nove poslovne prakse, vključno z 

novim načinom distribucije, ter uporabo novih ali razvijajočih 
se tehnologij za nove in obstoječe produkte;
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6. transakcije, povezane z nafto, orožjem, plemenitimi 
kovinami, tobačnimi izdelki, kulturnimi predmeti in drugimi pred-
meti arheološkega, zgodovinskega, kulturnega in verskega 
pomena ali posebne znanstvene vrednosti ter s slonovino in 
zaščitenimi vrstami.

7. člen
(dejavniki povečanega geografskega tveganja)

V zvezi s tretjim odstavkom 64. člena ZPPDFT-2 zaveza-
nec pri ocenjevanju tveganja za pranje denarja ali financiranje 
terorizma v zvezi s stranko, poslovnim razmerjem, transakcijo, 
produktom, storitvijo ali distribucijsko potjo upošteva naslednje 
dejavnike povečanega tveganja, povezane z državo ali geo-
grafskim območjem:

1. države, ki so uvrščene na seznam visoko tveganih 
tretjih držav s strateškimi pomanjkljivostmi, v katerih ne veljajo 
ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja 
ali financiranja terorizma;

2. države, za katere je na podlagi zanesljivih virov ugoto-
vljeno, da imajo precejšnjo stopnjo korupcije ali drugih kaznivih 
dejanj;

3. države, za katere je na podlagi zanesljivih virov (kot so 
vzajemna ocenjevanja, poročila mednarodnih teles o stanju na 
področju preprečevanja pranja denarja in financiranja teroriz-
ma, poročila o spremljanju izvajanja ukrepov) ugotovljeno, da 
nimajo vzpostavljenih oziroma učinkovito izvedenih ukrepov 
glede boja proti pranju denarja in financiranju terorizma v 
skladu z revidiranimi priporočili Projektne skupine za finančno 
ukrepanje glede pranja denarja (Financial Action Task Force 
– FATF);

4. države, za katere veljajo sankcije, embargi ali podobni 
ukrepi, ki jih izdajo mednarodne organizacije, kot sta Evropska 
unija ali Organizacija združenih narodov;

5. države, ki zagotavljajo financiranje ali podporo terori-
stičnim organizacijam ali v katerih delujejo teroristične organi-
zacije s seznama potrjenih terorističnih organizacij.

8. člen
(upoštevanje seznamov tveganih držav)

Pri upoštevanju dejavnikov povečanega geografskega 
tveganja iz prejšnjega člena zavezanec upošteva tudi seznama 
držav iz tretjega odstavka 55. člena ZPPDFT-2, ki ju na svojih 
spletnih straneh objavi urad.

9. člen
(upoštevanje dejavnikov v smernicah)

Poleg zgoraj navedenih dejavnikov neznatnega oziroma 
povečanega tveganja za pranje denarja in financiranje teroriz-
ma zavezanec upošteva tudi dejavnike, ki so določeni v smer-
nicah pristojnih nadzornih organov iz 169. člena ZPPDFT-2.

IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
(uskladitev notranjih aktov)

Zavezanec izda oziroma uskladi svoje notranje akte s 
tem pravilnikom najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega pravilnika.

11. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha 
uporabljati Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega 
tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni 
list RS, št. 6/18, 152/20 in 48/22 – ZPPDFT-2).

12. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. IPP 007-447/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2022-1611-0058

Klemen Boštjančič
minister 

za finance

412. Pravilnik o znanju italijanskega jezika v vrtcih 
in šolah z italijanskim učnim jezikom

Za izvrševanje 15. in 15.c člena Zakona o posebnih pra-
vicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – 
ZOsn-F in 11/18) s soglasjem Obalne samoupravne skupnosti 
italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della 
Nazionalità Italiana minister za vzgojo in izobraževanje izdaja

P R A V I L N I K
o znanju italijanskega jezika v vrtcih in šolah  

z italijanskim učnim jezikom

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa ravni in podrobnejše pogoje znanja 
italijanskega jezika kot učnega jezika, ki ga morajo obvladati 
vzgojitelji predšolskih otrok, vzgojitelji predšolskih otrok – 
pomočniki vzgojitelja, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji 
in drugi strokovni delavci v vrtcih in šolah z italijanskim uč-
nim jezikom (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci), ravni 
znanja italijanskega jezika kot jezika narodne skupnosti, ki 
ga morajo obvladati delavci, ki v vrtcih in šolah z italijanskim 
učnim jezikom opravljajo strokovno-administrativna, tehnična 
in druga dela (v nadaljnjem besedilu: administrativno-tehnični 
delavci) in dokazila, s katerimi se dokazuje ustrezno znanje 
italijanskega jezika.

2. člen
(strokovni delavci)

Strokovni delavec v vrtcu ali šoli z italijanskim učnim jezi-
kom obvlada italijanski jezik kot učni jezik, če je:

– končal izobraževalni program osnovne šole s prila-
gojenim predmetnikom za osnovno šolo z italijanskim učnim 
jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre ali 
izobraževalni program gimnazije z italijanskim učnim jezikom 
na narodno mešanem območju v slovenski Istri oziroma izo-
braževalni program z italijanskim učnim jezikom za izvajanje 
na narodno mešanem območju v Slovenski Istri za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe in je pridobil z zakonom in drugimi 
predpisi določeno izobrazbo v italijanskem jeziku,

– končal izobraževalni program osnovne šole s prila-
gojenim predmetnikom za osnovno šolo z italijanskim učnim 
jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre in 
izobraževalni program gimnazije z italijanskim učnim jezikom 
na narodno mešanem območju v slovenski Istri oziroma izo-
braževalni program z italijanskim učnim jezikom za izvajanje 
na narodno mešanem območju v Slovenski Istri za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe ali

– dosegel znanje italijanskega jezika vsaj na ravni C1 po 
Skupnem evropskem jezikovnem okvirju (v nadaljnjem bese-
dilu: SEJO).
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3. člen
(administrativno-tehnični delavci)

Administrativno-tehnični delavec obvlada italijanski jezik 
kot jezik narodne skupnosti, če je:

– končal izobraževalni program osnovne šole s prila-
gojenim predmetnikom za osnovno šolo z italijanskim učnim 
jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre,

– končal izobraževalni program gimnazije z italijanskim 
učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri 
oziroma izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom za 
izvajanje na narodno mešanem območju v Slovenski Istri za 
pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali

– dosegel znanje italijanskega jezika vsaj na ravni B1 po 
SEJO.

4. člen
(dokazila o znanju italijanskega jezika)

Ustrezno znanje italijanskega jezika v skladu s tem pra-
vilnikom se dokazuje z naslednjo javno listino:

– z diplomo, s katero se dokazuje, da je z zakonom in 
drugimi predpisi določena izobrazba pridobljena v italijanskem 
jeziku,

– s spričevalom, s katerim se dokazuje, da je z zakonom 
in drugimi predpisi določena izobrazba pridobljena v italijan-
skem jeziku,

– s spričevalom, s katerim se dokazuje končan ustrezen 
izobraževalni program v italijanskem jeziku,

– s certifikatom, s katerim se dokazuje znanje italijanske-
ga jezika v skladu s SEJO.

5. člen
(ustrezni certifikat o znanju italijanskega jezika)

(1) Ustrezni certifikat o znanju italijanskega jezika v skladu 
s SEJO se pridobi z uspešno opravljenim preizkusom znanja 
italijanskega jezika, ki ga izvaja Državni izpitni center.

(2) Ustrezni certifikat o znanju italijanskega jezika v skladu 
s SEJO se pridobi tudi z uspešno opravljenim preizkusom zna-
nja italijanskega jezika, ki ga izvaja tudi druga pravna ali fizična 
oseba, ki jo pooblasti minister, pristojen za izobraževanje.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-84/2020
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-3350-0012

Dr. Darjo Felda
minister

za vzgojo in izobraževanje

413. Pravilnik o znanju madžarskega jezika 
v dvojezičnih vrtcih in šolah

Na podlagi 15.a in 15.c člena Zakona o posebnih pravicah 
italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 
11/18) s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne naro-
dne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 
Közösség minister za vzgojo in izobraževanje izdaja

P R A V I L N I K
o znanju madžarskega jezika  
v dvojezičnih vrtcih in šolah

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa ravni in podrobnejše pogoje znanja 
madžarskega jezika kot učnega jezika, ki ga morajo obvladati 
vzgojitelji predšolskih otrok, vzgojitelji predšolskih otrok – po-
močniki vzgojitelja, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in 
drugi strokovni delavci v dvojezičnih vrtcih in šolah (v nadalj-
njem besedilu: strokovni delavci), ravni ter podrobnejše pogoje 
znanja madžarskega jezika kot jezika narodne skupnosti, ki 
ga morajo obvladati administrativni, računovodski, tehnični in 
drugi delavci (v nadaljnjem besedilu: administrativno-tehnični 
delavci) in dokazila, s katerimi se dokazuje ustrezno znanje 
madžarskega jezika.

II. STROKOVNI DELAVCI

2. člen
(vzgojitelj predšolskih otrok)

(1) Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske 
otroke v dvojezičnem vrtcu obvlada madžarski jezik kot jezik 
vzgojnega dela (v nadaljnjem besedilu: učni jezik), če je:

– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-ma-
džarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično iz-
vajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno 
mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe 
in je imel obvezni predmet madžarščina I,

– končal izobraževalni program osnovne šole s prila-
gojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na naro-
dno mešanem območju Prekmurja in izobraževalni program 
dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni 
program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem 
učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe ali

– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni C1 
po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju (v nadaljnjem be-
sedilu: SEJO).

(2) Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšol-
ske otroke v dvojezičnem vrtcu obvlada učni jezik tudi, če je 
pridobil z zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo v 
madžarskem jeziku.

(3) Vzgojitelj predšolskih otrok z vezavo na slovenski je-
zik, določen s programom za predšolske otroke, obvlada učni 
jezik tudi, če je:

– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-ma-
džarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično iz-
vajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno 
mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,

– opravil program fakultativnega pouka madžarskega jezi-
ka na področju srednješolskega izobraževanja ali na področju 
visokega šolstva ali

– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B2 
po SEJO.

3. člen
(vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja)
(1) Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v 

programu za predšolske otroke v dvojezičnem vrtcu obvlada 
madžarski jezik kot učni jezik, če je:

– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-
ma džarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezič-
no izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na 
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narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne 
izobrazbe ali

– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B2 
po SEJO.

(2) Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v 
programu za predšolske otroke v dvojezičnem vrtcu obvlada 
učni jezik tudi, če je pridobil z zakonom in drugimi predpisi 
določeno izobrazbo v madžarskem jeziku.

4. člen
(učitelj)

(1) Učitelj v izobraževalnem programu osnovne šole s 
prilagojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na 
narodno mešanem območju Prekmurja, učitelj madžarščine v 
prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo, učitelj 
v izobraževalnem programu dvojezične slovensko-madžarske 
gimnazije ter učitelj v izobraževalnih programih za dvojezič-
no izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na 
narodno mešanem območju za pridobitev srednje poklicne in 
srednje strokovne izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: učitelj) 
obvlada madžarski jezik kot učni jezik (v nadaljnjem besedilu: 
učni jezik), če je:

– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-ma-
džarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično iz-
vajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno 
mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe 
in je imel obvezni predmet madžarščina I,

– končal izobraževalni program osnovne šole s prila-
gojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na naro-
dno mešanem območju Prekmurja in izobraževalni program 
dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni 
program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem 
učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe ali

– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni C1 
po SEJO.

(2) Učitelj obvlada učni jezik tudi, če je pridobil z zakonom 
in drugimi predpisi določeno izobrazbo v madžarskem jeziku.

(3) Drugi učitelj v prvem razredu z vezavo na slovenski 
jezik in učitelj slovenske jezikovne skupine izobraževalnega 
programa osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za dvoje-
zično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja, 
učitelj slovenske jezikovne skupine v izobraževalnem progra-
mu dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ter učitelj slo-
venske jezikovne skupine splošnoizobraževalnih predmetov v 
izobraževalnih programih za dvojezično izvajanje v slovenskem 
in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju 
za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe 
obvlada učni jezik tudi, če je:

– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-ma-
džarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično iz-
vajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno 
mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,

– opravil program fakultativnega pouka madžarskega jezi-
ka na področju srednješolskega izobraževanja ali na področju 
visokega šolstva ali

– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B2 
po SEJO.

(4) Učitelj v prilagojenem izobraževalnem programu 
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za dvoje-
zično osnovno šolo ter učitelj strokovnoteoretičnih predmetov 
oziroma strokovnih modulov in učitelj praktičnega pouka v 
izobraževalnih programih za dvojezično izvajanje v slovenskem 
in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju 
za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe 
obvlada učni jezik tudi, če je:

– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-ma-
džarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično iz-
vajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno 
mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,

– opravil program fakultativnega pouka madžarskega jezi-
ka na področju srednješolskega izobraževanja ali na področju 
visokega šolstva ali

– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B1 
po SEJO.

5. člen
(svetovalni delavec)

(1) Svetovalni delavec v programu za predšolske otroke 
v dvojezičnem vrtcu, v izobraževalnem programu osnovne 
šole s prilagojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo 
na narodno mešanem območju Prekmurja, v prilagojenem 
izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbe-
nim standardom za dvojezično osnovno šolo, v izobraževal-
nem programu dvojezične slovensko-madžarske gimnazije in 
v izobraževalnih programih za dvojezično izvajanje v sloven-
skem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem 
območju za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne 
izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: svetovalni delavec) obvlada 
učni jezik, če je:

– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-ma-
džarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično iz-
vajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno 
mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe 
in je imel obvezni predmet madžarščina I,

– končal izobraževalni program osnovne šole s prila-
gojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na naro-
dno mešanem območju Prekmurja in izobraževalni program 
dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni 
program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem 
učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe ali

– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B2 
po SEJO.

(2) Svetovalni delavec obvlada učni jezik tudi, če je pri-
dobil z zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo v 
madžarskem jeziku.

(3) Če je v vrtcu oziroma šoli, ki izvaja javnoveljavni pro-
gram iz prvega odstavka tega člena, več svetovalnih delavcev, 
mora vsaj eden obvladati učni jezik v skladu s prvo ali drugo ali-
nejo prvega odstavka tega člena ali vsaj na ravni C1 po SEJO.

6. člen
(knjižničar)

(1) Knjižničar v izobraževalnem programu osnovne šole s 
prilagojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na na-
rodno mešanem območju Prekmurja, v prilagojenem izobraže-
valnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standar-
dom za dvojezično osnovno šolo, v izobraževalnem programu 
dvojezične slovensko-madžarske gimnazije in v izobraževalnih 
programih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžar-
skem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobi-
tev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe (v nadalj-
njem besedilu: knjižničar) obvlada učni jezik, če je:

– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-
ma džarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezič-
no izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na 
narodno mešanem območju za pridobitev srednje strokovne 
izobrazbe ali

– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B2 
po SEJO.

(2) Knjižničar obvlada učni jezik tudi, če je pridobil z za-
konom in drugimi predpisi določeno izobrazbo v madžarskem 
jeziku.

7. člen
(organizator in laborant)

(1) Organizator prehrane in organizator zdravstveno-higi-
enskega režima v programu za predšolske otroke v dvojezič-
nem vrtcu, organizator šolske prehrane, računalnikar – orga-
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nizator informacijskih dejavnosti in laborant v izobraževalnem 
programu osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za dvoje-
zično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja 
in v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z 
nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo, 
organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator izobraževanja 
odraslih in laborant v izobraževalnem programu dvojezične 
slovensko-madžarske gimnazije ter organizator praktičnega 
pouka, organizator praktičnega izobraževanja, organizator 
izobraževanja odraslih in laborant v izobraževalnih programih 
za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem 
jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev srednje 
poklicne in srednje strokovne izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: 
organizator ali laborant) obvlada učni jezik, če je:

– končal izobraževalni program dvojezične slovensko-ma-
džarske gimnazije ali izobraževalni program za dvojezično iz-
vajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno 
mešanem območju za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,

– opravil program fakultativnega pouka madžarskega jezi-
ka na področju srednješolskega izobraževanja ali na področju 
visokega šolstva ali

– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B1 
po SEJO.

(2) Organizator ali laborant iz prejšnjega odstavka obvla-
da učni jezik tudi, če je pridobil z zakonom in drugimi predpisi 
določeno izobrazbo v madžarskem jeziku.

III. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI

8. člen
(pogoji za administrativno-tehnične delavce  

v dvojezičnem vrtcu ali šoli)
(1) Administrativno-tehnični delavec v dvojezičnem vrtcu 

ali šoli obvlada madžarski jezik kot jezik narodne skupnosti, 
če je:

– končal izobraževalni program osnovne šole s prila-
gojenim predmetnikom za dvojezično osnovno šolo na naro-
dno mešanem območju Prekmurja ali izobraževalni program 
dvojezične slovensko-madžarske gimnazije ali izobraževalni 
program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem 
učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe,

– opravil program fakultativnega pouka madžarskega je-
zika na področju srednješolskega izobraževanja ali

– dosegel znanje madžarskega jezika vsaj na ravni B1 
po SEJO.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek spremljevalec otroka s 
posebnimi potrebami obvlada madžarski jezik kot jezik narodne 
skupnosti, če je dosegel znanje madžarskega jezika:

– vsaj na ravni B2 po SEJO, če je materinščina otroka, ki 
ga spremlja, madžarščina,

– vsaj na ravni B1 po SEJO, če je materinščina otroka, ki 
ga spremlja, slovenščina.

