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VLADA
1455. Uredba o kategorizaciji državnih cest
Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96 in 47/97) ter uredbe o merilih za kategorizacijo
javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o kategorizaciji državnih cest
1. člen
(opredelitev vsebine uredbe)
Ta uredba določa državne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
(kategorije državnih cest)
Državne ceste se kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda ter regionalne ceste I., II. in III. reda.
3. člen
(avtoceste)
Avtoceste so:
Številka
ceste

Začetek
na

A1

meja A

A2

meja A

A3
A4
A5

A1
A1
A1

Konec
na

Potek ceste

Šentilj – Pesnica [– Maribor (Tezno) –] Slivnica
– Celje – Arja vas – Vransko – Ločica [– Ljubljana
(Zadobrova) –] Malence – Kozarje – Razdrto –
Divača – Kozina [– Dekani –] križišče Dekani
– Koper
Predor Karavanke – Vrba [ – Lesce – Črnivec
– Podtabor –] Kranj Z – Ljubljana [Šentvid –
Koseze] – po A1 – Malence – Višnja gora
[– Novo mesto – Obrežje]
Divača (Gabrk) – Sežana V – Fernetiči
[Fram – Hajdina – Gruškovje]
[Pesnica – Lendava – meja H]

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

11

168,989

MV*

meja RH
meja I
meja RH
meja H

67,114
13,430

MV
MV
MV
MV

* MV je javna cesta, rezervirana za motorna vozila.

V oglatem oklepaju in poševnem tisku so navedeni poteki tistih avtocest ali njihovih odsekov, ki še niso zgrajeni, njihova
gradnja pa je določena s planskimi akti Republike Slovenije.
4. člen
(hitre ceste)
Hitre ceste so:
Številka
ceste

Začetek
na

H1

8

H2
H3

A1
A1

H4

A1

H5
H6
H7
H8

meja I
A1
A1
A1

Potek ceste

Črnivec – Podtabor – Kranj Z
in Višnja gora – Obrežje
Pesnica – Maribor (Tezno)
Ljubljana ( [ Zadobrova –] Tomačevo –
Koseze)
[Razdrto – Ajdovščina –] Selo – Nova
Gorica –Vrtojba
[Škofije – Dekani in Koper – Lucija]
[Koper – Šmarje]
[Postojna – Jelšane]
[Črni kal – Sočerga]

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

meja RH
1

100,725
10,255

MV
MV

A2

7,756

MV

meja I
111
meja RH
meja RH
meja RH

14,720

MV
MV
MV
MV
MV

V oglatem oklepaju in poševnem tisku so navedeni poteki tistih hitrih cest ali njihovih odsekov, ki še niso zgrajeni, njihova
gradnja pa je določena s planskimi akti Republike Slovenije.
5. člen
(glavne ceste I. reda)
Glavne ceste I. reda so:
Številka
ceste

Začetek
na

1

meja A

2

A1

3

A1

4
5
6
7

1
A1
409
meja HR

Potek ceste

Vič – Dravograd – Maribor (Koroški most) –
Tezno – Hajdina (Ptuj)
Slovenska Bistrica – Hajdina – Ptuj – Ormož –
Središče ob Dravi in Ormož (most)
Pesnica – Lenart – Murska Sobota – Lendava
– Dolga vas
Dravograd – Slovenj Gradec – Velenje – Arja vas
Arja vas – Celje – Zidani most – Krško – Drnovo
Postojna – Ilirska Bistrica – Jelšane
Starod – Kozina – Krvavi potok

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

2

90,660

MP*

meja HR

59,170

MP

meja H
A1
H1
meja HR
meja I

85,545
51,665
72,610
43,230
30,125

MP
MP
MP
MP
MP
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Številka
ceste

Začetek
na

8

A2

9
10

1
A1

11
12
13

meja I
A1
1

Št.

Potek ceste

Vrba – Lesce – Črnivec in Ljubljana
(Šentvid–obvoznica)
Hajdina (Ptuj) – Gruškovje
Ločica – Ljubljana (Tomačevo) in Kozina –
križišče Dekani
Škofije – križišče Dekani in Koper – Dragonja
Razdrto – Ajdovščina – Selo
Maribor (Ptujska) – Slivnica
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Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

H3
meja HR

10,970
17,960

MP
MP

A1
meja HR
H4
A1

62,755
18,075
29,930
5,605

MP
MP
MP
MP

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

H1

18,480

MP

A1
H4
10

96,380
41,840
22,540

MP
MP
MP

meja HR

38,625

MP

meja HR

86,335

MP

meja HR
5
3
meja A
meja HR

48,396
64,910
4,135
0,970
20,970

MP
MP
MP
MP
MP

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

A2
201
102
445
meja I
203
12
meja HR
633

24,750
4,430
38,250
37,295
8,710
44,130
24,670
19,445
30,125

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

102
8

95,488
19,045

MP
MP

106
meja HR
216
5
105
218
meja HR

40,755
18,660
26,725
34,280
60,035
37,030
34,010

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

H1
219
5
109
109
109

67,665
12,880
40,720
1,950
1,220
1,500

MP
MP
MP
MP
MP
MP

10
4
4
meja HR

66,961
18,975
14,754
13,900

MP
MP
MP
MP

* MP je javna cesta, namenjena mešanemu prometu.