IV. DOKAZILA

9. člen
(dokazilo o jezikovni kompetenci)

Ustrezno znanje madžarskega jezika kot učnega jezika 
ali kot jezika narodne skupnosti v skladu s tem pravilnikom se 
dokazuje z naslednjo javno listino:

1. z diplomo, s katero se dokazuje, da je z zakonom in 
drugimi predpisi določena izobrazba pridobljena v madžarskem 
jeziku,

2. s spričevalom, s katerim se dokazuje, da je z zakonom 
in drugimi predpisi določena izobrazba pridobljena v madžar-
skem jeziku,

3. s spričevalom, s katerim se dokazuje končan ustrezen 
izobraževalni program v madžarskem jeziku,

4. s spričevalom, s katerim se dokazuje končan ustrezen 
dvojezični izobraževalni program,

5. s spričevalom, s katerim se dokazuje končan ustrezen 
izobraževalni program z opravljenim programom fakultativne-
ga pouka madžarskega jezika na področju srednješolskega 
izobraževanja,

6. s potrdilom, s katerim se dokazuje opravljen program 
fakultativnega pouka madžarskega jezika na področju visokega 
šolstva,

7. s certifikatom, s katerim se dokazuje znanje madžar-
skega jezika na ustrezni ravni v skladu s SEJO.

10. člen
(ustrezni certifikat o znanju madžarskega jezika)

(1) Ustrezni certifikat o znanju madžarskega jezika na 
ustrezni ravni v skladu s SEJO se pridobi z uspešno opra-
vljenim preizkusom znanja madžarskega jezika, ki ga izvaja 
Državni izpitni center.

(2) Ustrezni certifikat o znanju madžarskega jezika na 
ustrezni ravni v skladu s SEJO se pridobi tudi z uspešno opra-
vljenim preizkusom znanja madžarskega jezika, ki ga izvaja 
tudi druga pravna ali fizična oseba, ki jo pooblasti minister, 
pristojen za izobraževanje.

V. KONČNA DOLOČBA

11. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-85/2020
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-3350-0013

Dr. Darjo Felda
minister

za vzgojo in izobraževanje

414. Pravilnik o preizkusu znanja jezika narodne 
skupnosti za področje vzgoje in izobraževanja 
na narodno mešanih območjih

Na podlagi osmega odstavka 15.č člena Zakona o po-
sebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 
102/07 – ZOsn-F in 11/18) s soglasjem Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkor-
mányzati Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne skupnosti 
italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della 
Nazionalità Italiana minister za vzgojo in izobraževanje izdaja

P R A V I L N I K
o preizkusu znanja jezika narodne skupnosti  

za področje vzgoje in izobraževanja  
na narodno mešanih območjih

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja podrobnejše pogoje in način podelitve 
oziroma odvzema javnega pooblastila za izvajanje preizkusa 
znanja italijanskega oziroma madžarskega jezika kot učnega 
jezika oziroma jezika narodne skupnosti (v nadaljnjem bese-
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dilu: preizkus znanja) ter obseg, vsebino in način preizkusa 
znanja za opravljanje vzgojno-izobraževalnega ter drugega 
dela v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom oziroma v 
dvojezičnih vrtcih in šolah.

II. IZVAJALEC PREIZKUSA ZNANJA

2. člen
(izvajalec preizkusa znanja)

(1) Preizkus znanja izvaja Državni izpitni center.
(2) Preizkus znanja lahko izvaja tudi druga pravna ali fi-

zična oseba, ki jo pooblasti minister, pristojen za izobraževanje 
(v nadaljnjem besedilu: minister).

3. člen
(podelitev javnega pooblastila za izvajanje preizkusa znanja)

(1) Javno pooblastilo za izvajanje preizkusa znanja (v 
nadaljnjem besedilu: javno pooblastilo) se podeli, če je treba 
omogočiti hitrejši dostop do opravljanja preizkusa znanja, kot 
ga zagotavlja Državni izpitni center.

(2) Javno pooblastilo se podeli z upravno odločbo na 
podlagi javnega razpisa pravni ali fizični osebi (v nadaljnjem be-
sedilu: nosilec javnega pooblastila), ki ima vzpostavljen sistem 
za izvajanje preizkusov znanja italijanskega in madžarskega 
jezika po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju (v nadalj-
njem besedilu: SEJO). Podrobnejši kriteriji glede organizacije 
in izvedbe preizkusa znanja se določijo z razpisom.

(3) O podelitvi oziroma odvzemu javnega pooblastila od-
loči minister z upravno odločbo v skladu s predpisi, ki urejajo 
splošni upravni postopek. Določi se tudi način in obseg finan-
ciranja javnega pooblastila, ki se podrobneje uredi s pogodbo 
med ministrstvom, pristojnim za izobraževanje (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), in nosilcem javnega pooblastila. Če se 
javno pooblastilo podeli javnemu zavodu, katerega ustanovite-
ljica je država, se način in obseg financiranja nalog, ki izhajajo 
iz tega pravilnika in se izvajajo kot javna služba, podrobneje 
uredijo z aktom o ustanovitvi in s pogodbo med ministrstvom 
in javnim zavodom na podlagi sprejetega in potrjenega letnega 
delovnega in finančnega načrta.

(4) Javno pooblastilo se podeli za obdobje petih let in se 
ga istemu nosilcu javnega pooblastila lahko ponovno podeli.

(5) Obvestilo o podelitvi javnega pooblastila se objavi na 
spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje.

4. člen
(odvzem javnega pooblastila)

(1) Minister lahko pred iztekom obdobja, za katerega 
je bilo podeljeno javno pooblastilo, to pooblastilo odvzame z 
odločbo v upravnem postopku.

(2) Javno pooblastilo se odvzame, če nosilec javnega 
pooblastila:

– ne izvaja preizkusa znanja učnega jezika v skladu s 
predpisi, odločbo o podelitvi javnega pooblastila, programom 
dela ali pogodbo iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika;

– ne izpolnjuje več standardov po SEJO;
– se s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovijo 

nepravilnosti pri poslovanju nosilca javnega pooblastila.
(3) Pred odvzemom javnega pooblastila ministrstvo nosil-

ca javnega pooblastila najprej opomni na nepravilnosti. Hkrati z 
opominom mu določi rok, v katerem mora odpraviti ugotovljene 
pomanjkljivosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni. Rok se lahko na 
zahtevo nosilca javnega pooblastila iz upravičenih razlogov 
podaljša še za 30 dni.

(4) Če nosilec javnega pooblastila v roku iz prejšnjega 
odstavka ne odpravi pomanjkljivosti in o tem v 15 dneh od od-
prave pomanjkljivosti ne poroča ministrstvu, minister odvzame 
javno pooblastilo.

(5) Obvestilo o odvzemu javnega pooblastila se objavi na 
spletni strani ministrstva.

III. OBSEG IN VSEBINA PREIZKUSA ZNANJA

5. člen
(predmet preizkusa znanja)

S preizkusom znanja se ovrednoti znanje jezika narodne 
skupnosti, ki je pogoj za opravljanje vzgojno-izobraževalnega 
dela oziroma administrativno-tehničnega dela v vrtcih in šolah z 
italijanskim učnim jezikom oziroma v dvojezičnih vrtcih in šolah.

6. člen
(obseg preizkusa znanja)

(1) Izvajalec iz 2. člena tega pravilnika preizkus znanja 
izvaja in izdaja certifikate v skladu s SEJO, ki se izda za raven, 
na katero je bil preizkus znanja umeščen.

(2) Preizkus znanja je sestavljen iz pisnega in ustnega 
dela. Standarde znanja, sestavo in vrednotenje preizkusa zna-
nja v skladu s SEJO objavi izvajalec preizkusa znanja v obliki 
izpitnega kataloga na svoji spletni strani.

IV. PRIJAVA K PREIZKUSU ZNANJA

7. člen
(kandidati za opravljanje preizkusa znanja)

Preizkus znanja v skladu s tem pravilnikom opravljajo 
strokovni delavci in administrativno-tehnični delavci (v nadalj-
njem besedilu: kandidati) v vrtcih in šolah z italijanskim učnim 
jezikom oziroma v dvojezičnih vrtcih in šolah, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz 15., 15.a oziroma 15.c člena Zakona o posebnih 
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na podro-
čju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 
– ZOsn-F in 11/18).

8. člen
(roki izvajanja preizkusa znanja)

(1) Opravljanje preizkusa znanja se organizira v času 
od 1. septembra do 20. junija, praviloma v treh izpitnih rokih: 
februarski, junijski in oktobrski izpitni rok.

(2) Če je zaradi velikega števila kandidatov to utemeljeno, 
lahko izvajalec preizkusa znanja organizira in izvede v vme-
snem obdobju tudi izredni izpitni rok.

9. člen
(prijava)

(1) Kandidat se za opravljanje preizkusa znanja prijavi s 
prijavnico, ki jo določi izvajalec. Prijavnico vloži neposredno pri 
izvajalcu preizkusa znanja, po pošti ali elektronski pošti.

(2) Če stroške opravljanja preizkusa znanja krije kandidat, 
mora prijavi priložiti tudi potrdilo o plačilu opravljanja preizkusa 
znanja.

(3) Izvajalec na podlagi prijave ugotovi, ali kandidat iz-
polnjuje pogoje iz 7. člena tega pravilnika. Če kandidat pogoje 
izpolnjuje, se ga najpozneje 14 dni pred opravljanjem preizkusa 
znanja pisno obvesti o razporeditvi na ustrezen izpitni rok in o 
kraju opravljanja izpita. Če kandidat ne izpolnjuje pogojev za 
pristop k preizkusu znanja, se njegova prijava zavrne. Če je 
prijava kandidata nepopolna, se kandidata pozove k dopolnitvi 
prijave. Če kandidat na podlagi poziva prijave ne dopolni, se 
prijava zavrže.

10. člen
(razporeditev kandidata)

(1) Kandidat je razporejen na februarski izpitni rok, če 
prijavo odda najkasneje do 15. januarja, na junijski izpitni rok, 
če prijavo odda najkasneje do 15. maja, in na oktobrski izpitni 
rok, če prijavo odda najkasneje do 15. septembra.

(2) Kandidati iz 13. člena tega pravilnika morajo prijavo 
oddati vsaj dva meseca pred vsakokratnim razpisanim izpitnim 
rokom.
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V. OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA

11. člen
(pisni in ustni del preizkusa znanja)

(1) Preizkus znanja obsega pisni in ustni del. Vrstni red 
ter potek pisnega in ustnega dela preizkusa znanja določi 
izvajalec preizkusa znanja z izpitnim redom, ki ga objavi na 
svoji spletni strani.

(2) Za pridobitev certifikata mora kandidat zbrati predpisa-
no število točk tako na pisnem kot na ustnem delu.

(3) Število odstotnih točk iz prejšnjega odstavka določi 
izvajalec preizkusa znanja v skladu z umestitvijo v SEJO in jih 
objavi na svoji spletni strani.

12. člen
(vrednotenje)

(1) Pisne izdelke pregledajo in ovrednotijo ocenjevalci, ki 
so člani komisije za posamezen izpitni rok. Vrednotenje poteka 
po enotnih navodilih v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega 
pravilnika.

(2) Ustni del preizkusa znanja se opravlja pred tričlan-
sko komisijo za preizkus znanja, ki je sestavljena iz dveh 
ocenjevalcev in člana, ki skrbi za postopkovno ustreznost 
izvedbe izpita in varstvo pravic kandidata. Ustni del ovre-
dnotijo ocenjevalci, ki so člani komisije za posamezen izpitni 
rok po enotnih merilih v skladu z drugim odstavkom 6. člena 
tega pravilnika.

(3) Izvajalec preizkusa znanja imenuje člane komisije za 
posamezni izpitni rok. Ocenjevalci za posamezen izpitni rok so 
imenovani izmed učiteljev in visokošolskih učiteljev italijanske-
ga oziroma madžarskega jezika, uvrščenih na seznam ocenje-
valcev pri izvajalcu preizkusa znanja. Seznam ocenjevalcev in 
seznam članov komisije, ki skrbijo za postopkovno ustreznost 
izvedbe izpita in varstvo pravic kandidata, se oblikuje na način, 
ki ga določi izvajalec preizkusa znanja.

13. člen
(prilagoditve preizkusa znanja)

(1) Kandidatom, ki so slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, 
gibalno ovirani, z govornimi motnjami ali dolgotrajno bolni, se 
preizkus znanja prilagodi tako, da lahko ne glede na njihovo 
oviro, primanjkljaj ali motnjo izkažejo raven svojega znanja 
jezika narodne skupnosti.

(2) Kandidati, ki imajo pravico do opravljanja prilagojene-
ga preizkusa znanja, ob prijavi to dokažejo z ustrezno odločbo 
ali mnenjem ustreznega specialista o stopnji okvare oziroma 
o stopnji sposobnosti. Dokazilo se pošlje izvajalcu preizkusa 
znanja skupaj s prijavo. O prilagoditvi preizkusa znanja odloči 
izvajalec preizkusa znanja.

14. člen
(zapisnik)

(1) O preizkusu znanja se vodi zapisnik o poteku preiz-
kusa znanja.

(2) V zapisnik se vpišejo prisotnost, datum opravljanja 
preizkusa znanja in morebitne posebnosti. Zapisnik podpišejo 
vsi člani komisije.

15. člen
(obvestilo o opravljenem preizkusu znanja)

(1) Kandidatu se v 15 dneh od dneva, ko je uspešno opra-
vil celoten preizkus znanja, glede na doseženo število odstotnih 
točk izda certifikat za doseženo zahtevano raven po SEJO.

(2) Certifikat se izda v slovenščini in v jeziku narodne 
skupnosti, ki ga je kandidat opravljal.

(3) Kandidat, ki z opravljanjem preizkusa znanja ni do-
segel zahtevane ravni po SEJO, je v 15 dneh od dneva, ko je 
zaključil preizkus znanja, o tem pisno obveščen.

16. člen
(ponovno opravljanje preizkusa znanja)

Kandidat, ki ni dosegel zahtevane ravni znanja jezika na-
rodne skupnosti po SEJO, lahko ponovno pristopi k opravljanju 
preizkusa znanja.

17. člen
(evidenca)

(1) Izvajalec preizkusa znanja vodi evidenco preizkusa 
znanja. Evidenca vsebuje naslednje podatke:

– ime in priimek kandidata,
– datum, kraj in država rojstva kandidata,
– izobrazba kandidata,
– naslov kandidata,
– delovno mesto kandidata v vrtcu ali šoli z italijanskim 

učnim jezikom oziroma v dvojezičnem vrtcu ali šoli,
– preizkus znanja, ki ga kandidat opravlja,
– izpitni rok in datum prijave,
– izpitna šifra,
– datum opravljanja preizkusa znanja,
– datum in številka certifikata,
– število doseženih točk po posameznih delih preizkusa 

znanja in skupno število doseženih točk,
– raven znanja jezika po SEJO, ki jo kandidat izkazuje z 

opravljenim preizkusom znanja,
– sestava komisije.
(2) Podatek iz četrte alineje prejšnjega odstavka se zbira 

na podlagi soglasja kandidata.
(3) Evidenca se hrani trajno.

18. člen
(stroški preizkusa znanja)

(1) Stroški obsegajo stroške za delo strokovnjakov za 
pripravo nalog ter ocenjevalcev pisnih izdelkov in komisije, 
stroške vodenja in vzdrževanja sistema ter stroške opravljanja 
preizkusa znanja za posameznega kandidata.

(2) Sredstva za pripravo preizkusa znanja in prvega opra-
vljanja preizkusa znanja se zagotovijo iz proračuna Republike 
Slovenije. Stroške priprave preizkusa znanja in strošek opra-
vljanja preizkusa znanja določi izvajalec preizkusa znanja s 
soglasjem ministrstva.

(3) Sredstva drugega in vseh nadaljnjih opravljanj preiz-
kusa znanja krije kandidat sam.

(4) Če se kandidat ponovnega opravljanja preizkusa ne 
udeleži iz opravičljivih razlogov, se mu plačani znesek vrne.

VI. CERTIFIKAT

19. člen
(obrazec certifikata)

(1) Obrazec certifikata je natisnjen v slovenskem jeziku in 
jeziku narodne skupnosti, na Bianco flash 170 g/m2 papirju v 
4/2 barvah, v velikosti 21 cm x 29,7 cm, A4 formata. Na zadnji 
strani obrazca je oznaka, ki jo določi izvajalec preizkusa znanja 
ob vsakem novem tisku oziroma ponatisu obrazcev. Izvajalec 
preizkusa znanja lahko določi barvo in podlago certifikata.

(2) Obrazec certifikata v slovenskem jeziku in jeziku na-
rodne skupnosti mora vsebovati glavo in naziv izvajalca preiz-
kusa znanja, podatek o jeziku, za katerega je kandidat opravil 
preizkus znanja, osebno ime kandidata, datum in kraj rojstva 
kandidata, datum opravljenega preizkusa znanja, doseženo 
raven po SEJO, številko, kraj in datum izdaje potrdila, ime, pri-
imek in podpis predstojnika izvajalca in žig izvajalca. Obrazec 
certifikata v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti je 
kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

20. člen
(postopek izdaje nadomestnega certifikata)

V primeru izgube, uničenja oziroma poškodovanja certifi-
kata lahko upravičenec pridobi nadomestni certifikat v obliki iz-
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pisa iz evidence tako, da na izvajalca preizkusa znanja naslovi 
vlogo za izdajo nadomestnega certifikata.

21. člen
(obrazec nadomestnega certifikata)

(1) Nadomestni certifikat se izda na obrazcu v obliki izpisa 
iz evidence preizkusa znanja, ki jo v skladu z zakonom vodi 
izvajalec preizkusa znanja. Obrazec nadomestnega certifikata 
je natisnjen v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, 
na 80 g/m2 pisarniškem papirju, v velikosti 21 cm x 29,7 cm, 
A4 formata. Izvajalec preizkusa znanja lahko določi barvo in 
podlago nadomestnega certifikata.

(2) Obrazec nadomestnega certifikata v slovenskem je-
ziku in jeziku narodne skupnosti mora vsebovati podatke iz 
drugega odstavka 19. člena tega pravilnika, številko izpisa iz 
evidence, kraj in datum izdaje izpisa iz evidence in pripis, da je 
izpis iz evidence izdan kot nadomestna javna listina, z naved-
bo javne listine, ki ji je enakovredna. Obrazec nadomestnega 
certifikata v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti je 
kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

22. člen
(certifikat)

Certifikat in nadomestni certifikat, ki sta izdana v skladu s 
tem pravilnikom, sta javni listini.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(preizkus znanja)

Kdor je do uveljavitve tega pravilnika opravil preizkus 
znanja ustreznega učnega jezika v skladu s predpisi, ki so 
veljali do uveljavitve tega pravilnika, ima opravljen preizkus 
znanja v skladu s tem pravilnikom za opravljanje vzgojno-izo-
braževalnega dela strokovnega delavca na področju vzgoje in 
izobraževanja, za katerega ima z zakonom in drugimi predpisi 
določeno izobrazbo.

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o preizkusu znanja učnega jezika na narodno mešanih 
območjih (Uradni list RS, št. 100/06).

25. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-86/2020
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-3350-0014

Dr. Darjo Felda
minister

za vzgojo in izobraževanje
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Priloga 1

 
 

(glava izvajalca) 

 
 
 

CERTIFIKAT O ZNANJU 
ITALIJANŠČINE 

 
 
 
 
 
 

(IME IN PRIIMEK KANDIDATA), 
 
rojen/a dne (datum rojstva kandidata) v kraju (kraj rojstva kandidata) 
 
je dne (datum opravljanja preizkusa znanja) opravil/a izpit iz italijanščine  
 
in dokazal/a znanje na skupni evropski ravni (dosežena raven znanja). 

 
 
 
 
 
 
 

Številka potrdila: (številka potrdila) 
 
Kraj in datum: (kraj in datum izdaje potrdila) 

 
 
        _________________________________ 

         (ime, priimek in podpis predstojnika izvajalca) 
 
 
 
 

(žig izvajalca) 
 
 

 
 
 
 
Ta certifikat je izdan v skladu s 15.č členom Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18). 
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(glava izvajalca) 

 
 
 

CERTIFICATO DI CONOSCENZA 
DELLA LINGUA ITALIANA 

 
 
 
 
 
 

(IME IN PRIIMEK KANDIDATA), 
 
nato/a il (datum rojstva kandidata) a (kraj rojstva kandidata) 
 
ha superato l'esame di italiano nella sessione del (datum opravljanja preizkusa znanja) 
 
dimostrando il possesso del livello europeo di competenza (dosežena raven znanja). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero del certificato: (številka potrdila) 
 
Luogo e data: (kraj in datum izdaje potrdila) 

 
 
 

        _________________________________ 
         (ime, priimek in podpis predstojnika izvajalca) 

 
 
 
 

(žig izvajalca) 
 
 
 

Il presente certificato è rilasciato in accordo con l'art. 15.č della Legge sui diritti delle minoranze italiana e ungherese sul 
campo dell'istruzione (Gazzetta ufficiale RS, n. 35/01, 102/07 – ZOsn-F e 11/18). 
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(glava izvajalca) 

 
 
 
 

CERTIFIKAT O ZNANJU 
MADŽARŠČINE 

 
 
 
 
 
 

(IME IN PRIIMEK KANDIDATA), 
 
rojen/a dne (datum rojstva kandidata) v kraju (kraj rojstva kandidata) 
 
je dne (datum opravljanja preizkusa znanja) opravil/a izpit iz madžarščine 
 
in dokazal/a znanje na skupni evropski ravni (dosežena raven znanja). 

 
 
 
 
 
 
 

Številka potrdila: (številka potrdila) 
 
Kraj in datum: (kraj in datum izdaje potrdila) 

 
 
        _________________________________ 

         (ime, priimek in podpis predstojnika izvajalca) 
 
 
 
 

(žig izvajalca) 
 
 
 
 

Ta certifikat je izdan v skladu s 15.č členom Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18). 
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(glava izvajalca) 

 
 
 
 

NYELVVIZSGA- TANÚSÍTVÁNY 
 
 
 
 
 
 
 
 

(IME IN PRIIMEK KANDIDATA), 
 
születési ideje: (datum rojstva kandidata) születési helye: (kraj rojstva kandidata) 
 
(datum opravljanja preizkusa znanja) napon sikeresen vizsgázott magyar nyelvből,  
 
és ezzel bizonyította (dosežena raven znanja) KER-szintű nyelvtudását. 

 
 
 
 
 
 
 

A Tanúsítvány száma: (številka potrdila) 
 
A kiállítás kelte és helye: (kraj in datum izdaje potrdila) 

 
 

 
        _________________________________ 

         (ime, priimek in podpis predstojnika izvajalca) 
 
 
 
 

(žig izvajalca) 
 
 
 

A Tanúsítványt Az olasz és a magyar nemzeti közösség különjogai az oktatás éa a nevelés területén című törvény 
(Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F és 11/18) 15.č cikkelye alapján állítottuk ki. 
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Priloga 2

(glava izvajalca) 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZPIS IZ EVIDENCE 
ZA CERTIFIKAT O ZNANJU 

ITALIJANŠČINE 
 
 
 
 
 

(IME IN PRIIMEK KANDIDATA), 
 
rojen/a dne (datum rojstva kandidata) v kraju (kraj rojstva kandidata) 
 
je dne (datum opravljanja preizkusa znanja) opravil/a izpit iz italijanščine  
 
in dokazal/a znanje na skupni evropski ravni (dosežena raven znanja). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Številka izpisa iz evidence: (številka potrdila) 

Kraj in datum: (kraj in datum izdaje potrdila) 

 
 
       _________________________________ 

 (ime, priimek in podpis predstojnika izvajalca) 
 
 
 
 

(žig izvajalca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta izpis iz evidence se izda kot nadomestno javno 
listino, ki je enakovredna naslednji javni listini: 
Certifikat o znanju italijanščine 

Številka javne listine – izvirnika: (številka potrdila) 

Datum in kraj izdaje izvirnika: (kraj in datum izdaje) 
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(glava izvajalca) 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATTO DALL' EVIDENZA 
PER IL CERTIFICATO DI 

CONOSCENZA 
DELLA LINGUA ITALIANA 

 
 
 
 

(IME IN PRIIMEK KANDIDATA), 
 
nato/a il (datum rojstva kandidata) a (kraj rojstva kandidata) 
 
ha superato l'esame di italiano nella sessione del (datum opravljanja preizkusa znanja) 
 
dimostrando il possesso del livello europeo di competenza (dosežena raven znanja). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. dell’estratto dall'evidenza: (številka potrdila) 

Luogo e data: (kraj in datum izdaje potrdila) 

 
 
       _________________________________ 

 (ime, priimek in podpis predstojnika izvajalca) 
 
 
 
 

(žig izvajalca) 
  

L'estratto dall' evidenza viene rilasciato quale 
documento sostituitivo ma equivalente ai seguenti 
documenti originali: 
Certificato di conoscenza della lingua italiana 
 
Numero del documento ufficiale – originale:  
(številka potrdila) 
 
Luogo e data del rilascio: (kraj in datum izdaje) 
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(glava izvajalca) 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZPIS IZ EVIDENCE 
ZA CERTIFIKAT O ZNANJU 

MADŽARŠČINE 
 
 
 
 
 
 

(IME IN PRIIMEK KANDIDATA), 
 
rojen/a dne (datum rojstva kandidata) v kraju (kraj rojstva kandidata) 
 
je dne (datum opravljanja preizkusa znanja) opravil/a izpit iz madžarščine 
 
in dokazal/a znanje na skupni evropski ravni (dosežena raven znanja). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Številka izpisa iz evidence: (številka potrdila) 

Kraj in datum: (kraj in datum izdaje potrdila) 

 
 
       _________________________________ 

 (ime, priimek in podpis predstojnika izvajalca) 
 
 
 
 
 

(žig izvajalca) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ta izpis iz evidence se izda kot nadomestno javno 
listino, ki je enakovredna naslednji javni listini: 
Certifikat o znanju madžarščine 
 
Številka javne listine – izvirnika: (številka potrdila)  
 
Datum in kraj izdaje izvirnika: (kraj in datum izdaje) 
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(glava izvajalca) 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIVONAT A 
NYELVVIZSGA- TANÚSÍTVÁNY 

NYILVÁNTARTÁSÁBÓL 
 
 
 
 
 
 

(IME IN PRIIMEK KANDIDATA), 
 
születési ideje: (datum rojstva kandidata) születési helye: (kraj rojstva kandidata) 
 
(datum opravljanja preizkusa znanja) napon sikeresen vizsgázott magyar nyelvből,  
 
és ezzel bizonyította (dosežena raven znanja) KER-szintű nyelvtudását. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A nyilvántartási kivonat megjelölése: (številka 
potrdila)  
 
A kiállítás kelte és helye: (kraj in datum izdaje 
potrdila) 

 
 
 
       _________________________________ 

 (ime, priimek in podpis predstojnika izvajalca) 
 
 
 
 

(žig izvajalca) 
 
 
 

A jelen nyilvántartási kivonatot helyettesítő 
okiratként állítjuk ki, amely egyenértékű a 
következő eredeti okirattal: 
Nyelvvizsga-tanúsítvány  
 
Az eredeti okirat száma: (številka potrdila) 
 
A kiállítás ideje és helye: (kraj in datum izdaje) 
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415. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o izboru in sofinanciranju 
programov nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju

Na podlagi petega odstavka 105. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 
207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) 
minister za vzgojo in izobraževanje izdaja

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

Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

1. člen
V Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadalj-

njega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in 190/20) se 
v 5. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Programi kariernega razvoja so:
1. programi profesionalnega usposabljanja,
2. tematske konference,
3. izredni programi,
4. projektni programi,
5. programi javnih zavodov in
6. programi visokošolskih zavodov.«.
V petem odstavku se besedilo »izvajajo v skladu s pred-

pisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike« 
nadomesti z besedilom »financirajo z evropskimi sredstvi ozi-
roma s sredstvi drugih mednarodnih finančnih mehanizmov«.

Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi od-
stavek, ki se glasita:

»(6) Programi javnih zavodov so programi kariernega 
razvoja, organizirani in izvedeni v skladu z letnimi delovnimi 
načrti javnih zavodov, ki jih je na podlagi 28. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 
207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22) ustanovila Republika 
Slovenije. Med te programe sodijo tudi študijske skupine in 
mentorske mreže.

(7) Programi visokošolskih zavodov so programi karier-
nega razvoja strokovnih delavcev, ki jih izvajajo in organizirajo 
visokošolski zavodi ali javni raziskovalni zavodi.«.

2. člen
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo »četrtega in 

petega« nadomesti z besedilom »četrtega, petega, šestega 
in sedmega«.

3. člen
V 8. členu se v drugem odstavku v prvi alineji besedilo 

»oblikovan« nadomesti z besedilom »oblikovanega«. V drugi 
alineji se besedilo »v koledarskem letu« nadomesti z besedilom 
»v zadnjih treh koledarskih letih«.

4. člen
V 14. členu se v drugem odstavku besedilo »v koledar-

skem letu« nadomesti z besedilom »v zadnjih treh koledarskih 
letih«.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-154/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-3350-0016

Dr. Darjo Felda
minister

za vzgojo in izobraževanje

416. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih 
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Na podlagi četrtega odstavka 102. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 
207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) 
minister za vzgojo in izobraževanje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o strokovnem izpitu strokovnih delavcev  

na področju vzgoje in izobraževanja

1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpitu strokovnih delav-

cev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15) se v 6. členu v pr-
vem odstavku besedilo »4 mesecih« nadomesti z besedilom 
»560 urah« in besedilo »6 mesecih« nadomesti z besedilom 
»840 urah«.

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

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pri-
pravnik uveljavlja kot ustrezne delovne izkušnje za pristop k 
strokovnemu izpitu v skladu s tem pravilnikom tudi:

– pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega 
pedagoške prakse, določene z izobraževalnim oziroma študij-
skim programom,

– organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje 
in izobraževanja največ v obsegu 55 ur za strokovne delavce 
s srednješolsko izobrazbo oziroma 80 ur za strokovne delavce 
z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo.

Pedagoška praksa se uveljavlja na podlagi javne listine 
o končanem izobraževalnem oziroma študijskem programu 
in dokazila o obsegu pedagoške prakse izvajalca izobraže-
valnega oziroma študijskega programa. Organizirana ne-
posredna aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja se 
uveljavlja na podlagi dokazila organizatorja, iz katerega je 
razviden obseg aktivnosti, in poročila pripravnika o opravljeni 
aktivnosti.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

2. člen
V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prijavo se vloži neposredno na sedežu ministrstva, po-

šlje po pošti, po elektronski pošti ali z elektronsko prijavo preko 
spletnega mesta ministrstva, pristojnega za izobraževanje, tako 
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da se vloga pošlje elektronskemu prijavnemu sistemu, če infor-
macijski sistem ministrstva to omogoča.«.

3. člen
V 22. členu se za besedo »pisno« doda besedilo »po pošti 

ali elektronski pošti«.

4. člen
V 27. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti od-

stavek, ki se glasi:
»Če ustnega izpita zaradi višje sile ni mogoče izvesti v 

prostorih ministrstva, se lahko, s soglasjem kandidata, izvede 
tudi na daljavo s pomočjo tehnologije, ki omogoča avdio-vizu-
alno komuniciranje.«.

5. člen
Za 37. členom se doda nov, 37.a člen ki se glasi:

»37.a člen
(dopolnilno opravljanje strokovnega izpita)

Strokovnemu delavcu v vrtcu ali šoli z italijanskim učnim 
jezikom oziroma v dvojezičnem vrtcu ali šoli, ki je že opravil 
strokovni izpit, vendar ne v skladu s predpisi, ki urejajo posebne 
pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti, se na nje-
gov predlog omogoči dopolnilno opravljanje strokovnega izpita.

Kandidat iz prejšnjega odstavka opravlja strokovni izpit 
iz tistega dela strokovnega izpita, ki ga še ni opravljal, kar 
obsega:

– italijanski knjižni jezik za strokovne delavce vrtcev in šol 
z italijanskim učnim jezikom,

– madžarski knjižni jezik ali slovenski in madžarski knjižni 
jezik za strokovne delavce dvojezičnih vrtcev in šol.

Dopolnilno opravljanje strokovnega izpita iz slovenskega 
knjižnega jezika se na njegov predlog omogoči tudi strokov-
nemu delavcu, ki je opravil strokovni izpit v skladu s predpisi, 
ki urejajo posebne pravice italijanske in madžarske narodne 
skupnosti.

Kandidat se prijavi k dopolnilnemu opravljanju strokov-
nega izpita na obrazcu, ki je kot priloga 7 sestavni del tega 
pravilnika.

Za organizacijo in postopek dopolnilnega opravljanja stro-
kovnega izpita se smiselno uporabljajo določila o organizaciji 
in postopku opravljanja strokovnega izpita v skladu s tem 
pravilnikom.

Kandidatu, ki je uspešno opravljal strokovni izpit na pod-
lagi tega člena, predsednik izpitne komisije podpiše in izroči 
prilogo k potrdilu o opravljenem strokovnem izpitu.

Priloga k potrdilu o opravljenem strokovnem izpitu je kot 
priloga 8 sestavni del tega pravilnika.«.

6. člen
Za prilogo 6 se dodata novi prilogi »Priloga 7: Prijava k 

dopolnilnemu opravljanju strokovnega izpita za področje vzgoje 
in izobraževanja – področje jezika« in »Priloga 8: Priloga k 
potrdilu o opravljenem strokovnem izpitu«, ki sta kot priloga 
sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen
(priloga k potrdilu)

Strokovni delavec, ki je opravljal strokovni izpit s področja 
vzgoje in izobraževanja pred 1. septembrom 2018 v italijan-
skem ali madžarskem jeziku, lahko ministrstvo, pristojno za 
izobraževanje, zaprosi za izdajo priloge k potrdilu o opravlje-
nem strokovnem izpitu iz sedmega odstavka novega 37.a člena 
pravilnika.

8. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-127/2022
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-3350-0015

Dr. Darjo Felda
minister

za vzgojo in izobraževanje
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Priloga 7

PRILOGA 7 
 
 
 
PRIJAVA K DOPOLNINEMU OPRAVLJANJU 
STROKOVNEGA IZPITA ZA PODROČJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA –
PODROČJE JEZIKA                                           

 

Prijavo poslati na naslov: 
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 
Masarykova c. 16 
1000 Ljubljana 
 
Priloga:  
 Fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu       

 

prejeto: (izpolni ministrstvo) 

          
 
1. Ime in priimek:…………………………..……………………rojen (-a):…………..…….…… v kraju:……………….……..... 
 

    občina:…………..…………….……...…država:……………………………….. EMŠO ������������� 
 
2. Naslov bivališča (označi naslov za obveščanje):  
 

  � Naslov stalnega bivališča …………………………………………………………………………………………………...…… 
        (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 
 

   �  Naslov začasnega bivališča:………...……………………..……………...……………………...……………..……………... 
 (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 

    
 
   telefon ..……..………………………………… e-naslov:…………...……………………………………..…………................... 
 
           
3. Podatki o opravljenem strokovnem izpitu za področje vzgoje in izobraževanja: 

 
    Številka potrdila ...……………………………… datum opravljenega strokovnega izpita...................................................... 
 