6. člen
(glavne ceste II. reda)
Glavne ceste II. reda so:
Številka
ceste

Začetek
na

101
102

meja A
meja I

103
104
105

102
210
H1

106

A1

107

5

108
109
110
111

10
meja HR
3
A1

Potek ceste

Ljubelj – Bistrica pri Tržiču – Podtabor
Robič – Kobarid – Peršeti – Tolmin – Idrija – Kalce
– Logatec
Peršeti – Nova Gorica – Šempeter – Vrtojba
Kranj V – Brnik – Mengeš – Trzin
Karteljevo – Novo mesto – Metlika in Mačkovec
– Novo mesto
Ljubljana (priklj. Dolenjska) – Škofljica – Ribnica
– Kočevje – Petrina in Škofljica – Šmarje Sap
Celje (vzhodna) – Šentjur pri Celju – Šmarje
pri Jelšah – Dobovec
Ljubljana (Črnuče) – Litija – Hrastnik – Zidani most
Petišovci – Lendava
Gornja Radgona – most čez Muro
Koper – Sečovlje

7. člen
(regionalne ceste I. reda)
Regionalne ceste I. reda so:
Številka
ceste

Začetek
na

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

meja A
meja I
meja I
H4
445
201
102
10
8
meja A

211
212

210
A1

213
214
215
216
217
218
219

212
106
H1
646
106
105
430

220
221
222
223
224
225

5
10
221
221
221
104

226
227
228

meja A
226
2

Potek ceste

Korensko sedlo – Mojstrana – Hrušica
Rateče – Podkoren
Predel – Bovec – Kobarid
Šempeter – Dornberk – Štanjel – Sežana V
Divača – Lokev – Lipica
Kranjska gora – Vršič – Trenta – Bovec
Godovič – Črni vrh – Col – Ajdovščina
Aver – Gračišče – Sočerga in Rižana – Mostičje
Lesce – Bled – Bohinjska Bistrica – Jezero
Zgornje Jezersko – Preddvor – Kranj –
Škofja Loka – Gorenja vas – Cerkno –
Želin in Škofja Loka – Jeprca
Kranj (Labore) – Jeprca – Ljubljana (Šentvid)
Unec – Cerknica – Bloška Polica – Sodražica
– Žlebič
Bloška Polica – Pudob – Babno polje
Kočevje – Stari log – Dvor
Trebnje – Mokronog – Boštanj
Ivančna Gorica – Žužemberk – Soteska – Črnomelj
Livold – Brezovica – Kanižarica
Metlika – Črnomelj – Vinica
Slovenska Bistrica – Poljčane – Podplat
in Mestinje – Bistrica ob Sotli – Čatež ob Savi
Krško – Brežice
Trojane – Izlake – Trbovlje – Hrastnik – Šmarjeta
Zagorje – most čez Savo
Bevško – most čez Savo
Hrastnik – most čez Savo
Mengeš – Duplica – Kamnik – Stahovica
– Črnivec – Radmirje – Mozirje – Soteska
– Šentrupert
Holmec – Poljana – Ravne – Dravograd
Ravne – Kotlje – Slovenj Gradec
Spuhlja – Zavrč
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Številka
ceste

229
230
231
232

Začetek
na

2
3
meja HR
meja H

Uradni list Republike Slovenije
Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

3
2
230
3

23,050
36,840
9,260
32,100

MP
MP
MP
MP

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

meja I
meja I

7,340
20,230

MP
MP

210
6
6
meja I
409
210

60,150
27,720
17,280
8,800
29,290
28,735

MP
MP
MP
MP
MP
MP

10
412
H1
210
225
10
221
H1
215
H1

82,440
16,010
15,290
5,360
16,985
28,700
26,370
20,800
27,208
17,300

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

219
meja HR
105
5

54,680
6,780
13,025
16,180

MP
MP
MP
MP

meja HR
423
4
225
221
meja A
4

38,490
34,235
46,470
11,755
19,830
33,610
10,920

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

107
430
9
meja A
meja A
1
meja A
A1
3

52,640
19,135
28,265
18,070
5,860
12,460
12,435
12,240
29,265

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

229
meja A
meja A
3
meja H
meja I
meja I
409
A1

56,601
25,238
9,931
25,360
7,650
17,000
17,795
10,130
21,260

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Potek ceste

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

Borjana – Robidišče
Staro selo – Breginj – most na Nadiži

meja I
meja I

10,000
16,550

MP
MP

Potek ceste

Ptuj – Rogoznica – Senarska – Lenart
Radenci – Križevci – Ljutomer – Ormož
Gibina – Razkrižje – Ljutomer
Hodoš – Petrovci – Murska Sobota