    Izdajatelj potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz VIZ ……….……………………………………………………………… 

 
 
4. Dopolnilni strokovni izpit želim opravljati iz: 
    (označite področje) 
 

� madžarskega jezika 
 

� italijanskega jezika 
 

� slovenskega jezika 
 
 
 
Podpisani/-a dovoljujem uporabo svojih osebnih  podatkov pri vodenju evidence strokovnih izpitov, obdelavo podatkov in za analitične potrebe ministrstva, pristojnega za 
šolstvo, v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in v skladu s tem pravilnikom. 
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni in zanje materialno in kazensko odgovarjam. 
 
 
V ………………………, dne ……………….. 20…….                   ……….……………...........…………………….. 
                          podpis kandidata (-ke) 
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ministrstvo, pristojno za izobraževanje  

 
PRILOGA 8 

 
 

PRILOGA 
k potrdilu o opravljenem strokovnem izpitu 

 
 
Številka potrdila o opravljenem strokovnem izpitu:____________ 
 
 
 

___________________________, 
(ime in priimek) 

 
rojen/-a _______________ v kraju  ___________, je v skladu s/z 
_______________________________________________________________ 

(pravna podlaga) 
dne __________________ opravljal strokovni izpit iz ______________________  

   (datum izpita)          (navedba jezika/jezikov) 
jezika. 
           
 
 

 
 

     žig         ______________________ 
       Podpis pooblaščene osebe 

 
 
 
 
 
V Ljubljani, __________________ 
      

Priloga 8
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417. Pravilnik o dopolnitvi in spremembah 
Pravilnika o merilih za določitev višine 
dodatka COVID-19 za neposredno delo 
z obolelimi za COVID-19

Na podlagi prvega in sedmega odstavka 36. člena Zakona 
o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nale-
zljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, 
št. 141/22) minister za zdravje izdaja

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

za določitev višine dodatka COVID-19  
za neposredno delo z obolelimi za COVID-19

1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev višine dodatka 

COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 (Ura-
dni list RS, št. 7/23) se v 4. členu v prvem odstavku:

– v prvi alineji za besedilom »službe,« doda besedilo »v 
urgentnem centru, pri izvajanju nalog nujne medicinske pomoči 
in reševalnih prevozov,«,

– v drugi alineji besedilo »v urgentnem centru, pri izvaja-
nju nalog nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov,« 
črta.

2. člen
V 5. členu v tretjem odstavku se 4. do 10. točka spreme-

nijo tako, da se glasijo:
»4. mesecu, na katerega se dodatek COVID-19 nanaša,
5. delovišču oziroma področju dela iz Priloge tega pra-

vilnika,
6. delovnem mestu iz drugega odstavka 3. člena tega 

pravilnika,
7. skupnemu številu upravičencev,
8. skupnemu številu ur oziroma številu obolelih po upra-

vičencih,
9. vrednosti urne postavke oziroma višini dodatka 

COVID-19 na obolelega po upravičencih,
10. skupni višini dodatka COVID-19, skupaj s prispevki 

delodajalca po upravičencih (bruto I in bruto II).«.

3. člen
V Prilogi se točki d) in e) spremenita tako, da se glasita:
»d) Urgentni center
V urgentnem centru se izvaja dejavnost urgentne medi-

cine.
Dodatek COVID-19 pripada zaposlenemu, ki opravlja na-

loge urgentne medicine, za čas trajanja neposrednega dela z 
obolelimi.

Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zaposle-
nega je 4 eure bruto na obolelega.

Mesečna višina dodatka COVID-19 na posameznega za-
poslenega ne sme presegati 200 eurov bruto na zaposlenega.

e) Nujna medicinska pomoč in prevozi pacientov
Dodatek COVID-19 pripada zaposlenemu, ki opravlja na-

loge nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov, za čas 
neposrednega dela z obolelimi.

Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zapo-
slenega iz prejšnjega odstavka je 4 eure bruto na obolelega, 
vendar ne več kot 200 eurov bruto na mesec na zaposlenega.

Zaposlenemu, ki izvaja nenujni reševalni prevoz, sanitetni 
in pogodbeni prevoz obolelega, pripada dodatek COVID-19 
za čas trajanja prevoza obolelega, kar mora biti zabeleže-
no v zdravstveni dokumentaciji oziroma na nalogu za prevoz 
pacienta. Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na 
zaposlenega, ki izvaja prevoz iz prejšnjega stavka, je 1,19 eura 
bruto na uro, vendar ne več kot 200 eurov bruto na mesec na 
zaposlenega.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-56/2023
Ljubljana, dne 15. februarja 2023
EVA 2023-2711-0035

Danijel Bešič Loredan
minister

za zdravje

418. Odredba o določitvi standarda povprečne 
plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe 
institucionalnega varstva za osebe, starejše 
od 65 let, ter za odrasle osebe s posebnimi 
potrebami v posebnih socialno varstvenih 
zavodih in enotah domov za starejše, 
ki ga je možno upoštevati v cenah storitev

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) in v 
zvezi z 29. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) minister za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti izdaja

O D R E D B O
o določitvi standarda povprečne plače  

ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe 
institucionalnega varstva za osebe, starejše  
od 65 let, ter za odrasle osebe s posebnimi 
potrebami v posebnih socialno varstvenih 

zavodih in enotah domov za starejše,  
ki ga je možno upoštevati v cenah storitev

1. člen
Ta odredba določa standard stroškov iz prve, druge in tretje 

alineje prvega odstavka 25. člena Pravilnika o metodologiji za obli-
kovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), in sicer za standardno storitev 
oskrbe v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

2. člen
Standard stroškov dela znaša:
1. za osebe, starejše od 65 let za storitve kategorij oskrbe 

I in IV:
– standard povprečne plače zaposlenih 1.157,63 eura za 

oskrbo I in 1.215,54 eura za oskrbo IV;
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavaro-

vanja 42,00 eura na zaposlenega;
– drugi stroški dela 255,43 eura mesečno na zaposlenega;
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na pod-

lagi zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, uredbe, ki 
ureja plače direktorjev v javnem sektorju, in pravilnika, ki ureja 
uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in 
socialnih zadev v plačne razrede;

2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve 
kategorij oskrbe I do VI:

– standard povprečne plače zaposlenih 1.283,27 eura;
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavaro-

vanja 42,00 eura na zaposlenega;
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– drugi stroški dela 255,43 eura mesečno na zaposle-
nega;

– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na pod-
lagi zakona, uredbe, ki ureja plače direktorjev v javnem sek-
torju in pravilnika, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev 
s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.

3. člen
Standard stroškov in odhodkov oskrbe znaša:
1. za osebe, starejše od 65 let za storitve kategorij oskrbe 

I in IV:
– 220,48 eura mesečno na posteljo;
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve 

kategorij oskrbe I do VI:
– 367,97 eura mesečno na posteljo.

KONČNI DOLOČBI

4. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 

določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov 
storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 
65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih 
socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga 
je možno upoštevati v cenah storitev (Uradni list RS, št. 17/22).

5. člen
Ta odredba začne veljati 1. marca 2023.

Št. 007-26/2023
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EVA 2023-2611-0016

Luka Mesec
minister

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

419. Odredba o sprejetju prenovljenega 
izobraževalnega programa – Tehnik 
steklarstva

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 
– ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) minister za vzgojo 
in izobraževanje izdaja

O D R E D B O
o sprejetju prenovljenega izobraževalnega 

programa – Tehnik steklarstva

1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 197. seji, 
dne 18. 11. 2022, minister, pristojen za izobraževanje, sprejme 
prenovljeni program poklicno tehniškega izobraževanja Tehnik 
steklarstva, ki nadomešča obstoječi istoimenski program velja-
ven ob uveljavitvi te odredbe.

2. člen
(1) Izobraževalni program iz prejšnjega člena je preno-

vljen na podlagi revidiranih poklicnih standardov.
(2) Prenovljen izobraževalni program iz prejšnjega člena 

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavi na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave.

(3) Prenovljeni izobraževalni program iz prejšnjega člena 
se začne izvajati s šolskim letom 2023/2024.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-26/2023
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EVA 2023-3350-0010

Dr. Darjo Felda
minister

za vzgojo in izobraževanje

420. Odredba o sprejetju prenovljenih 
izobraževalnih programov

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 
– ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) minister za vzgojo 
in izobraževanje izdaja

O D R E D B O
 o sprejetju prenovljenih  

izobraževalnih programov

1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 198. seji, 
dne 16. 12. 2022, minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, 
sprejme prenovljene naslednje srednješolske izobraževalne 
programe, ki nadomeščajo obstoječe istoimenske programe 
veljavne ob uveljavitvi te odredbe:

1. programi srednjega poklicnega izobraževanja:
– Računalnikar,
– Računalnikar (SI),
– Računalnikar (GLU/GJM),
– Računalnikar (GIB);
2. programi srednjega strokovnega izobraževanja:
– Tehnik računalništva,
– Tehnik računalništva (SI),
– Logistični tehnik,
– Logistični tehnik (SI);
3. programi poklicno tehniškega izobraževanja:
– Tehnik računalništva,
– Tehnik računalništva (SI),
– Tehnik računalništva (IS),
– Tehnik računalništva (GLU, GJM).

2. člen
(1) Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so preno-

vljeni na podlagi revidiranih poklicnih standardov.
(2) Prenovljene izobraževalne programe iz prejšnjega čle-

na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavi na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave.

(3) Prenovljeni izobraževalni programi srednjega poklic-
nega in srednjega strokovnega izobraževanja iz prejšnjega 
člena se začnejo izvajati s šolskim letom 2023/2024.

(4) Prenovljeni izobraževalni programi poklicno tehniške-
ga izobraževanja iz prejšnjega člena se začnejo izvajati s 
šolskim letom 2025/2026.
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KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-27/2023
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EVA 2023-3350-0011

Dr. Darjo Felda
minister

za vzgojo in izobraževanje

421. Odredba o sprejetju novega izobraževalnega 
programa – SPI Slaščičar (SI)

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – 
ZZNŠPP in 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) minister za vzgojo 
in izobraževanje izdaja

O D R E D B O
o sprejetju novega izobraževalnega programa – 

SPI Slaščičar (SI)

1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 198. seji, 
dne 16. 12. 2022, minister, pristojen za izobraževanje, sprejme 
nov izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja 
Slaščičar (SI).

2. člen
(1) Izobraževalni program iz prejšnjega člena je prilagojen 

za izvajanje v šolah s slovenskim učnim jezikom na narodno 
mešanem območju v slovenski Istri.

(2) Izobraževalni program iz prejšnjega člena Ministrstvo 
za vzgojo in izobraževanje objavi na osrednjem spletnem me-
stu državne uprave.

(3) Izobraževalni program iz prejšnjega člena se začne 
izvajati s šolskim letom 2023/2024.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-25/2023
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EVA 2023-3350-0009

Dr. Darjo Felda
minister

za vzgojo in izobraževanje

422. Odredba o sprejetju prenovljenih 
izobraževalnih programov

Na podlagi 15. člena Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – 
ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) minister za vzgojo in 
izobraževanje, izdaja

O D R E D B O
o sprejetju prenovljenih izobraževalnih 

programov

1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 199. seji, 
dne 20. 1. 2023, minister, pristojen za izobraževanje, sprejme 
naslednje prenovljene srednješolske izobraževalne programe:

1. Izobraževalni program srednjega poklicnega izobra-
ževanja:

– Računalnikar (IS), ki nadomešča istoimenski program;
2. Izobraževalni programa srednjega strokovnega izo-

braževanja:
– Tehnik Laboratorijske biomedicine, ki nadomešča isto-

imenski program in
– Tehnik zobne protetike, ki nadomešča program Zobo-

tehnik.

2. člen
(1) Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so preno-

vljeni na podlagi revidiranih poklicnih standardov.
(2) Prenovljene izobraževalne programe iz prejšnjega čle-

na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavi na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave.

(3) Prenovljeni izobraževalni programi iz prejšnjega člena 
se začnejo izvajati s šolskim letom 2023/2024.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-24/2023
Ljubljana, dne 14. februarja 2023
EVA 2023-3350-0008

Dr. Darjo Felda
minister

za vzgojo in izobraževanje

423. Rasti elementov cen socialno varstvenih 
storitev za leto 2023

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja

R A S T I
elementov cen socialno varstvenih storitev  

za leto 2023

I
Rasti posameznih elementov cen socialno varstvenih sto-

ritev za obdobje februar 2022 do februar 2023 znašajo:
– rast povprečne plače na zaposlenega 0,3 %,
– rast drugih stroškov dela 6,8 %,
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– rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega za-
varovanja 7,5 %,

– rast stroškov materiala in storitev 15,0 %.

II
Rasti elementov cen iz prejšnje točke začnejo veljati 

1. marca 2023.

Št. 12220-3/2023
Ljubljana, dne 31. januarja 2023
EVA 2023-2611-0015

Luka Mesec
minister

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

424. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 
za pogonski namen v januarju 2023

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 
4. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se 
porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz 
(Uradni list RS, št. 70/17 in 60/22) in v zvezi s 1. členom Uredbe o 
določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Ura-
dni list RS, št. 99/22, 6/23 in 13/23) minister za finance objavlja

P O V P R E Č N I    Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen  

v januarju 2023

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 
namen iz točke 2.1 tretjega odstavka 92. člena Zakona o trošari-
nah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 6/23) za obdobje 
od 1. januarja 2023 do 31. januarja 2023 znaša 330,93 eura na 
1000 litrov.

Št. 007-55/2023
Ljubljana, dne 15. februarja 2023
EVA 2023-1611-0012

Klemen Boštjančič
minister 

za finance

BANKA SLOVENIJE
425. Sklep o uporabi Smernic o prenosljivosti, 

ki dopolnjujejo oceno rešljivosti za strategije 
prenosa

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju 
in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v na-
daljevanju ZRPPB-1) in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o prenosljivosti,  

ki dopolnjujejo oceno rešljivosti  
za strategije prenosa

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju: EBA) je na 
podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni 
organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi 
Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331 z dne 15. decem-
bra 2010, str. 12), zadnjič spremenjena z Uredbo 2019/2175 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropske-
ga nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) 
št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa 
(Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Ured-
be (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega 
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Ured-
be (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe 
(EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenč-
ne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah 
ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe 
(EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev 
(UL L 334 z dne 27. decembra 2019, str. 1) (v nadaljevanju 
Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 26. septembra na svoji spletni 
strani objavil Smernice o prenosljivosti, ki dopolnjujejo oceno 
rešljivosti za strategije prenosa (EBA/GL/2022/11; v nadalje-
vanju: smernice).

(2) Smernice v skladu s členom 10(5) in členom 11(1) 
Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo 
ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter 
o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direk-
tiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb 
(EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega par-
lamenta in Sveta (UL L 173 z dne 12. junija 2014, str. 190), 
zadnjič spremenjena z Uredbo 2022/2036 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 575/2013 in Direktive 2014/59/EU v zvezi z bonitetno 
obravnavo globalnih sistemsko pomembnih institucij s strategi-
jo reševanja z več vstopnimi točkami in metodami za posredni 
vpis instrumentov, primernih za izpolnjevanje minimalne zah-
teve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (UL L 275 z dne 
25. oktobra 2022, str. 1) (v nadaljevanju: Direktiva 2014/59/EU) 
določajo ukrepe, povezane z instrumentom za reševanje, ki bi 
jih morali sprejeti institucije in organi za reševanje, da bi izbolj-
šali rešljivost institucij, skupin in skupin v postopku reševanja 
v okviru ocene rešljivosti, ki jih v skladu s 15. in 16. členom 
Direktive 2014/59/EU, zlasti kadar so v strategiji reševanja 
predvidena orodja za prenos.

(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije, kot so opredeljene v členu 4(1) 

Uredbe (EU) št. 1093/2010, za katere se izvede ocena rešljivo-
sti v skladu s 15 in 16. členom Direktive 2014/59/EU,

2. organe za reševanje, iz (v) točke drugega odstavka 
4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, ki institucije iz 1. točke 
tega odstavka nadzirajo v smislu drugega pododstavka petega 
odstavka 2. člena, Uredbe (EU) št. 1093/2010.

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smer-
nic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slove-
nije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:

1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-3 pridobile 
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju: banke) ter

2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja 
naloge in pristojnosti organa za reševanje.

(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti 
upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene 
na banke.

(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti 
organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1 v celoti upoštevala 
določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje 
nalog in pooblastil organa za reševanje.
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3. člen
(Uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
1. januarja 2024.

Ljubljana, dne 17. februarja 2023

Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije

SODNI SVET
426. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, 
Ljubljana, na 33. seji 16. februarja 2023 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slove-
nije.

Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-
njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od 
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na 
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 1000 
Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat
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427. Sklep o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez izda-
ja na podlagi e) točke tretjega odstavka 17. člena v povezavi s 
tretjim odstavkom 17.b člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
(Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. 
US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22; v nadaljnjem bese-
dilu: ZRTVS-1) naslednji

S K L E P
o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija

1. člen
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez za 

člana Sveta RTV Slovenija za štiriletni mandat od dneva, ko 
je svet konstituiran v skladu z ZRTVS-1, imenuje dr. Andraža 
Vehovarja.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

BC št. 11-5/2021-17
Ljubljana, dne 20. februarja 2023

Franjo Bobinac
predsednik

428. Sklep o imenovanju člana Sveta RTV 
Slovenija, predstavnika zaposlenih

Na podlagi 1. točke tretjega odstavka 17. člena Zakona 
o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 
in 163/22) (ZRTVS-1) ter javnega poziva za vložitev prijav 
za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija kot predstavnika 
zaposlenih, ki ga imenuje Svet delavcev RTV Slovenija (In-
formator 23-078) z dne 1. 2. 2023 v povezavi s spremembo 
sklepa – javni poziv za vložitev prijav za imenovanje člana 
Sveta RTV Slovenija kot predstavnika zaposlenih, ki ga ime-
nuje Svet delavcev RTV Slovenija (Informator 23-085) z dne 
13. 2. 2023 je Svet delavcev na 5. izredni seji dne 21. 2. 2023 
sprejel naslednji

S K L E P
o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija, 

predstavnika zaposlenih

Za člana Sveta RTV Slovenija se na podlagi 1. točke 
tretjega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slove-
nija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06  
– odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22) (ZRTVS-1) 
kot predstavnika zaposlenih imenuje: Ilinka Todorovski za 
mandat štirih let.

Ljubljana, dne 21. februarja 2023

Robert Pajek
predsednik Sveta delavcev

javnega zavoda RTV Slovenija

429. Sklep o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija 
s področja varstva okolja, narave in podnebja

Na podlagi 2. g) točke tretjega odstavka 17. člena in tre-
tjega odstavka 17.b člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
(Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. 
US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22, v nadaljnjem bese-
dilu: ZRTVS-1) ter Javnega poziva organizacijam s področja 
varstva okolja, narave in podnebja za imenovanje člana Sveta 
RTV Slovenija, št. 013-6/2023-2550 z dne 3. 2. 2023 je Svet 
za trajnostni razvoj in varstvo okolja 21. 2. 2023 izdal naslednji

S K L E P
o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija  

s področja varstva okolja, narave in podnebja

1. člen
Za članico Sveta RTV Slovenija se s področja varstva 

okolja, narave in podnebja imenuje ga. Gaja Brecelj za mandat 
dveh let.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-47/2023-2550-1
Ljubljana, dne 21. februarja 2023

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja
Lidija Živčič
članica sveta

430. Sklep o imenovanju članov Sveta RTV 
Slovenija kot predstavnikov javnosti

Nacionalni svet za kulturo po predsednici sveta Uršuli 
Cetinski, izdaja na podlagi d) točke tretjega odstavka 17. člena 
v povezavi s tretjim odstavkom 17.b člena Zakona o Radiote-
leviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 
105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22; v na-
daljnjem besedilu: ZRTVS-1) naslednji

S K L E P
o imenovanju članov Sveta RTV Slovenija  

kot predstavnikov javnosti

1. Na predlog Slovenskega narodnega gledališča Maribor 
kot kulturne in umetniške organizacije   se za člana Sveta RTV 
Slovenija za dvoletni mandat od dneva, ko je svet konstituiran 
v skladu z ZRTVS-1, imenuje Aleš Novak.

2. Na predlog organizacije Zveze društev slovenskih film-
skih ustvarjalcev s področja avdiovizualnega sektorja se za 
člana Sveta RTV Slovenija za dvoletni mandat od dneva, ko 
je svet konstituiran v skladu z ZRTVS-1, imenuje Igor Prassel.

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 610-5/2022-3340-37
Ljubljana, dne 22. februarja 2023

Uršula Cetinski
predsednica Nacionalnega sveta  

za kulturo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
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431. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o poročilih in obvestilih zavarovalnic

Na podlagi tretjega odstavka 252. člena, 2. točke prvega 
odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, 
št. 93/15, 9/19 in 102/20) in drugega odstavka 329. člena ter 
prvega odstavka 351. člena Zakona o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečišče-
no besedilo) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah  

Sklepa o poročilih in obvestilih zavarovalnic

1. člen
V Sklepu o poročilih in obvestilih zavarovalnic (Uradni 

list RS, št. 9/16 in 59/18; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se 
za drugim odstavkom 1. člena doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi:

»(3) Vse obveznosti poročanja iz tega sklepa, ki veljajo 
za zavarovalnice, veljajo tudi za pokojninske družbe, razen 
10. točke prvega odstavka 2. člena in 13. člena Sklepa«.

2. člen
V 4. točki prvega odstavka 2. člena Sklepa se besedilo 

»imenovanju in razrešitvi« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»imenovanju, razrešitvi ali sporazumnem predčasnem 

prenehanju mandata«.

3. člen
V drugem odstavku 5. člena Sklepa se beseda »priloga« 

spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Priloga 1«.

4. člen
(1) V 7. členu Sklepa se besedilo »imenovanju in razreši-

tvi« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»imenovanju, razrešitvi ali sporazumnem predčasnem 

prenehanju mandata«.
(2) Pred zadnjim stavkom besedila 7. člena Sklepa se 

doda stavek, ki se glasi:
»V primeru sklenitve sporazuma o predčasnem prene-

hanju mandata zavarovalnica navede razloge za sklenitev 
sporazuma, če niso razvidni iz sklepa pristojnega organa za-
varovalnice.«

5. člen
V 8. členu Sklepa se za besedno zvezo »v dopisu« doda 

besedilo »jasno in nedvoumno«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi:

»(2) Zavarovalnica v obvestilu Agenciji za zavarovalni 
nadzor o podelitvi pooblastila nosilcu ključne funkcije iz če-
trtega odstavka 52. člena ZZavar-1 poda tudi natančen opis 
opravljene presoje sposobnosti in primernosti novega poobla-
ščenega nosilca ključne funkcije, ustrezna dokazila in v celoti 
izpolnjen obrazec AZN-SP/KF, ki je Priloga 2 in sestavni del 
tega sklepa.«

Pred prvim odstavkom se doda oznaka »(1)«.

6. člen
11. člen Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalnica poroča Agenciji za zavarovalni nadzor 

o sprejemu oziroma spremembi pisnih pravil sistema upra-
vljanja, upravljanja tveganj, spremljanja skladnosti, notranjih 
kontrol, notranje revizije in izločenih poslov zavarovalnice iz 
3. točke 68. člena ZZavar-1 na način, da ji posreduje sprejeta 
ali spremenjena pravila in dopis, v katerem navede razloge 
za sprejem oziroma spremembo. Kadar zavarovalnica poroča 
o spremenjenih pravilih, označi spremembe na način, da se 
jasno razlikujejo od ostalega besedila pravil. Rok za poročanje 
Agenciji za zavarovalni nadzor je osem dni od dneva sprejema 
oziroma spremembe.«

7. člen
Za 11. členom Sklepa se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen
(poročanje o sklenitvi in prenehanju izločenih poslov)
Zavarovalnica posreduje Agenciji za zavarovalni nadzor 

kopijo pogodbe o izločenem poslu ali aneksa, s katerim se 
pogodba o izločenem poslu spreminja ali razveljavlja. Rok za 
poročanje Agenciji za zavarovalni nadzor je osem dni od dneva 
sklenitve, prekinitve ali spremembe pogodbe oziroma sklenitve 
aneksa, s katerim se pogodba o izločenem poslu spreminja ali 
razveljavlja.«

8. člen
Za »Prilogo 1: Obrazec ZAV-DK« se doda »Priloga 2: 

Obrazec AZN-SP/KF«.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-11/2022-7
Ljubljana, dne 15. februarja 2023
EVA 2022-1611-0145

Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

mag. Gorazd Čibej
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AZN-SP/KF
 
Vprašalnik za nosilca ključne funkcije za potrebe presoje sposobnosti in primernosti 
 
 
1. OSEBNI PODATKI 
 
Podatki o podjetju: 
Naziv subjekta nadzora:    ______________________________________________________________ 
 
Sedež:      ______________________________________________________________ 
 
 
Osebni podatki nosilca ključne funkcije: 
Ime in priimek nosilca ključne funkcije:  _________________________________________________ 
 
Naziv delovnega mesta/ključne funkcije  _________________________________________________ 
 
Obseg delovnega časa za funkcijo (v urah/mesec) _______________________________________________ 
 
Datum rojstva:     ______________________________________________________________ 
 
Kraj in država rojstva:     ______________________________________________________________ 
 
Državljanstvo:      ______________________________________________________________ 
 
Materin jezik:      ______________________________________________________________ 
 
Stalno prebivališče:     ______________________________________________________________ 
 
Začasno prebivališče:     ______________________________________________________________ 
 
 
Podatki iz osebnega dokumenta / fotokopija osebnega dokumenta: 
Številka osebnega dokumenta:     _________________________________________________ 
 
Datum in kraj izdaje osebnega dokumenta:  _________________________________________________ 
 
Organ, ki je izdal osebni dokument:    _________________________________________________ 
 
 
Kontaktni podatki: 
Telefonska številka:     ______________________________________________________________ 
 
Elektronski naslov:     ______________________________________________________________ 
 
Naslov za prejem pošte v Republiki Sloveniji:   _________________________________________________ 
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2. VPRAŠANJA S PODROČJA OCENJEVANJA ZNANJA, VEŠČIN IN IZKUŠENJ 
 
 
2.1 V spodnji tabeli navedite pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav), vključno s pridobljeno 
stopnjo.  
 
Izobraževalna institucija 
 

Izobrazba Dosežena stopnja Datum pridobitve  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Priložite fotokopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi.  
 
 
2.2 V spodnji tabeli navedite vsa strokovna in stanovska združenja katerih član ste, ste bili ali ste zaprosili 
za članstvo  
 
Naziv združenja 
 

Vaša funkcija v tem združenju Datum vstopa/izstopa 
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2.3 V spodnji tabeli navedite dodatna izobraževanja s področij, ki so relevantna za opravljanje vaše funkcije-
nosilca ključne funkcije. 
 
Naziv izobraževalne ustanove 
 

Vsebina izobraževanja in čas 
trajanja 

Pridobljen naziv/licenca 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Priložite fotokopije dokazil o pridobljenem nazivu/licenci 
 
 
2.4 Ocenite svoje teoretične in praktične izkušnje (od 1 do 5) iz spodaj navedenih področij: 

 
- Aktuarstva:     ___________________________________________________ 

 
- Notranje revizije:    ___________________________________________________ 

 
- Upravljanja tveganj:     ___________________________________________________ 

 
- Financ:     ___________________________________________________ 

 
- Zavarovalništva:    ___________________________________________________ 

 
- Prava in Skladnosti poslovanja  ___________________________________________________ 
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2.5 V spodnji tabeli navedite zahtevane podatke po vrstnem redu od trenutne zaposlitve nazaj. 
Podatki o podjetjih, kjer ste delali do sedaj: 
 
Časovno 
obdobje 

Naziv družbe, naslov in 
primarna dejavnost 

Delovno mesto / 
funkcija 

Kratek opis del, ki 
ste jih opravljali 
 

Število podrejenih 
sodelavcev 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
2.6 V spodnji tabeli navedite vse družbe v katerih ste oz. ste bili nosilec ključne funkcije.  
Časovno obdobje  
 

Naziv družbe Primarna dejavnost 
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3. VPRAŠANJA S PODROČJA OCENJEVANJA UGLEDA 
 
Na naslednja vprašanja odgovarjajte z izbiro opcije DA ali NE pri posameznem vprašanju. Če je odgovor na 
vprašanje »DA«, prosimo navedite podrobne informacije.  
 
3.1 Ali ste bili v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj preganjani ali pravnomočno obsojeni zaradi spodaj 
navedenih kaznivih dejanj ali prekrškov:  
 
a) kaznivega dejanja/prekrška po zakonih, ki urejajo zavarovalništvo, bančništvo, poslovanje in trgovanje 
s finančnimi instrumenti, plačilne storitve, pranje denarja, tržne manipulacije, trgovanje na podlagi 
notranjih informacij ali oderuštvo;  
b) kaznivih dejanj/prekrškov nepoštenega ravnanja, goljufije ali finančnega kriminala;  
c) davčnih kaznivih dejanj/prekrškov;  
d) drugih kaznivih dejanj/prekrškov po zakonih, ki urejajo gospodarske družbe, plačilno nesposobnost, 
varstvo potrošnikov ali delovna razmerja?  
 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
3.2. Ali ste v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj opravljali vodstvene ali vodilne funkcije, nadzorne funkcije 
ali ključne funkcije oziroma ali ste bili imetnik pomembnega deleža v gospodarski družbi ali drugi instituciji 
v dvanajstih mesecih pred uvedbo postopkov zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja te družbe, kot jih 
določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, ter so bili 
ti postopki uvedeni v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve? 
 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
3.3 Ali zoper vas teče postopek pred pristojnim organom za prekršek s področja gospodarstva? 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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3.4 Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni za prekršek s področja gospodarstva?  
DA  /  NE 

  
Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
3.5 Ali teče zoper vas postopek pred sodiščem glede plačila dolga, ki ga še niste plačali? 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
3.6 Ali zoper vas poteka kakšen disciplinski postopek? 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
3.7 Ali ste bili kdaj v disciplinskem postopku s pravnomočno odločbo spoznani za odgovornega? 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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3.8 Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije organov vodenja ali 
nadzora?  

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
3.9 Ali ste bili kot vodilni delavec, prokurist razrešeni oziroma ali je bil od vas zahtevan odstop? 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
3.10  Ali vam je prenehalo delovno razmerje zaradi kršitev delovnih obveznosti?  

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.11 Ali so oziroma ali vam je znano, da zoper vas tečejo sodni, upravni ali drugi postopki nadzornih organov 
v zvezi z deležem v kapitalu ali v zvezi z upravljanjem ali nadziranjem katere gospodarske družbe ali druge 
pravne osebe ali v zvezi s kršitvami pravic in obveznosti iz delovnega razmerja?  
 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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3.12 Ali ste bili na vodilni, vodstveni funkciji, nadzorni funkciji ali ključni funkciji v gospodarski družbi ali 
drugi pravni osebi oziroma ali ste bili imetnik pomembnega deleža družbe, nad katero je bil uveden postopek 
zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja, imenovanja izredne uprave v Republiki Sloveniji ali drugi državi 
članici ali tretji državi?  
 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3.13 Ali je bil nad vami kdaj začet postopek osebnega stečaja?  
 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3.14 Ali v zavarovalnici/pokojninski družbi opravljate funkcijo člana uprave ali prokurista ?  
 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3.15 Ali imate vi ali vaši družinski člani (zakonec oziroma partner, starši oziroma posvojitelji, otroci oziroma 
posvojenci ter bratje in sestre) lastniški delež v katerikoli družbi, ki vam omogoča vplivanje na delovanje 
družbe, kjer boste opravljali ključno funkcijo?  
 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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3.16  
Ali je zaradi vas oziroma vašega dela Agencija za zavarovalni nadzor v zadnjih petih letih zavarovalnici 
pravnomočno naložila odvzem pooblastila za ključno funkcijo zaradi hujše kršitve 4. oziroma 8. poglavja 
Zakona o zavarovalništvu, oziroma za katero je Agencija za zavarovalni nadzor v zadnjih petih letih 
pokojninski družbi pravnomočna naložila razrešitev imenovanega pooblaščenega aktuarja zaradi hujše 
kršitve nalog pooblaščenega aktuarja? 
 

DA  /  NE 
  

Če »DA«, navedite podrobnosti. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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3. Izjava  
……………………………………………………………  
(ime in priimek)  
 
(a) Potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnične in točne ter da so vse priložene kopije 
dokumentov enake originalu.  
 
(b) Izjavljam, da:  
 
1. v zvezi z mano ni kazenskih ali predkazenskih postopkov v teku ne v Republiki Sloveniji ne v tujini ter da 
nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana in da zoper mene 
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,  
2. mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, ki bi še trajal,  
3. nisem bil(-a) kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, v 
zadnjih dveh letih pravnomočno obsojen(-a) na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki 
ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti,  
4. sem celovito odgovoril(-a) na vprašanja tega vprašalnika in razkril(-a) vse informacije, ki bi jih Agencija 
za zavarovalni nadzor lahko upoštevala pri ocenjevanju usposobljenosti in primernosti nosilca ključne 
funkcije,  
5. Agenciji za zavarovalni nadzor priznavam pravico preveriti resničnost podatkov in verodostojnost kopij 
priloženih dokumentov,  
6. soglašam, da Agencija za zavarovalni nadzor pridobi potrdila iz evidenc pravnomočnih sodb oziroma 
sklepov o prekrških, v kolikor jih ne bom predložil,  
7. se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Agencijo za zavarovalni nadzor o vseh pomembnih 
spremembah v zvezi z odgovori, navedbami in drugo vsebino, ki sem jo podal(-a) v vprašalniku ter o drugih 
zadevah, za katere bom izvedel(-a) po datumu izpolnitve te izjave do izdaje dovoljenja.  
 
. 
Datum:……………………………………….  
Podpis: ……………………………………… 
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432. Akt o spremembah in dopolnitvah 
Meril za mednarodno sodelovanje 
pri visokošolskem izobraževanju

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kako-
vost v visokem šolstvu je na podlagi tretje, enajste in dvanaj-
ste alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 
61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 
54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) na 187. seji dne 16. 2. 
2023 sprejel

A K T 
o spremembah in dopolnitvah Meril  

za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem 
izobraževanju

1. člen
V Merilih za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem 

izobraževanju (Uradni list RS, št. 69/17; v nadaljnjem besedilu: 
Merila za mednarodno sodelovanje) se v 2. členu posodobijo 
navedbe Uradnih listov Republike Slovenije Zakona o visokem 
šolstvu, Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku 
in Meril za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in 
študijskih programov tako, da se glasijo:

»– Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 
– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 
– ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – 
ZSZUN; v nadaljevanju: ZViS),

– Zakonom o mednarodnem zasebnem pravu in postopku 
(Uradni list RS, št. 56/99, 45/08 – ZArbit in 31/21 – odl. US),

– Merili za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavo-
dov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 
3/20, 78/20, 82/20 – popr. in 44/21; v nadaljevanju: merila za 
akreditacijo)«.