8. člen
(regionalne ceste II. reda)
Regionalne ceste II. reda so:
Številka
ceste

Začetek
na

401
402
403

203
103
102

404
405
406
407
408
409

7
409
11
210
409
A1

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

101
412
H1
211
225
10
108
416
215
216

420
421
422
423

219
216
423
107

424
425
426
427
428
429
430

5
226
425
447
225
430
A1

431
432
433
434
435
436
437
438
439

4
meja HR
3
1
1
437
meja A
437
meja H

440
441
442
443
444
445
446
447

3
232
232
3
H4
409
445
5

Potek ceste

Žaga – Učja
Solkan – Gonjače – Dobrovo – Neblo
Bača – Petrovo Brdo – Podrošt – Češnjica
– Škofja Loka
Podgrad – Ilirska Bistrica – Pivka
Matavun – Ribnica
Križišče Dekani – Lazaret
Gorenja vas – Ljubljanica – Vrhnika
Logatec – Žiri – Trebija
Ljubljana (Vič) – Vrhnika – Logatec –
po cesti 102 – Postojna – Razdrto – Kozina
Bistrica pri Tržiču – Kokrica – Kranj
Naklo – Podtabor – Gobovce – Črnivec
Naklo (Kranj Z) – Kranj – Kranj (Labore)
Medvode – Vodice – Moste – Duplica
Kamnik – Ločica
Želodnik – Drtija – Izlake
Litija – Šmartno – Radohova vas – Grm – Bič
Šmartno – Vel. Reka – Moravče – Tihaboj – Mirna
Mokronog – Zbure – Škocjan – Dobruška vas
Soteska – Novo mesto – Šentjernej – Križaj
– Čatež ob Savi
Brežice – Dobova – Rigonce
Ručetna vas – Štrekljevec – Jugorje
Podsreda – Brestanica
Šentjur – Lesično – Podsreda –
Bistrica ob Sotli – Polje
Boštanj – Planina – Dežno – Črnolica
Poljana – Črna – Šentvid – Šoštanj – Velenje
Pesje – Gorenje – Letuš
Latkova vas – Prebold – Trbovlje
Radmirje – Luče – Sestre Logar – Pavličevo sedlo
Višnja vas – Dobrna – Črnova
Slivnica – Slovenska Bistrica –
Slovenske Konjice – Celje
Gornji Dolič – Stranice
Rogatec – Majšperk – Hajdina
Lenart – Trate – most čez Muro
Radlje – Radeljski prelaz
Maribor (Koroški most) – Ruše – Selnica
Počehova – Zg. Kungota – Jurij
Šentilj – Pesnica
Šentilj – Trate – Gornja Radgona
Kobilje – Dobrovnik – Beltinci in Bratonci
– Križevci – Videm – Senarska
Petanjci – Gederovci – Cankova – Kuzma
Murska Sobota – Gederovci
Martjanci – Dobrovnik – Dolga vas
Lendava – Pince
Selo – Nova Gorica – Rožna dolina
Senožeče – Sežana – Fernetiči
Sežana – Divača
Arja vas – Žalec – Šempeter – Ločica

9. člen
(regionalne ceste III. reda)
Regionalne ceste III. reda so:
Številka
ceste

601
602

Začetek
na

602
102
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Številka
ceste

Začetek
na

603
604
605
606

102
103
604
103

607
608

608
103

609

12

610

608

611
612
613
614

204
103
444
204

615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632

444
617
614
204
204
445
102
409
10
208
A1
625
10
11
111
6
7
6

633

209

634
635

637
209

636

635

637
638
639

201
637
211

640
641
642

212
407
409

643
644

642
H3

645

A1

646

106

647

A2

648
649
650
651

647
216
216
215

652
653
654
655

417
212
106
106

656

655

Potek ceste

Most na Soči – Ušnik
Ročinj – Lig
Kambreško – Solarji – Livek
Kanal – Lig – Britof – Mišček – Golo
Brdo – Neblo
Prevala – Grgar – Čepovan
Solkan – Lokve – Čepovan – Dolnja
Trebuša
Ajdovščina – Predmeja – Lokve in
Čepovan – Most na Soči
Dol. Trebuša – Spodnja Idrija in Marof –
Žiri
Dornberk – Selo
Plave – Gonjače
Ajševica – Nova Gorica
Šempeter – Miren – Opatje selo –
Komen – Štanjel – Manče
Tri hiše – Volčja Draga – križišče Cijan
Gorjansko – Brestovica – Klariči
Komen – Gorjansko – Žekenc
Branik – Komen – Krajna vas – Dutovlje
Dutovlje – Repentabor
Štorje – Štanjel
Kalce – Hrušica – Col
Divača – Goriče – Košana – Kal
Kastelec – Podgorje
Loka – Podpeč – Rakitovec
Bertoki – Gračišče
Gračišče – Brezovica pri Gradinu
Kastelec – Socerb
Mlini – Sečovlje
Valeta – Piran
Prem – Obrov – Golac
Starod
Ilirska Bistrica – Zabiče – Novokračine
in Jelšane –Novokračine
Bitnje – Jereka – Srednja vas –
Bohinjsko jezero
Javornik – Gorje – Bled
Lesce – Kamna Gorica – Lipnica –
Kropa – Rudno – Češnjica
Lipnica – Podnart – Gobovce – po cesti
411 – Podtabor
Hrušica – Javornik – Žirovnica – Vrba
Žirovnica – Begunje – Bistrica pri Tržiču
Ljubljana (Šentvid) – Vodice – Brnik –
Cerklje
Rakek – Logatec
Ljubljanica – Brezovica
Vrhnika – Podpeč – Ig – Ljubljana
(Peruzzijeva)
Preserje – Rakitna – Cerknica
Ljubljana (Letališka) – Šentjakob –
Domžale –Duplica
Ljubljana (Litijska) – Zadvor – Šmartno
pri Litiji
Šmarje Sap – Grosuplje – Ivančna
Gorica – Grm – Pluska
Perovo – Grosuplje – Mlačevo – Krka in
Mlačevo – Rašica
Videm – Pri cerkvi Struge – Smuka
Zagradec – Ambrus – Žvirče
Žužemberk – Pluska – Trebnje
Trebnje – Novo mesto (Bršljin) – po
cesti 105 – Novo mesto (občina –
Šmihelski most)
Moravče – Čatež – Trebnje
Sodražica – Hrib – Trava – Podplanina
Štalcerji – Kočevska Reka
Dolenja vas – Gotenica – Kočevska
Reka
Kočevska Reka – Borovec – Dragarji
[– Osilnica]