2. člen
V drugem odstavku 5. člena se dopolni opredelitev VTI 

tako, da se glasi:
»VTI: visokošolsko transnacionalno izobraževanje v skla-

du s 33.c členom ZViS. Izvaja se lahko na podlagi pogodbe 
VTI ali brez nje;«

3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Akreditacija mednarodnega skupnega študijskega pro-

grama se opravi takrat:
1. kadar ga slovenski visokošolski zavod namerava izva-

jati skupaj s tujim visokošolskim zavodom, ki ni akreditiran pri 
agencijah s seznama Evropskega združenja agencij za kako-
vost v visokem šolstvu (European Quality Assurance Register 
for Higher Education – EQAR) ali

2. kadar vlogo za akreditacijo pri agenciji vloži slovenski 
visokošolski zavod, ki namerava izvajati program s tujimi vi-
sokošolskimi zavodi, ki so akreditirani pri agencijah, ki so na 
seznamu EQAR, program pa še ni bil akreditiran s strani ene 
od teh agencij.

Slovenski visokošolski zavod mora biti vpisan v javno 
evidenco pri agenciji.

Za akreditacijo mednarodnega skupnega študijskega pro-
grama se uporabljajo standardi kakovosti po področjih presoje 
iz 17. in 18. člena meril za akreditacijo ter dodatna merila iz 
8. člena teh meril.«

4. člen
V 8. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Študijski program mora biti pred začetkom izvajanja v 

Republiki Sloveniji ustrezno priznan oziroma akreditiran v vseh 

državah, iz katerih so visokošolski zavodi, ki bodo sodelovali 
pri izvedbi skupnega študijskega programa in podeljevali di-
plomo.«

5. člen
V prvem stavku 9. člena se za besedo »programa« doda 

naslednje besedilo:
»(zavod ali program nima več veljavne akreditacije, zavod 

ne želi sodelovati ipd.)«
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Če od sodelovanja pri izvajanju mednarodnega skupne-

ga študijskega programa odstopijo vsi tuji visokošolski zavodi 
ali ne zagotavljajo več akreditacije oziroma ustreznega prizna-
nja visokošolskega zavoda ali skupnega študijskega programa, 
slovenski visokošolski zavod ravna v skladu s prvim odstavkom 
21. člena teh meril.

Če od sodelovanja pri izvajanju mednarodnega skupnega 
študijskega programa odstopi slovenski visokošolski zavod, 
ravna v skladu s točko a) prvega odstavka 21. člen teh meril.«

6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izredna evalvacija mednarodnega skupnega študijskega 

programa se opravi v skladu s 37. in 38. členom meril za akre-
ditacijo, pa tudi če visokošolski zavod:

1. v 30 dneh od potrditve na svojih pristojnih organih 
agencije ne obvesti o spremembah študijskega programa, po-
trjenega na pristojnih organih konzorcija;

2. pred začetkom izvajanja študijskega programa ne pre-
dloži potrdil o ustreznem priznanju oziroma akreditaciji iz pete-
ga odstavka 8. člena teh meril;

3. ne predloži spremenjenega ali novega konzorcijskega 
sporazuma v skladu s prvim odstavkom 9. člena teh meril.

Če svet agencije uvede postopek izredne evalvacije zara-
di spremembe mednarodnega skupnega študijskega programa 
v skladu s točko b prvega odstavka 21. člena teh meril se v po-
stopku preveri izvajanje študijskega programa pred spremem-
bo in po njej, pri čemer se podrobno preveri samoevalvacijske 
izsledke zadnjih treh let.«

7. člen
15. člen se dopolni tako, da se v prvi alineji za vejico doda 

naslednje besedilo: »podaljšanem za eno leto,«.

8. člen
V drugi alineji 20. člena se besedilo »strokovnega ali 

znanstvenega naslova« zamenja z besedilom »strokovnega, 
znanstvenega ali umetniškega naslova«.

9. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če mednarodnega skupnega študijskega programa ni 

več mogoče izvajati s tujimi visokošolskimi zavodi, mora slo-
venski visokošolski zavod:

a) agenciji poslati zahtevo za prenehanje akreditacije 
skupnega študijskega programa ali

b) spremeniti mednarodni skupni študijski program v štu-
dijski program za pridobitev izobrazbe, ki ga samostojno ali 
skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi iz Republike Slove-
nije izvaja slovenski visokošolski zavod (v nadaljevanju: nacio-
nalni študijski program) in o tem v 30 dneh od sprejema spre-
membe na senatu visokošolskega zavoda obvestiti agencijo.

V primerih iz prejšnjega odstavka mora slovenski visoko-
šolski zavod poskrbeti, da bodo že vpisani študenti imeli mo-
žnost dokončati študij na drugem sorodnem ali spremenjenem 
študijskem programu.

Agencija priglasitev v tujini akreditiranega mednarodnega 
skupnega študijskega programa prekliče, če:

– mu je bila akreditacija odvzeta, mu ni bila podaljšana 
ali mu je potekla ipd.,
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– je kateremukoli sodelujočemu visokošolskemu zavodu 
akreditacija potekla oziroma mu je bila odvzeta, medsebojna 
razmerja pa niso bila urejena v skladu z 9. členom teh meril,

– če je slovenski visokošolski zavod agencijo obvestil, 
da ne bo več sodeloval pri izvajanju mednarodnega skupnega 
študijskega programa.

O okoliščinah iz prejšnjega odstavka mora slovenski vi-
sokošolski zavod obvestiti agencijo v roku 60 dni od njihovega 
nastanka.«

10. člen
V 27. členu se:
1. v naslovu člena beseda »ter« zamenja z besedo »in«;
2. v tretjem stavku prvega odstavka beseda »poprej« 

zamenja z besedo »predhodno«;
3. v tretjem stavku drugega odstavka beseda »spornih« 

zamenja z besedo »dvomljivih«, beseda »pa« se črta;
4. pri poglavju VI.2.1 Akreditacija mednarodnega sku-

pnega študijskega programa pri 4. točki za besedo »zavoda« 
doda besedilo: »in sklepe pristojnih organov tujih visokošolskih 
zavodov« ter doda nova točka 12, ki se glasi:

»12. dokazila o ustreznem priznanju oziroma akreditaciji 
študijskega programa v državah vseh sodelujočih visokošol-
skih zavodov, ki bodo podeljevali diplomo, ali izjavo, da bodo 
dokazila priložena v enem letu od slovenske akreditacije med-
narodnega skupnega študijskega programa.«;

5. pri poglavju VI.2.2 Evalvacija mednarodnega skupnega 
študijskega programa se pri 2. točki beseda »konzrocijskega« 
zamenja z besedo »konzorcijskega«;

6. pri poglavju VI.2.3 VTI se pri točki 2.j) besedilo »stro-
kovnega ali znanstvenega naslova« zamenja z besedilom 
»strokovnega, znanstvenega ali umetniškega naslova«;

7. pri poglavju VI.2.4 Priglasitev študijskega programa 
pri prvi alineji 2. točke prvega odstavka besedilo »strokovnega 
oziroma znanstvenega naslova« zamenja z besedilom »stro-
kovnega, znanstvenega oziroma umetniškega naslova« ter 
v drugem odstavku besedilo »strokovnega ali znanstvenega 
naslova« zamenja z besedilom »strokovnega, znanstvenega 
ali umetniškega naslova«.

11. člen
V 29. členu se besedilo poglavja VI.3.2 Spremembe med-

narodnih skupnih študijskih programov spremeni tako, da se 
glasi:

»Slovenski visokošolski zavodi sprejemajo spremem-
be mednarodnih skupnih študijskih programov v soglasju s 
sodelujočimi visokošolskimi zavodi, ki so sklenili konzorcijski 
sporazum (v nadaljevanju: konzorcij). O spremembah obve-
znih sestavin mednarodnih skupnih študijskih programov mora 
visokošolski zavod v 30 dneh od njihove potrditve na pristojnih 
organih konzorcija seznaniti agencijo tako, da jih vnese ozi-
roma prenese v izpolnjen elektronski obrazec za akreditacijo 
mednarodnega skupnega študijskega programa in v prilogah 
priloži izpis sklepa senata (oziroma pristojnega organa odloča-
nja na ravni konzorcija), s katerim so bile spremembe sprejete.

Kadar visokošolski zavod spreminja mednarodni skupni 
študijski program, ki ga je akreditirala agencija, v nacionalni, 
v skladu s točko b prvega odstavka 21. člena teh meril, mora 
obvestilu, ki ga v 30 dneh pošlje agenciji, priložiti:

– dokazilo o razveljavitvi (preklicu, prenehanju) konzor-
cijskega sporazuma,

– sklep senata o spremembi študijskega programa,
– dokazila o nosilcih predmetov ali delov programa, za 

katere so bili pred spremembo pristojni tuji konzorcijski partnerji 
ter dokazila o ustreznosti njihovega znanstvenega, strokovne-
ga, raziskovalnega oziroma umetniškega dela v skladu s 7. in 
9. točko VI.2.1 poglavja 27. člena teh meril,

– dokazila o prostorih in opremi za izvajanje tega progra-
ma na slovenskem visokošolskem zavodu,

– dokazila o spremenjeni diplomi in prilogi k njej, ki si ju 
bo pridobil diplomant, načrt izvajanja študijskega programa, da 

bodo zagotovljeni vsi cilji in kompetence, določeni s študijskim 
programom,

– dokazila o tem, da bo visokošolski zavod že vpisanim 
študentom omogočil nadaljevanje in končanje študija na dru-
gem (sorodnem) študijskem programu (lahko tudi na drugem 
visokošolskem zavodu), izpolnjen obrazec »vloga za akredi-
tacijo študijskega programa« z razvidnimi spremembami in 
priloženimi učnimi načrti.

Agencija spremembe mednarodnih skupnih študijskih 
programov, akreditiranih v Republiki Sloveniji, sproti pregle-
duje in ugotavlja, ali je visokošolski zavod upošteval zakonska 
določila, določbe teh meril in standarde kakovosti iz meril za 
akreditacijo.«

12. člen
Drugi odstavek 30. člena se črta.

13. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Akreditacija mednarodnega skupnega študijskega pro-

grama velja za nedoločen čas, razen v primerih, ki jih določa 
šesti odstavek 51.o člena ZViS.

Če je mednarodni študijski program spremenjen v naci-
onalni v skladu s točko b prvega odstavka 21. člena teh meril, 
z dnem začetka veljavnosti spremembe agencija označi spre-
membo v javni evidenci akreditiranih študijskih programov.«

14. člen
V 35. členu se:
1. v poglavju B. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU:
a) besedilo »Členitev študijskega programa na posame-

zne dele:
□ prva raven (smer): ___________
□ druga raven (modul): ___________« nadomesti z na-

slednjim besedilom:
»Členitev študijskega programa na posamezne dele:
□ prva raven (smer): ___________
□ druga raven (modul): ___________
□ strokovni, znanstveni ali umetniški naslov in/ali Klasius 

P-16 (podrobna področja oziroma 4 mestna koda) se vodita na 
nivoju členitve na prvi ravni (smer)«;

b) besedilo »Strokovni/znanstveni naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________«
nadomesti z naslednjim besedilom:
»Strokovni, znanstveni ali umetniški naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________
Poimenovanje strokovnih, znanstvenih ali umetniških 

naslovov v angleškem jeziku: ________________________
______________________________________, okrajšava 
___________________.«;

c) na koncu poglavja doda naslednje besedilo:
»
Če se strokovni naslovi v angleškem jeziku ne poimenujejo 
skladno s 16. členom ZSZUN, mora visokošolski zavod v skla-
du z 18.a členom ZSZUN takšno izjemo utemeljiti z navedbo 
vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih študijskih programov 
glede na stopnjo in študijsko področje (ISCED) in disciplino 
(Frascati) iz vsaj treh različnih držav članic Evropskega viso-
košolskega prostora. Pri tem morajo primeri tujih javno veljav-
nih študijskih programov izhajati iz primerljivega časovnega 
obdobja veljavnosti slovenskega študijskega programa, za 
katerega se predlaga drugačna ureditev, kot jo določa 16. člen 
ZSZUN. Omenjena dokazila se priložijo vlogi za akreditacijo 
študijskega programa.
Utemeljitev izjeme poimenovanja strokovnega naslova v an-
gleškem jeziku:

«;
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2. pred poglavjem C. PODROČJA PRESOJE doda novo 
poglavje z naslednjo vsebino:

»B.1. ČLENITEV NA PRVI RAVNI ŠTUDIJSKEGA PRO-
GRAMA

Ime členitve:

Ime členitve v angleščini:

Členitev na prvi ravni (smer):
□ enopredmetna
□ dvopredmetna
□ pedagoška
□ nepedagoška
□ interdisciplinarna
□ drugo: ___________

Način izvajanja členitve na prvi ravni (smeri):
□ redni
□ izredni
□ redni in izredni

Opredelitev področij študijskega programa (v nadaljeva-
nju: področij) po klasifikaciji KLASIUS:
Opredelitev smeri po KLASIUS-P-16:
(Smer razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje  
v njej. Razvrstite jo po vseh klasifikacijskih ravneh 
oziroma vpišite 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru 
interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.)
široko področje:
□□
ožje področje:
□ □ □
podrobno področje:
□ □ □ □ 

Opredelitev znanstvenih disciplin (v nadaljevanju: disci-
plin) po klasifikaciji Frascati:

(Označite večinsko področje, ostala navedite v uteme-
ljitvi.)
□ naravoslovno-matematične vede
□ tehniške vede
□ medicinske vede
□ biotehniške vede

□ družboslovne vede
□ humanistične vede
□ druge vede

Splošne kompetence oziroma učni izidi, ki se s progra-
mom pridobijo na smeri:

Strokovni, znanstveni ali umetniški naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________
Poimenovanje strokovnih, znanstvenih ali umetniških na-

slovov v angleškem jeziku: _____________________________
______________________, okrajšava ___________________

Če se strokovni naslovi v angleškem jeziku ne poimenujejo 
skladno s 16. členom ZSZUN, mora visokošolski zavod takšno 
izjemo v skladu z 18.a členom ZSZUN utemeljiti z navedbo 
vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih študijskih programov 
glede na stopnjo in študijsko področje (ISCED) in disciplino 
(Frascati) iz vsaj treh različnih držav članic Evropskega visoko-
šolskega prostora. Pri tem morajo primeri tujih javno veljavnih 
študijskih programov izhajati iz primerljivega časovnega obdo-
bja veljavnosti slovenskega študijskega programa, za katerega 
se predlaga drugačna ureditev, kot jo določa 16. člen ZSZUN.

Utemeljitev izjeme poimenovanja strokovnega naslova v an-
gleškem jeziku:

«;
3. v poglavju C.2 ZASNOVA IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA se pri 5. standardu besedilo točke e) spremeni 
tako, da se glasi:

»strokovni, znanstveni ali umetniški naslov«.

15. člen
V 37. členu se v poglavju B. PODATKI O PONUJANEM 

ŠTUDIJSKEM PROGRAMU:
1. besedilo »Strokovni/znanstveni naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________«
nadomesti z naslednjim besedilom:
»Strokovni, znanstveni ali umetniški naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________
Poimenovanje strokovnih, znanstvenih ali umetniških na-

slovov v angleškem jeziku: _____________________________
____________________, okrajšava ___________________.«;

2. na koncu poglavja doda naslednje besedilo:
»
Če se strokovni naslovi v angleškem jeziku ne poimenujejo 
skladno s 16. členom ZSZUN, mora visokošolski zavod v skla-
du z 18.a členom ZSZUN takšno izjemo utemeljiti z navedbo 
vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih študijskih programov 
glede na stopnjo in študijsko področje (ISCED) in disciplino 
(Frascati) iz vsaj treh različnih držav članic Evropskega viso-
košolskega prostora. Pri tem morajo primeri tujih javno veljav-
nih študijskih programov izhajati iz primerljivega časovnega 
obdobja veljavnosti slovenskega študijskega programa, za 
katerega se predlaga drugačna ureditev, kot jo določa 16. člen 
ZSZUN. Omenjena dokazila se priložijo vlogi za akreditacijo 
študijskega programa.
Utemeljitev izjeme poimenovanja strokovnega naslova v an-
gleškem jeziku:

«.

16. člen
v 38. členu se v poglavju B. PODATKI O PRIGLAŠENEM 

ŠTUDIJSKEM PROGRAMU besedilo
»Strokovni/znanstveni naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________«
nadomesti z naslednjim besedilom:
»Strokovni, znanstveni ali umetniški naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________
Poimenovanje strokovnih, znanstvenih ali umetniških na-

slovov v angleškem jeziku: _____________________________
____________________, okrajšava ___________________.«.

KONČNA DOLOČBA

17. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0072-6/2010/77
Ljubljana, dne 16. februarja 2023

Dr. Boris Dular
predsednik sveta Nacionalne agencije 

Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
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433. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril 
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo 
visokošolskih zavodov in študijskih 
programov

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kako-
vost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega 
odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 
– ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – 
ZSZUN) na svoji 187. seji dne 16. 2. 2023 sprejel

A K T 
o spremembah in dopolnitvah Meril  
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo 

visokošolskih zavodov in študijskih programov

1. člen
V Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošol-

skih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17, 
14/19, 3/20, 78/20, 82/20 – popr. in 44/21; v nadaljnjem bese-
dilu: Merila za akreditacijo) se v 2. členu četrta alineja spremeni 
tako, da se glasi:

»– zakonom, ki ureja strokovne, znanstvene in umetniške 
naslove,«.

2. člen
V 18. členu se pri 5. standardu točka e) spremeni tako, 

da se glasi:
»e) strokovni, znanstveni oziroma umetniški naslov;«.

3. člen
V tretjem odstavku 35. člena se za zadnjim stavkom doda 

naslednje besedilo:
»Ogled prostorov se lahko opravi na visokošolskem zavo-

du, na daljavo z uporabo spletnih orodij ali na hibriden način. O 
tem odloči skupina strokovnjakov.«

4. člen
V drugem odstavku 36. člena se za prvim stavkom doda 

naslednje besedilo:
»Obisk se lahko opravi na visokošolskem zavodu, na 

daljavo z uporabo spletnih orodij ali na hibriden način. O tem 
odloči skupina strokovnjakov.«

5. člen
V tretjem odstavku 40. člena se za piko doda naslednje 

besedilo:
»Lahko se opravi na visokošolskem zavodu, na daljavo 

z uporabo spletnih orodij ali na hibriden način. O tem odloči 
skupina strokovnjakov.«

6. člen
V drugem odstavku 45. člena se druga alineja 6. točke 

spremeni tako, da se glasi:
»– spremembe so takšne narave, da je nastal nov pro-

gram, in sicer sprememba KLASIUS-P-16 (razen podrobnih 
področij po KLASIUS-P-16 – tretja klasifikacijska raven), spre-
memba vrste programa (razen spremembe mednarodnega 
skupnega študijskega programa v študijski program za pridobi-
tev izobrazbe, ki ga izvaja eden ali več slovenskih visokošolskih 
zavodov (v nadaljevanju: nacionalni študijski program) v skladu 
z Merili za mednarodno sodelovanje in skupnega študijskega 
programa slovenskih visokošolskih zavodov v študijski pro-
gram, ki ga izvaja en slovenski visokošolski zavod), spremem-
be stopnje, spremembe temeljnih ciljev in večine kompetenc 
oziroma učnih izidov, ki se s programom pridobijo, lahko pa 
tudi zaradi spremembe imena in strokovnega naslova ipd.;«.

7. člen
Prvi odstavek 49.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski zavod mora v 2 letih od dokončnosti od-

ločbe, s katero mu je bila akreditacija podeljena ali podaljšana 
za pet let, akreditacija podeljena študijskemu programu ali 
ugotovljena ustreznost izvajanja študijskega programa, svetu 
agencije poročati o napredku in upoštevanju priporočil, ki so 
bila izražena v odločbi oziroma končnem poročilu skupine 
strokovnjakov. Poročilo o napredku se lahko sklicuje na dele 
samoevalvacijskega ali drugega poročila, iz katerih je razviden 
napredek oziroma upoštevanje priporočil.«

8. člen
V osmem odstavku 50. člena se za piko doda nov stavek, 

ki se glasi:
»Če so ugotovljene večje pomanjkljivosti oziroma neskla-

dnosti, svet agencije določi rok za njihovo odpravo oziroma 
visokošolskemu zavodu naloži, da za njihovo odpravo v roku 
treh mesecev pripravi akcijski načrt. O izvedenih ukrepih mora 
visokošolski zavod pisno obvestiti agencijo v roku, ki ga ta 
določi, sicer svet agencije skladno z a51.t členom ZViS odloči 
o izvedbi izredne evalvacije študijskega programa.«

Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Svet agencije lahko o izvedbi izredne evalvacije študij-

skega programa odloči tudi, če po pregledu akcijskega načrta iz 
prejšnjega odstavka presodi, da ta ni primeren oziroma zasta-
vljen tako, da bo mogoče ugotovljene večje pomanjkljivosti oziro-
ma neskladnosti odpraviti v roku, ki ga je določil svet agencije.«

9. člen
V 53. členu se:
a) pri poglavju B. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU:
1. pri besedilu »Način izvajanja študijskega programa« 

besedilo »□ redni/izredni« nadomesti z besedilom »□ redni in 
izredni«;

2. pri besedilu »Členitev študijskega programa na posa-
mezne dele« besedilo

»□ strokovni naslov in/ali Klasius P16 (četrta raven) se 
vodita na nivoju členitve«

nadomesti z besedilom
»□ strokovni, znanstveni ali umetniški naslov in/ali Klasius 

P-16 (podrobna področja oziroma 4 mestna koda) se vodita na 
nivoju členitve na prvi ravni (smer)«;

3. besedilo »Strokovni/znanstveni naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________«
nadomesti z naslednjim besedilom:
»Strokovni, znanstveni ali umetniški naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________
Poimenovanje strokovnih, znanstvenih ali umetniških na-

slovov v angleškem jeziku: _____________________________
____________________, okrajšava ___________________«;

4. na koncu poglavja doda naslednje besedilo:
»
Če se strokovni naslovi v angleškem jeziku ne poimenujejo 
skladno s 16. členom ZSZUN, mora visokošolski zavod v skla-
du z 18.a členom ZSZUN takšno izjemo utemeljiti z navedbo 
vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih študijskih programov 
glede na stopnjo in študijsko področje (ISCED) in disciplino 
(Frascati) iz vsaj treh različnih držav članic Evropskega viso-
košolskega prostora. Pri tem morajo primeri tujih javno veljav-
nih študijskih programov izhajati iz primerljivega časovnega 
obdobja veljavnosti slovenskega študijskega programa, za 
katerega se predlaga drugačna ureditev, kot jo določa 16. člen 
ZSZUN. Omenjena dokazila se priložijo vlogi za akreditacijo 
študijskega programa.
Utemeljitev izjeme poimenovanja strokovnega naslova v an-
gleškem jeziku:

«;
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b) pri poglavju B.1:
1. besedilo »členITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA« 

nadomesti z besedilom »ČLENITEV NA PRVI RAVNI ŠTUDIJ-
SKEGA PROGRAMA«;

2. besedilo »Študijska smer/členitev je:
□ enopredmetni
□ dvopredmetni
□ pedagoški
□ nepedagoški
□ interdisciplinarni
□ drugo: ___________

Način izvajanja študijske smeri/členitve:
□ redni
□ izredni
□ redni/izredni«
nadomesti z besedilom:
»Študijska smer/členitev na prvi ravni je:
□ enopredmetna
□ dvopredmetna
□ pedagoška
□ nepedagoška
□ interdisciplinarna
□ drugo: ___________

Način izvajanja študijske smeri/členitve na prvi ravni:
□ redni
□ izredni
□ redni in izredni«;
3. besedilo: »Strokovni/znanstveni naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________«
nadomesti z besedilom:
»Strokovni, znanstveni ali umetniški naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________
Poimenovanje strokovnih, znanstvenih ali umetniških na-

slovov v angleškem jeziku: _____________________________
____________________, okrajšava ___________________«;

4. na koncu poglavja doda naslednje besedilo:
»
Če se strokovni naslovi v angleškem jeziku ne poimenujejo 
skladno s 16. členom ZSZUN, mora visokošolski zavod v skla-
du z 18.a členom ZSZUN takšno izjemo utemeljiti z navedbo 
vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih študijskih programov 
glede na stopnjo in študijsko področje (ISCED) in disciplino 
(Frascati) iz vsaj treh različnih držav članic Evropskega viso-
košolskega prostora. Pri tem morajo primeri tujih javno veljav-
nih študijskih programov izhajati iz primerljivega časovnega 
obdobja veljavnosti slovenskega študijskega programa, za 
katerega se predlaga drugačna ureditev, kot jo določa 16. člen 
ZSZUN. Omenjena dokazila se priložijo vlogi za akreditacijo 
študijskega programa.
Utemeljitev izjeme poimenovanja strokovnega naslova v an-
gleškem jeziku:

«;
c) pri poglavju C.1 SESTAVA IN VSEBINA ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA pri 1. standardu pri točki b) spremeni četrta aline-
ja besedila v oklepaju pod besedilom »Vsebinska dovršenost 
študijskega programa glede na vrsto in stopnjo:« tako, da se 
glasi:

»– omogočanje pridobitve ustreznega strokovnega, znan-
stvenega ali umetniškega naslova.«;

d) v poglavju »C.2 ZASNOVA IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA« pri 5. standardu točka e) spremeni tako, da se 
glasi:

»e) strokovni, znanstveni ali umetniški naslov«.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0072-6/2010/76
Ljubljana, dne 16. februarja 2023

Dr. Boris Dular
predsednik sveta Nacionalne agencije 

Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
434. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi med delavci 

in družbami drobnega gospodarstva

Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Ura-
dni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:

kot predstavnik delodajalcev:
GZS-Podjetniško trgovska zbornica, ki jo zastopa predse-

dnik Upravnega odbora Brane Lotrič
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, ki ga zastopa 

predsednik sindikata Blaž Sotlar
sklepata

A N E K S   š t.   2
h Kolektivni pogodbi med delavci  

in družbami drobnega gospodarstva 
(Uradni list RS, št. 94/10, 58/11, 4/18,  

v nadaljevanju KPdg)

1. člen
Spremeni se 45. člen KPdg, tako da se glasi:

»45. člen
pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače
(1) Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do 

skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem 
letu, v primerih, določenih s to kolektivno pogodbo. Delavec se 
o izrabi odsotnosti dogovori z delodajalcem.

(2) Plačana odsotnost znaša za posamezni primer:

lastne poroke 2 dneva

rojstva otroka 2 dneva

smrti zakonca ali osebe, ki je z delavcem živela  
v skupnosti, ki je izenačena z zakonsko zvezo, 
smrti otrok, staršev, posvojencev in pastorkov 3 dnevi

smrti bratov, sester, starih staršev 1 dan

selitve delavca in njegove družine v istem kraju 1 dan

selitve delavca in njegove družine v drug kraj 2 dneva

elementarne nesreče, ki je zadela delavca  
in njegovo družino 1–3 dni.

(3) Odsotnost iz prvega odstavka tega člena je mogoče 
izrabiti samo ob nastopu dogodka.

(4) Dnevi odsotnosti zaradi selitve se ne seštevajo.
(5) Nadomestilo plače za primere iz drugega odstavka 

tega člena izplača delodajalec.«

2. člen
Spremeni se 90. člen KPdg, tako da se glasi:

»90. člen
solidarnostna pomoč

(1) V primeru smrti delavca pripada njegovim ožjim dru-
žinskim članom solidarnostna pomoč v višini ene povprečne 
mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za pre-
tekle tri mesece.

(2) V primeru smrti ožjega družinskega člana, ki ga je de-
lavec vzdrževal, pripada delavcu solidarnostna pomoč v višini 
polovice povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji za pretekle tri mesece.

(3) Ožji družinski člani iz prejšnjih odstavkov so: zakonec, 
zunajzakonski partner, otroci, posvojenci, pastorki in starši, če 
jih je delavec dolžan preživljati.

(4) Solidarnostno pomoč delodajalec izplača ob nastanku 
primera iz prvega in drugega odstavka tega člena oziroma 
najkasneje v 30 dneh po nastanku primera.

(5) Na predlog reprezentativnega sindikata lahko izplača 
delodajalec solidarnostno pomoč delavcu v višini ene povpreč-
ne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za 
pretekle tri mesece v primeru težje invalidnosti, ki je posledica 
nesreče pri delu ali poklicne bolezni in zaradi katere je delavcu 
priznana pravica do dela na drugem delovnem mestu ali pravi-
ca do krajšega delovnega časa od polnega.

(6) Na predlog reprezentativnega sindikata, podpisnika te 
kolektivne pogodbe, izplača delodajalec delavcu solidarnostno 
pomoč v višini 500 €, v naslednjih primerih:

– neprekinjene bolezni, ki traja najmanj devet mesecev,
– elementarne nesreče, ki je prizadela delavca.
(7) Solidarnostna pomoč iz petega odstavka je enkratna 

pomoč, ki se lahko izplača ob priznanju pravice do dela na 
drugem delovnem mestu ali pravice do dela s krajšim delovnim 
časom od polnega.

(8) Solidarnostna pomoč iz prve alinee šestega odstavka 
se lahko izplača največ enkrat v letu, v katerem se izpolni pogoj 
za njeno pridobitev.«

3. člen
Spremeni se točka 1 tarifne priloge KPdg, tako da se 

glasi:

»1. Zneski najnižjih osnovnih plač
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni 

razred se uporabljajo od 1. 2. 2023 dalje in znašajo: 

I. tarifni razred 647,45 €

II. tarifni razred 738,10 €

III. tarifni razred 828,71 €

IV. tarifni razred 932,31 €

V. tarifni razred 1.042,38 €

VI. tarifni razred 1.243,11 €

VII. tarifni razred 1.411,43 €

VIII. tarifni razred 1.683,34 €

IX. tarifni razred 2.020,02 €

(2) V prejšnjem odstavku dogovorjene najnižje osnovne 
plače se nanašajo na polni delovni čas, povprečno 174 ur 
mesečno.

(3) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se v 
mesecu februarju tekočega koledarskega leta povečajo v višini 
povprečne letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin prete-
klega leta glede na predpreteklo leto v RS, v skladu z objavo 
Statističnega urada RS (SURS). Prva uskladitev se opravi v 
februarju 2024.«

4. člen
Spremeni se točka 3 Tarifne priloge KPdg, tako da se 

glasi:

»3. Drugi osebni prejemki
Regres za letni dopust
Regres za letni dopust se izplača v višini minimalne plače, 

povečane za 4 %.«

5. člen
Spremeni se točka 4 Tarifne priloge KPdg, tako da se 

glasi:
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»4. Povračila stroškov v zvezi z delom
(1) Stroški prehrane
Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v 

višini najmanj 5,00 € na dan.
(2) Stroški prevoza na delo in z dela
Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na 

delo in z dela v višini najmanj 80 % cene najcenejšega javnega 
prevoza.

Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec iz 
utemeljenih razlogov ne more uporabljati, je upravičen do po-
vračila stroškov prevoza najmanj v višini 0,16 € na kilometer.

(3) Službeno potovanje v Sloveniji
Delavec je za službeno potovanje v Sloveniji upravičen do 

dnevnice, in sicer za pot, ki traja:
– nad 6 do 8 ur – v višini 8,00 €
– nad 8 do 12 ur – v višini 10,00 €
– nad 12 ur – v višini 20,00 €.
(4) Službeno potovanje v tujini
Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno 

potovanje v tujini v višini, ki jo določi izvršilni predpis, ki ureja 
povračilo stroškov za službena potovanja v tujino.

(5) Terenski dodatek
Delavec je upravičen do terenskega dodatka v višini 

4,00 € na dan.«

KONČNE DOLOČBE

6. člen
(1) V ostalih določbah ta kolektivna pogodba ostane ne-

spremenjena.
(2) Ta aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2023 dalje, 
razen tretjega člena, ki začne veljati 1. 2. 2023.

Ljubljana, dne 24. januarja 2023

GZS, Podjetniško-trgovska zbornica 
Slovenije

predsednik
Brane Lotrič

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
predsednik
Blaž Sotlar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 16. 2. 2023 izdalo potrdilo št. 10101-2/2010-20 
o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi med delavci in 
družbami drobnega gospodarstva vpisan v evidenco kolektivnih 
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah 
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno 
številko 45/2.

435. Revalorizacija denarnih vrednosti zneskov 
obračunskih osnov in zneskov nadomestil 
po Skupnem sporazumu za določitev višine 
nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, 
ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne 
uporabe

Društvo KOPRIVA, k.o., Kolodvorska ulica 7, 1000 Lju-
bljana, na podlagi prvega odstavka 6. člena Skupnega spora-
zuma za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno 
snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne upora-
be, ki ga je dne 23. januarja 2020 sklenil s Trgovinsko zbornico 
Slovenije, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
denarnih vrednosti zneskov obračunskih osnov 
in zneskov nadomestil po Skupnem sporazumu 

za določitev višine nadomestil za tonsko  
in/ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji 

privatne ali druge lastne uporabe,

skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih po-
trebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski se uporabljajo za 
obdobje od 1. julija 2023 dalje:
Računalnik

Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)
Šifra Veleprodajna cena od 1. 7. 2023 in naprej
A1 do 343,30 € 4,58
A2 nad 343,30 € do 686,60 € 6,00
A3 nad 686,60 € do 1.029,88 € 7,09
A4 nad 1.029,88 € do 1.373,18 € 9,39
A5 nad 1.373,18 € do 1.716,48 € 11,67
A6 nad 1.716,48 € 13,96
Mobilni telefon

Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)
Šifra Veleprodajna cena od 1. 7. 2023 in naprej
B1 do 228,86 € 4,58
B2 nad 228,86 € do 457,72 € 6,00
B3 nad 457,72 € do 686,60 € 7,09
B4 nad 686,60 € do 915,46 € 9,39
B5 nad 915,46 € do 1.144,32 € 11,67
B6 nad 1.144,32 € 13,96
Druga nosljiva naprava

Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)
Šifra Veleprodajna cena od 1. 7. 2023 in naprej
C1 do 228,86 € 4,58
C2 nad 228,86 € do 457,72 € 6,00
C3 nad 457,72 € do 686,60 € 7,09
C4 nad 686,60 € do 915,46 € 9,39
C5 nad 915,46 € do 1.144,32 € 11,67
C6 nad 1.144,32 € 13,96
Tablica in druga naprava z integriranim spominom

Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)
Šifra Veleprodajna cena od 1. 7. 2023 in naprej
D1 do 228,86 € 4,58
D2 nad 228,86 € do 457,72 € 6,00
D3 nad 457,72 € do 686,60 € 7,09
D4 nad 686,60 € do 915,46 € 9,39
D5 nad 915,46 € do 1.144,32 € 11,67
D6 nad 1.144,32 € 13,96
Trdi disk (HDD) in SSD disk

Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)
Šifra Spominska zmogljivost od 1. 7. 2023 in naprej
E1 do 256 GB 0,79
E2 do 1 TB 1,29
E3 do 3 TB 1,83
E4 do 5 TB 2,68
E5 do 10 TB 5,72
E6 nad 10 TB 9,15
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USB pomnilniška enota (USB ključ) in pomnilniška kartica
Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)

Šifra Spominska zmogljivost od 1. 7. 2023 in naprej
F1 do 32 GB 0,15
F2 do 64 GB 0,29
F3 do 128 GB 0,52
F4 do 256 GB 0,86
F5 nad 256 GB 1,71
Digitalni optični mediji

Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)
Šifra Format od 1. 7. 2023 in naprej
G1 CD 0,01
G2 DVD 0,02
G3 Bluray 0,11
G4 Drug podoben format 0,11
Analogni mediji

Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)
Šifra Format od 1. 7. 2023 in naprej
H1 Nosilec tonskih  

in/ali vizualnih vsebin
0,22

Digitalni snemalniki
Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)

Šifra Format od 1. 7. 2023 in naprej
J1 AV zapisovalnik 7,16
J2 Računalniški zapisovalnik 0,95
Analogni snemalniki

Obračunska osnova Nadomestilo (v EUR)
Šifra Format od 1. 7. 2023 in naprej
K1 Naprava za tonsko snemanje 0,56
K2 Naprava za vizualno 

snemanje
4,30

K3 Naprava za tonsko  
in vizualno snemanje

7,16

Ljubljana, dne 20. februarja 2023

Društvo KOPRIVA, k.o.
Nikola Sekulović, poslovodja
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OBČINE
GORENJA VAS - POLJANE

436. Sklep o odvzemu statusa grajenega 
javnega dobra

Na podlagi 247. člena v zvezi z 245. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta 
Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 
in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 
19. redni seji 25. aprila 2022 sprejel

S K L E P
o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

1. člen
Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepre-

mičninah:
– parc. št. 1419/6, 1416/7, 1416/5, 1416/4, 1415/5, 1416/2 

k.o. 2057 Gorenja vas.