Št.
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Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

103
605
903

4,150
10,090
18,500

MP
MP
MP

402
608

35,100
14,580

MP
MP

102

35,970

MP

102

36,380

MP

408
444
402
103

33,220
5,150
6,020
4,200

MP
MP
MP
MP

12
614
meja I
meja I
204
meja I
204
207
6
meja HR
meja HR
208
meja HR
meja I
111
Križišče za Fornače
meja HR
meja HR

48,600
11,208
10,185
6,160
18,260
5,365
11,440
20,130
20,635
11,198
15,538
14,300
8,666
3,960
3,050
4,090
27,050
3,005

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

meja HR

23,920

MP

209
209

8,680
11,560

MP
MP

403

28,580

MP

H1
8
101

7,650
14,720
16,710

MP
MP
MP

922
102
409

20,400
14,140
23,328

MP
MP
MP

A1
212

33,155
29,900

MP
MP

225

15,530

MP

416

30,750

MP

650

36,340

MP

106
214
648
215

38,425
24,120
11,150
17,640

MP
MP
MP
MP

105
650
meja HR
655

16,840
15,470
30,010
5,935

MP
MP
MP
MP

654

16,650

MP

657

16,325

MP
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Številka
ceste

Začetek
na

657
658

106
217

659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671

658
218
meja HR
105
105
216
417
665
418
920
H1
219
419

672

5

673
674
675
676
677

H1
672
419
220
meja HR

678
679
680
681
682
683
684
685

219
5
5
5
424
423
219
107

686
687
688

430
686
430

689
690

9
432

691
692
693
694
695
696

228
228
429
4
694
4

697
698
699
700

225
425
4
430

701
702

1
4

703
704
705
706

1
1
435
1

707
708
709

1
436
H2

710
711
712
713
714
715

H2
430
439
230
439
232

Potek ceste

Petrina – Kuželj – Mirtoviči – Osilnica
Dobliče – Sv. Ana – Stari trg –
Brezovica
Stari trg – Kot – Sodevci
Črnomelj – Adlešiči – Žuniči
Drašiči – Metlika
Metlika – Božakovo
Bušinja vas – Radovica – Ostriž
Gaber – Uršna Sela – Novo mesto
Velika Reka – Radeče
Sopota – Podkum – Zagorje
Zbure – Mačkovec
Gabrje – Ratež
Dobruška vas – Šentjernej
Bizeljsko – Orešje
Križaj – Podbočje – Šutna – Planina
v Podbočju
Impoljca – Zavratec – Smednik –
Kostanjevica
Drnovo – Križaj
Zavratec – Škocjan
Čatež ob Savi – Obrežje
Sp. Pohanca – Kapele – Rakovec
Nova vas – Pišece – Zg. Pohanca –
Krško
Stara vas – Bizeljsko – Figarov most
Radeče – Breg – Sevnica – Brestanica
Šmarjeta – Jurklošter – Dežno
Laško – Breze – Šentjur
Loke – Ledinščica
Pilštanj – Golobinjek – Imeno
Prelasko – Buče – Kozje
Tekačevo – Rogaška Slatina –
Rajnkovec
Tepanje – Žiče – Dole – Šentjur
Dole – Ponikva – Loče
Slovenske Konjice – Žiče – Poljčane –
Majšperk
Podlehnik – Žetale – Rogatec
Majšperk – Jurovci – Tržec –
Zg. Leskovec
Zavrč – Drenovec
Borl – Cirkulane – Meje
Strmec – Socka – Vitanje
Velenje – Dobrteša vas
Polzela – Rečica in Gorenje – Soteska
Velenje – Škale – Graška gora –
Šmiklavž in Slovenj Gradec – Mislinjska
Dobrava
Nazarje – Gornji Grad
Mežica – Reht
Dravograd – Libeliče
Slovenske Konjice – Oplotnica –
Ložnica
Ruta – Pesek – Rogla – Zreče – Zeče
Dravograd – Trbonje – Vuhred in
Trbonje most
Muta – Gortina – Bistriški jarek
Radlje – Ribnica – Brezno
Ruše – Puščava
Ožbalt – Zg.Kapla – Remšnik in
Hajdičev mlin – Gradišče
Sp. Selnica – Duh na Ojstrem vrhu
Zgornja Kungota – Plač
Maribor (Pobrežje) – Malečnik –
Pernica
Maribor – Vurberg – Ptuj
Fram – Rače – Hajdina
Žihlava – Rogoznica (Ptuj)
Ljutomer – Savci – Ptuj
Videm – Radenci
Murska Sobota – Skakovci
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Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

meja HR

21,552

MP

217
meja HR
meja HR
105
meja HR
meja HR
419
5
108
105
419
419
meja HR

19,679
4,586
20,890
9,500
8,130
8,754
29,165
28,170
10,691
13,820
6,327
6,150
5,260

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

meja HR

14,200

MP

419
419
418
meja HR
meja HR

22,940
5,245
10,760
10,970
14,305

MP
MP
MP
MP
MP

220
meja HR
422
424
423
423
meja HR
423

25,310
0,755
31,845
21,690
20,695
10,080
11,240
6,800

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

meja HR
107
688

6,333
23,790
13,624

MP
MP
MP

432
432

31,280
20,090

MP
MP

meja HR
meja HR
meja HR
431
447
225

28,380
4,293
7,436
10,320
15,490
8,940

MP
MP
MP
MP
MP
MP

4
225
meja A
meja A

29,169
14,165
2,725
8,800

MP
MP
MP
MP

430
430

16,200
39,800

MP
MP

1
meja A
1
701

22,376
8,550
22,740
10,100

MP
MP
MP
MP

meja A
meja A
meja A

16,400
14,000
5,480

MP
MP
MP

3
229
1
229
229
230
440

7,867
25,005
14,953
21,035
32,067
10,353
14,230

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Uradni list Republike Slovenije
Številka
ceste

Začetek
na

716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726

715
440
440
440
440
232
721
232
232
442
439

727
728

231
106

Potek ceste

Lemerje – Grad – Vidonci – Kuzma
Cankova – Gerlinci – Korovci
Pertoča – Fikšinci
Rogašovci – Kramarovci
Sotina
Petrovci – Martinje – Kuzma – Sotina
Martinje
Šalovci – Čepinci
Hodoš – Domanjševci – Kobilje
Martjanci – Prosenjakovci
Renkovci – Črenšovci – Razkrižje
in Stročja vas – Pavlovci
Razkrižje
Škofljica – Ig – po cesti 642 – Gornji Ig
– Rakitna
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Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

721
meja A
meja A
meja A
meja A
440
meja A
meja H
439
meja H

17,315
8,637
5,570
3,448
2,235
19,950
0,310
8,776
22,894
16,175

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

230
meja HR

27,650
0,475

MP
MP

643

24,666

MP

parkirišče
pl. koča
meja I
pl. koča

2,000
12,220
6,960
8,200

MP
MP
MP
MP

633
kasarna
201
pl. koča

27,620
6,100
17,030
12,000

MP
MP
MP
MP

403
403
909
210
grad

21,990
5,250
19,390
18,780
10,775

MP
MP
MP
MP
MP

212

11,187

MP

213
653

49,577
17,200

MP
MP

216
106

32,400
23,689

MP
MP

658
668
108
postaja
pl. dom
428
parkir.

38,690
19,030
7,711
2,500
8,210
17,032
7,300

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

425
926
postaja
930
700
pl. koča
pl. koča
680
205

25,652
10,345
4,350
36,285
18,820
9,710
15,005
12,370
7,633

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

929

16,705

MP

Regionalne ceste III. reda – turistične ceste:
901
902
903
904
905

202
203
102
209
634

906
907
908
909

905
905
201
209

910
911
912
913
914

909
635
403
409
409

915

6

916
917

656
106

918
919

659
218

920
921
922
923
924
925
926

105
415
636
225
225
428
428

927
928
929
930
931
932
933
934
935

428
225
13
701
704
4
679
445
430

Rateče – Planica
Strmec – Mangart
Idrsko – Livek
Bohinjsko jezero – Zlatorog – Savica
Gorje – Krnica – Mrzli Studenec –
Jereka
Mrzli Studenec – Rudno polje
Krnica – Zg. Radovna – Dovje
Mostrana – Vrata
Bohinjska Bistrica – Vresje – Sorica –
Petrovo brdo
Sorica – Podrošt
Rudno – Rovtarica – Vresje
Zali Log – Davča – Novaki – Cerkno
Postojna – Erazem – Predjama
Postojna – Rakov Škocjan –
Podskrajnik
Ilirska Bistrica – Sviščaki – Leskova
dolina – Pudob
Dragarji – Medvedjek – Draga
Kočevje – Željne – Rog – Baza –
Podturn
Kot – Grgelj – Fara
Podzemelj – Adlešiči in Žuniči – Vinica –
Stari trg
Vahta – Gabrje
Kandrše – Vače – Zg.Hotič
Cerklje – žičnica Krvavec
Stahovica – Kamniška Bistrica
Podlom – Kranjski Rak – Luče
Sestre Logar – Rinka
Solčava – Podolševa – Sleme –
Koprivna – Črna
Žibovt – Podolševa
Mozirje – Golte
Hoče – Bellevue in Areh – Lukanja
Pesek – Oplotnica
Ribnica – Ribniška koča
Slovenj Gradec – Pungart
Breg – Lisca – Jurklošter
Sežana – Lipica – Lokev
Fram – Kopivnik – Planica – Areh
(dom Zarja)

10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati odlok o določitvi magistralnih cest (Uradni list RS, št. 33/91–I in 2/97) in
odlok o določitvi regionalnih cest (Uradni list RS, št. 41/90, 33/91–I, 39/96 in 2/97).
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11. člen
(začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija
1998.
Št. 340–38/97–1
Ljubljana, dne 8. januarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1456.