2. člen
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastnin-

sko pravico Občina Gorenja vas - Poljane, matična številka: 
5883261000, do 1/1.

3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Gore-

nja vas - Poljane izda ugotovitveno odločbo o odvzemu statusa 
grajenega javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega 
sklepa.

4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska 

uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžno-
sti, pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa v zemljiški knjigi 
izbriše zaznambo o javnem dobrem.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-003/2022-16
Gorenja vas, dne 25. aprila 2022

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež

ŽELEZNIKI

437. Sprememba Statuta Občine Železniki

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski 
svet Občine Železniki na 3. redni seji dne 16. 2. 2023 sprejel

S P R E M E M B O   S T A T U T A
Občine Železniki

1. člen
V Statutu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15 in 

68/19) se v prvem odstavku 34. člena beseda »enega« nado-
mesti z besedama »največ dva«.

2. člen
Ta sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po ob-

javi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-2/2023-016
Železniki, dne 16. februarja 2023 

Župan
Občine Železniki
Marko Gasser

438. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Železniki

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
ter 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15 
in 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 3. redni seji dne 
16. 2. 2023 sprejel

S P R E M E M B O   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Železniki

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Železniki (Uradni 

list RS, št. 88/15) se v prvem odstavku 59. člena številka »7« 
nadomesti s številko »9«.

2. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati petnajsti dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-2/2023-015
Železniki, dne 16. februarja 2023 

Župan 
Občine Železniki
Marko Gasser

439. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Železniki za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona 
o javnih financah, (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 
106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 
68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 3. redni seji dne 
16. 2. 2023 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Železniki za leto 2023

1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2023 (Uradni 

list RS, št. 203/21) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
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»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:
konto OPIS PRVI 

REBALANS 
2023

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 9.422.592
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.472.836

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 6.553.936

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 5.823.336

7000 Dohodnina 5.823.336
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 533.100

7030 Davki na nepremičnine 455.000
7031 Davki na premičnine 100
7032 Davki na dediščine in darila 30.000
7033 Davki na promet nepremičnin  

in na finančno premoženje 48.000
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 196.500
7044 Davki na posebne storitve 5.500
7047 Drugi davki na uporabo blaga  

in storitev 191.000
706 DRUGI DAVKI 1.000

7060 Drugi davki 1.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 918.900
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 198.100
7102 Prihodki od obresti 2.000
7103 Prihodki od premoženja 196.100

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.000
7111 Upravne takse in pristojbine 5.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 53.000
7120 Globe in druge denarne kazni 53.000

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 18.000

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 18.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 644.800

7141 Drugi nedavčni prihodki 644.800
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 80.455
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 57.798
7200 Prihodki od prodaje zgradb  

in prostorov 57.798
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 22.657

7221 Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč 22.657

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 50.350
730 PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 50.350
7300 Prejete donacije in darila  

od domačih pravnih oseb 50.350
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 1.818.951

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.278.829

7400 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 1.255.429

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 23.400
741 PREJETA SREDSTVA  

IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 540.122

7412 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije iz strukturnih 
skladov 525.122

7417 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna – iz sredstev drugih 
evropskih institucij 15.000

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.435.693
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 2.661.092
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 485.462
4000 Plače in dodatki 417.880
4001 Regres za letni dopust 18.724
4002 Povračila in nadomestila 28.502
4003 Sredstva za delovno uspešnost 6.861
4004 Sredstva za nadurno delo 13.495

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 76.491

4010 Prispevek za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 38.315

4011 Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 31.302

4012 Prispevek za zaposlovanje 234
4013 Prispevek za starševsko varstvo 439
4015 Premije kolektivnega dodatnega  

in pokojninskega zavarovanja,  
na podlagi ZKDPZJU 6.201

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.970.303
4020 Pisarniški in splošni material  

in storitve 156.751
4021 Posebni material in storitve 298.977
4022 Energija, voda, komunalne storitve 

in komunikacije 239.541
4023 Prevozni stroški in storitve 10.640
4024 Izdatki za službena potovanja 3.400
4025 Tekoče vzdrževanje 898.826
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 44.145
4029 Drugi operativni odhodki 318.023

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 13.000
4031 Plačila obresti od kreditov – 

poslovnim bankam 13.000
409 REZERVE 115.695
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4090 Splošna proračunska rezervacija 40.000
4091 Proračunska rezerva 70.000
4093 Sredstva za posebne namene 5.695

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 3.190.595

410 SUBVENCIJE 94.129
4100 Subvencije javnim podjetjem 14.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem  

in zasebnikom 80.129
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 2.136.312
4111 Družinski prejemki in starševska 

nadomestila 24.000
4112 Transferi za zagotavljanje socialne 

varnosti 10.000
4119 Drugi transferi posameznikom 2.102.312
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 210.342

4120 Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 210.342

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 749.812

4130 Tekoči transferi občinam 60.542
4133 Tekoči transferi v javne zavode 689.270

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.022.131

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 4.022.131

4202 Nakup opreme 91.050
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 129.952
4204 Novogradnje, rekonstrukcije  

in adaptacije 2.728.673
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 494.605
4206 Nakup zemljišč in naravnih 

bogastev 73.500
4207 Nakup nematerialnega premoženja 700
4208 Študije o izvedljivosti projektov, 

projektna dokumentacija, nadzor  
in investicijski inženiring 503.651

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 561.875

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 329.578

4310 Investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 329.578

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 232.297

4323 Investicijski transferi javnim 
zavodom 232.297

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –1.013.101

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

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

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 520.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 520.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 520.000

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 206.393
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 206.393

5501 Odplačila kreditov poslovnim 
bankam 120.001

5503 Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 86.392

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) –699.494

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) 313.607

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.013.101
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 699.494

«

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Župan je pooblaščen da:
– v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe 

med proračunskimi postavkami, vendar največ do 10 % obsega 
sprejetega proračuna,

– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske 
rezervacije,

– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti ob-

činski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna,
– sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 

občine do zneska 10.000 evrov,
– potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte, ki so 

uvrščeni v Načrt razvojnih programov.«

3. člen
7. člen se črta.

4. člen
V 8. členu, ki postane 7. člen, se za zaporedno številko 4 

doda številka 5, ki se glasi: »turistična taksa«.

5. člen
V 9. členu, ki postane 8. člen, se spremenita tretji in četrti 

odstavek, ki se po novem glasita:
»Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna 

in zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem 
proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

Krajevna skupnost lahko sklepa posamezne pravne posle 
v višini do 20 % od njenega letnega finančnega načrta oziro-
ma maksimalno do 20.000 evrov, nad to vrednostjo pa le ob 
soglasju župana.«
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6. člen
Dosedanji 10. člen postane 9. člen.
V 11. členu, ki postane 10. člen, se spremeni peti odsta-

vek, ki se po novem glasi:
»Novi projekti do višine 50.000 evrov se uvrstijo v načrt 

razvojnih programov na podlagi sklepa župana, nad to vredno-
stjo pa na podlagi odločitve občinskega sveta.«

Doda se šesti odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spre-

meni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani 
iz državnega proračuna oziroma iz evropskih sredstev ne glede 
na določilo drugega odstavka tega člena. Sprememba po tem 
odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta ra-
zvojnih programov zaradi črpanje državnih oziroma evropskih 
sredstev.«

7. člen
Drugi odstavek 12. člena, ki postane 11. člen, se spremeni 

tako, da se glasi:
»Splošna proračunska rezervacija se v letu 2023 oblikuje 

v višini 40.000 evrov.«

8. člen
Dosedanji 13. člen postane 12. člen.
V 14. členu, ki postane 13. člen, se prvi odstavek spre-

meni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do 
višine 520.000 evrov.«

9. člen
Dosedanji 15., 16., 17. in 18. člen postanejo 14., 15., 16. 

in 17. člen.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023.

Št. 9000-2/2023-011
Železniki, dne 16. februarja 2023 

Župan
Občine Železniki
Marko Gasser

440. Spremembe Tehničnega pravilnika o ravnanju 
s komunalnimi odpadki na območju 
Občine Železniki

Na podlagi 45. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne 
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/12 in 87/14) 
in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15 
in 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 3. redni seji dne 
16. 2. 2023 sprejel

S P R E M E M B E    
T E H N I Č N E G A   P R A V I L N I K A

o ravnanju s komunalnimi odpadki  
na območju Občine Železniki

1. člen
V Tehničnem pravilniku o ravnanju s komunalnimi odpadki 

na območju Občine Železniki (Uradni list RS, št. 22/13 in 22/17; 

v nadaljevanju: Tehnični pravilnik) se prva alineja tretjega od-
stavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevze-
manje odpadkov v zabojnikih volumna od 60 do 1.100 litrov, 
in sicer tako pri uporabnikih iz gospodinjstev kot pri drugih 
uporabnikih in«.

2. člen
Tretji odstavek 6. člena Tehničnega pravilnika se spreme-

ni tako, da se glasi:
»(3) Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje biološko 

razgradljivih odpadkov so:
– 60 litrov
– 80 litrov
– 120 litrov,
– 240 litrov in
– 770 litrov«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Izvajalec mora zagotoviti izvajanje določb teh sprememb 

Tehničnega pravilnika najkasneje v roku enega leta od njegove 
uveljavitve.

4. člen
Te spremembe Tehničnega pravilnika se objavijo v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan 
po objavi.

Št. 9000-2/2023-014
Železniki, dne 16. februarja 2023

Župan 
Občine Železniki 
Marko Gasser

441. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki 
na območju Občine Železniki za leto 2023

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 
44/22) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, 
št. 88/15 in 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 3. redni 
seji dne 16. 2. 2023 sprejel

S K L E P

1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ob-

veznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki 
na območju Občine Železniki za leto 2023, ki ga je pripravil 
izvajalec Saubermacher Slovenija d.o.o., januar 2023.

2.
Potrdi se cene izvajanja obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Železniki za leto 2023, 
kot jih določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer:

1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/kg
cena storitve 0,19448 EUR/kg
CENA SKUPAJ 0,19448 EUR/kg
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2. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja ko-
munalnih odpadkov

cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/kg

cena storitve 0,16195 EUR/kg

CENA SKUPAJ 0,16195 EUR/kg

3.
Cene iz točke 2 tega sklepa ne vsebujejo DDV.

4.
Cene iz točke 2 tega sklepa se začnejo uporabljati dne 

1. 3. 2023.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-2/2023-013
Železniki, dne 16. februarja 2023 

Župan 
Občine Železniki
Marko Gasser

442. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov na območju Občine Železniki 
za leto 2023

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 
44/22) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, 
št. 88/15 in 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 3. redni 
seji dne 16. 2. 2023 sprejel

S K L E P

1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne 

občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki za leto 
2023, ki ga je pripravil izvajalec Komunala Škofja Loka d.o.o., 
januar 2023.

2.
Potrdi se cene izvajanja obvezne občinske gospodarske 

javne službe ravnanja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
Občini Železniki za leto 2023, kot jih določa Elaborat iz prve 
točke tega sklepa, in sicer:

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
cena javne infrastrukture 0,0086 EUR/kg
cena storitve 0,1926 EUR/kg
CENA SKUPAJ 0,2012 EUR/kg

2. Zbiranje bioloških odpadkov
cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/kg
cena storitve 0,2609 EUR/kg
CENA SKUPAJ 0,2609 EUR/kg

3.
Cene iz točke 2 tega sklepa ne vsebujejo DDV.

4.
Cene iz točke 2 tega sklepa se začnejo uporabljati dne 

1. 3. 2023.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-2/2023-012
Železniki, dne 16. februarja 2023 

Župan 
Občine Železniki
Marko Gasser
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MINISTRSTVA
443. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji 
in izobraževanju v nazive

Na podlagi petega odstavka 105. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 
207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) 
minister za vzgojo in izobraževanje izdaja

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

o napredovanju zaposlenih v vzgoji  
in izobraževanju v nazive

1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 
(Uradni list RS, št. 115/22) se v 8. členu v prvem odstavku za 
besedilom »in je« doda besedilo »do vključno 31. decembra 
2022«.

V drugem odstavku se besedilo »30. novembra« nadome-
sti z besedilom »31. marca«. Za prvim stavkom se doda nov 
stavek, ki se glasi: »Če ravnatelj do 28. februarja 2023 ne poda 
predloga za uskladitev delovnega mesta in naziva, lahko od 
1. do 31. marca 2023 predlog poda tudi vzgojitelj predšolskih 
otrok – pomočnik vzgojitelja sam na obrazcu, ki je kot priloga 4 
sestavni del pravilnika.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O uskladitvi delovnega mesta in naziva vzgojitelja pred-

šolskih otrok – pomočnika vzgojitelja na podlagi predloga iz 
drugega odstavka tega člena odloči minister. O uskladitvi de-
lovnega mesta in naziva posameznega vzgojitelja predšolskih 
otrok – pomočnika vzgojitelja se odloči samo enkrat.«.

2. člen
Za prilogo 3 se doda nova priloga 4, ki je kot priloga se-

stavni del tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-14/2023
Ljubljana, dne 20. februarja 2023
EVA 2023-3350-0001

Dr. Darjo Felda
minister

za vzgojo in izobraževanje
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PRILOGA 4 

 
 

 
Datum:    

 
 

PREDLOG 
 

vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja za uskladitev delovnega mesta in naziva  
 

I. 
 

                                                                                                          , rojen-a __________________, 
                    (ime in priimek strokovnega delavca) 

 
davčna številka  
 
 
s stalnim prebivališčem ___________________________________________________, sem v  
                                                           (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 

 
vzgojno-izobraževalnem zavodu ___________________________________________________  
                                                                                                (ime zavoda zaposlitve) 

zaposlen-a na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja in sem s pogodbo  
 
o zaposlitvi, številka ____________________________, z dne _________________oziroma aneksom,  
 
številka _______________________, z dne ______________ k pogodbi o zaposlitvi, na tem delovnem 
 
mestu, z dnem ____________ uvrščen-a v _______ plačni razred, zato v skladu s Pravilnikom o  
 
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive predlagam uskladitev delovnega mesta in naziva. 

 
 

II. 
 

1. Izobrazba 
 

a) navedba končanega srednješolskega izobraževalnega programa: 
 

 
    

 
naziv srednje strokovne izobrazbe:    

 
  , dne:    

 
izdajatelj listine o končanem izobraževanju:    

        

Prostor za prejemno štampiljko: 
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b) navedba končanega študijskega programa za pridobitev izobrazbe in smer (prepis iz diplome): 

 

 
 

  __   
 

strokovni oz. znanstveni naslov (prepis iz diplome):    
 

  , dne:    
 

izdajatelj listine o končanem izobraževanju:    
 

 
 
c) navedba študijskega programa za izpopolnjevanje izobrazbe (prepis iz potrdila): 

 

 
 

dne:    
 

izdajatelj listine o končanem izobraževanju:    
 

 
 

Pridobil-a sem: 
 
a) pedagoško-andragoško izobrazbo, dne    

 
b) specialnopedagoško izobrazbo za področje:    

 
  , dne:    

 
 

Pridobil-a sem izobrazbo v tujini (se navaja in priloži dokazilo k predlogu, če se s tem izkazuje   pogoj za 
zasedbo delovnega mesta): 

 
a) mnenje o vrednotenju v tujini pridobljene izobrazbe: 

 
številka in datum izdaje mnenja:    

 
 
b) odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje 

in  izobraževanja: 

številka in datum izdaje odločbe:    
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Moja izobrazba: 
 

a) je ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja 

b) ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja, 

vendar mi 58. člen Zakona o vrtcih dovoljuje opravljanje dela na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok 

– pomočnika vzgojitelja 

c) ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja 

 

 
2. Strokovni izpit 

 
Opravil-a sem strokovni izpit za področje:    

 
    , dne   , 

izdajatelj listine:    . 

 
 
 
 
 

  izjavljam, da so vsi podatki, 
(ime in priimek strokovnega delavca) 

 
navedeni v predlogu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja za uskladitev delovnega  
mesta in naziva resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in    kazensko odgovornost. 
Soglašam z obdelavo osebnih podatkov v postopku uveljavljanja pravice do uskladitve delovnega mesta in 

naziva ter za analitične potrebe ministrstva, pristojnega za šolstvo, v skladu s 135.d členom Zakona o  

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in v skladu s 

Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. 

 
 

(podpis strokovnega delavca) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge:  
- fotokopija sklenjene pogodbe o zaposlitvi  oziroma aneksa k pogodbi o zaposlitvi na delovnem mestu 

vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja, 
- fotokopija dokazila o izobrazbi, 
- fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja.   
 

Predlog poslati na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16,1000 Ljubljana 
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