Odlok o ustanovitvi in nalogah Sveta za
nacionalno varnost

Na podlagi 20. člena, v zvezi s tretjim odstavkom 21.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 23/96 in 47/97) in 6. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) je Vlada Republike
Slovenije na 58. seji dne 16. aprila 1998 sprejela

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Način dela se določi s poslovnikom SNAV, ki ga ta
sprejme na svoji prvi redni seji.
Poslovnik začne veljati, potem ko poda nanj soglasje
Vlada Republike Slovenije.
6. člen
V vojnih in izrednih razmerah se SNAV preoblikuje v
Državni operativni štab obrambe iz 84. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94).
7. člen
Sredstva za delo SNAV se zagotovijo iz sredstev Urada
predsednika Vlade Republike Slovenije.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 230-00/98-1
Ljubljana, dne 16. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

ODLOK
o ustanovitvi in nalogah Sveta za nacionalno
varnost
1. člen
Vlada Republike Slovenije ustanovi Svet za nacionalno
varnost (v nadaljevanju: SNAV) kot svoj posvetovalni in usklajevalni organ za področje obrambe, varnostnega sistema,
sistema zaščite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti.
2. člen
SNAV sestavljajo poleg predsednika Vlade Republike
Slovenije, kot predsednika SNAVA še:
– podpredsednik Vlade Republike Slovenije,
– minister za obrambo,
– minister za notranje zadeve,
– minister za zunanje zadeve,
– minister za pravosodje,
– minister za finance in
– direktor SOVE.
3. člen
Na sejah SNAV stalno sodeluje generalni sekretar Vlade
Republike Slovenije.
Predsednik Vlade Republike Slovenije povabi na sejo
SNAV, kadar ta obravnava pomembnejša vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika Republike Slovenije in predsednika Državnega zbora ter predstavnike drugih institucij.
Predsednik Vlade Republike Slovenije lahko povabi k
sodelovanju v SNAV tudi druge ministre, ter strokovnjake s
področja nacionalne varnosti.
4. člen
Strokovne ter administrativno-tehnične naloge za SNAV
opravlja Urad predsednika Vlade Republike Slovenije.

MINISTRSTVA
1457.

Odredba o spremembi odredbe o pogojih za
snemanje v podzemnih jamah na območju
regijskega parka Škocjanske jame

Na podlagi 10. člena zakona o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96) in 99. člena zakona
o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in
29/95 – odl. US RS), izdaja minister za okolje in prostor

ODREDBO
o spremembi odredbe o pogojih za snemanje
v podzemnih jamah na območju regijskega
parka Škocjanske jame
1. člen
V odredbi o pogojih za snemanje v podzemnih jamah
na območju regijskega parka Škocjanske jame (Uradni list
RS, št. 11/98), se besedilo 2. člena nadomesti z besedilom, ki glasi:
“Po tej odredbi so podzemne jame iz prejšnjega člena:
Škocjanske jame, vključno z Malo in Veliko dolino do
roba udornice in breznom Okroglica ter Jama na Prevali II,
Jama na Prevali I (Mala jama na Prevali) in jama Škrlica (v
nadaljnjem besedilu: jame).”
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 457-00-2/98
Ljubljana, dne 17. aprila 1998.
Minister za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

Uradni list Republike Slovenije

1458.

Odredba o homologaciji vozil

Na podlagi 16. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in
47/97) ter 6. in 16. člena zakona o standardizaciji (Uradni
list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo

ODREDBO
o homologaciji vozil
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati cestna motorna vozila in njihovi priklopniki (v nadaljnjem besedilu: vozila) v Republiki Sloveniji. Opredeljuje
tudi postopek homologacije posameznih lastnosti vozila oziroma njegovih delov in opreme kot tudi postopek homologacije tipa vozila kot celote in posamične odobritve. Opredeljuje tudi tehnično dokumentacijo vozila in zahteve za uporabo homologiranih nadomestnih delov.
2. člen
[1] Vsa vozila v Republiki Sloveniji morajo biti varna
tako za voznika in potnike v vozilu kot tudi za druge udeležence v cestnem prometu. Vozila morajo biti izdelana tako,
da kar najmanj onesnažujejo okolje.
[2] Konkretne tehnične zahteve za doseganje ciljev,
navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, se predpišejo v
posameznih odredbah o homologiranju lastnosti vozil ter
njihovih delov in opreme.
[3] V uradnem glasilu Urada Republike Slovenije za
standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad)
se objavlja informativni seznam predpisov, ki jim morajo
ustrezati vozila v Republiki Sloveniji, in njim enakovrednih
predpisov. To velja tako za predpise o vozilih kot celoti kot
tudi za homologacijske predpise o njihovih lastnostih, delih
in opremi.
[4] Ugotavljanje ustreznosti vozila se opravi pred uvozom vozila oziroma pred prodajo vozila, ki je izdelano oziroma dodelano v Republiki Sloveniji.
3. člen
[1] Ugotavljanje ustreznosti vozil je postopek, ki se opravi v dveh zaporednih delih. V prvem delu se s homologacijo
lastnosti vozila ter njegovih delov in opreme preverijo posamezni elementi vozila. V drugem delu pa se preveri ustreznost vozila kot celote. Slednji postopek se izvaja na dva
načina, in sicer kot homologacija tipa vozila, ki velja za
nedoločeno število vozil istega tipa, ali kot posamična odobritev vozila, ko gre samo za eno vozilo.
[2] Homologacija lastnosti vozila ter njegovih delov in
opreme je postopek, s katerim pristojni organ ugotovi, ali so
lastnosti vozila oziroma nekega njegovega dela ali opreme
skladni z zahtevami ustrezne odredbe o homologiranju, in
izda o tem predpisan dokument.
[3] Homologacija tipa vozila kot celote in posamična
odobritev vozila v smislu te odredbe sta postopka, s katerima pristojni organ ugotovi in potrdi skladnost vozila s predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje vozil. Pri tem
upošteva stanje predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji na
dan uvoza oziroma pregleda vozila. Da je vozilo skladno s
predpisi, se šteje tudi, če so homologacije lastnosti vozila
ter njegovih delov in opreme izdane po tujih predpisih, ki so
po vsebini enakovredni. Pristojni organ potrdi skladnost vo-
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zila s predpisi z listino o homologaciji tipa vozila oziroma z
izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila.
[4] Za homologacijo in ugotavljanje skladnosti vozil po
tej odredbi je pristojen urad.
[5] Vozila v smislu te odredbe so vozila, ki jih zajema
klasifikacija po pravilnikih Ekonomske komisije Združenih
narodov za Evropo – ECE (priloga 1, ki je sestavni del te
odredbe), njihovo podrobnejšo razvrstitev pa predpiše minister, pristojen za standardizacijo (v nadaljnjem besedilu:
minister).
[6] Pojem uvoza v tej odredbi zajema tako dokončni kot
tudi začasni uvoz.
[7] Urad v postopkih po tej odredbi zagotavlja tajnost
podatkov, ki jih dobi od vložnikov in preskusnih laboratorijev.
II. HOMOLOGACIJA LASTNOSTI VOZIL TER NJIHOVIH
DELOV IN OPREME
4. člen
[1] Vse lastnosti vozila ter njegovi deli in oprema, za
katere so v veljavi posamezne odredbe o homologiranju,
morajo biti skladne z zahtevami teh odredb.
[2] Skladnost iz prvega odstavka tega člena se dokazuje s homologacijo lastnosti vozila ter njegovih delov in opreme na način iz drugega odstavka 3. člena te odredbe.
5. člen
[1] Homologacija lastnosti vozila ter njegovih delov in
opreme je dvostopenjski postopek. Tehnični del preskusa,
ki je podlaga za izdajo ustrezne odločbe, se opravi v pooblaščenem preskusnem laboratoriju, odločbo pa izda urad.
[2] Preskusne laboratorije v postopku homologacije
pooblašča urad.
6. člen
Proizvajalec dela ali opreme vozila, ki želi svoj izdelek
homologirati po eni od odredb o homologiranju lastnosti
vozil ter njihovih delov in opreme, začne postopek z vlogo,
ki jo vloži na urad.
7. člen
Urad se mora pred podelitvijo homologacije lastnosti
vozila ter njegovega dela ali opreme prepričati, da proizvajalec zadovoljivo obvladuje kakovost v tistem delu proizvodnega procesa, v katerem proizvaja izdelek, ki ga želi
homologirati.
8. člen
Enak postopek velja tudi za razširitev homologacije.
9. člen
Minister izda navodilo o postopku homologacije lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme.
III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI VOZILA KOT CELOTE
10. člen
[1] Vsako vozilo mora biti skladno z veljavnimi predpisi
tudi kot celota.
[2] Ugotavljanje skladnosti vozila kot celote se izvaja s
homologacijo tipa vozila ali s posamično odobritvijo na način
iz tretjega odstavka 3. člena te odredbe.
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11. člen
[1] Postopek ugotavljanja skladnosti vozila s predpisi ni
potreben za:
1. Motorna vozila, ki so uvožena za potrebe:
a) šefov tujih držav in odposlancev šefov tujih držav v
posebni misiji ter za potrebe članov njihovega spremstva –
za službene potrebe in osebno rabo,
b) mednarodnih in meddržavnih organizacij – za službene potrebe,
c) diplomatskih in konzularnih predstavništev tujih držav v Republiki Sloveniji – za službene potrebe,
d) šefov tujih diplomatskih predstavništev v Republiki
Sloveniji in njihovih ožjih družinskih članov – za osebno
rabo,
e) diplomatskega osebja tujih diplomatskih predstavništev v Republiki Sloveniji in njihovih ožjih družinskih članov –
za osebno rabo,
f) konzularnega osebja tujih konzularnih predstavništev
v Republiki Sloveniji in njihovih družinskih članov – za osebno rabo.
Določbi alinei e in f ne veljata za diplomatsko oziroma
konzularno osebje, če so državljani Republike Slovenije oziroma tuji državljani, ki stalno živijo v Republiki Sloveniji.
2. Vozila, ki jih uvozijo državljani Republike Slovenije,
ki se za stalno vračajo z začasnega dela ali bivanja v tujini, če
so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto, ter vozila, ki
jih uvozijo tujci, ki dobijo pribežališče ali dovoljenje za stalno
naselitev v Republiki Sloveniji, oziroma osebe, ki si pridobijo
slovensko državljanstvo, kot tudi za vozila, ki se uvažajo na
podlagi sodnega sklepa o dedovanju.
Izjema iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavi v enem
letu od stalne vrnitve oziroma pridobitve dovoljenja za stalno
bivanje ali od pridobitve pribežališča oziroma državljanstva,
vendar le za vozilo, ki je bilo v lasti in uporabi prosilca
najmanj 6 mesecev pred nastankom tega dogodka. Z izjemo roka šestih mesecev velja smiselno to določilo tudi za
primer dedovanja.
3. Rabljena vozila muzejske vrednosti; kot taka se lahko štejejo vozila, ki so starejša od 30 let. V izjemnih primerih
pa lahko tak status odobri tudi urad po predhodnem mnenju
Tehničnega muzeja Slovenije in AMZS.
4. Vozila, ki se začasno uvažajo zaradi udeležbe na
tekmovanjih, sejmih ali drugih prireditvah, organiziranih na
območju Republike Slovenije (za čas do 30 dni).
5. Športna motorna vozila, ki niso prirejena za vožnjo v
cestnem prometu niti ne bodo registrirana in so namenjena
samo za uporabo na tekmovališčih.
6. Vozila, podarjena humanitarnim organizacijam izključno za opravljanje njihove humanitarne dejavnosti.
7. Vozila, ki so bila v Republiki Sloveniji že kdaj registrirana (razen vozil, ki so bila začasno registrirana za dobo do
30 dni).
8. Bojna vozila ministrstva pristojnega za obrambo in
ministrstva pristojnega za notranje zadeve.
[2] Urad lahko v soglasju z ministrstvom pristojnim za
notranje zadeve ter po predhodnem mnenju pooblaščene
strokovne organizacije za preglede vozil v postopku homologacije izjemoma odloči, da za uvoz oziroma začasni uvoz ter
registracijo posebnega motornega vozila ni treba predložiti
listine o homologaciji tipa vozila oziroma izjave o ustreznosti
posamično pregledanega vozila oziroma se le-ta lahko izda
tudi na podlagi nepopolnih dokumentov oziroma ob določenih odstopanjih od predpisov.
12. člen
[1] Izpolnjevanje zahtev predpisov iz 2. člena te odredbe dokazuje proizvajalec v Republiki Sloveniji serijsko izde-
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lanega vozila ali pooblaščeni zastopnik – uvoznik z izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila. Z njo uporabniku
jamči, da je to vozilo v celoti skladno s homologiranim tipom
vozila in s tem tudi s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Takšna izjava mora biti priložena vsakemu vozilu, ki gre v
prodajo.
[2] Izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila je
obvezen dokument, ki ga mora lastnik vozila predložiti pri
registraciji vozila v Republiki Sloveniji in pri vsakem tehničnem pregledu vozila. Številka izjave o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila se vpiše v karton o tehničnem pregledu
vozila. Če voznik ne predloži tega dokumenta se šteje, da
vozilo ni tehnično brezhibno. Ob prodaji že registriranega
vozila preda prodajalec novemu kupcu tudi izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila.
[3] Izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila
sme izdati proizvajalec v Republiki Sloveniji serijsko izdelanega vozila oziroma pooblaščeni zastopnik – uvoznik izključno na podlagi listine o homologaciji tipa vozila, ki jo na
njegovo ime izda urad na podlagi tehničnega poročila o
izpolnjevanju zahtev, ki ga izdela za to pooblaščena strokovna organizacija po pregledu dokumentacije in vzorčnega
vozila.
[4] Urad pooblasti posamezne strokovne organizacije
za pregled vozil v postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot
celote.
[5] Za vsa tista vozila, ki imajo enotno evropsko homologacijo, izda pooblaščenemu zastopniku – uvozniku listino
o homologaciji tipa vozila urad na podlagi verodostojne kopije izvirnega homologacijskega dokumenta.
13. člen
Homologacija vozila je lahko tudi večstopenjska, če pri
izdelavi celotnega vozila sodeluje več proizvajalcev.
14. člen
[1] Vsako vozilo, ki se posamično uvozi, izdela, dodela, sestavi ali predela, kot tudi vozilo carinskega izvora mora
opraviti postopek posamične odobritve v pooblaščeni strokovni organizaciji, ki v primeru, da vozilo ustreza zahtevam
vseh potrebnih predpisov, izda izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila. S to izjavo potrjuje skladnost gradnje vozila z določbo iz tretjega odstavka 2. člena te odredbe.
[2] Izjava o ustreznosti posamično pregledanega vozila
je obvezen dokument, ki ga mora lastnik vozila predložiti pri
tehničnem pregledu pred prvo registracijo vozila v Republiki
Sloveniji in pri vsakem nadaljnjem tehničnem pregledu vozila. Številka izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila
se vpiše v karton o tehničnem pregledu vozila. Če voznik ne
predloži tega dokumenta se šteje, da vozilo ni tehnično
brezhibno. Ob prodaji že registriranega vozila preda prodajalec novemu kupcu tudi izjavo o ustreznosti posamično
pregledanega vozila.
[3] V primeru proizvodnje v Republiki Sloveniji in prodaje do deset primerkov iste izvedenke nekega tipa vozila si
lahko proizvajalec pridobi potrebno izjavo o ustreznosti vozila tudi po postopku, ki je predpisan za posamično izdelana
vozila.
[4] Pooblaščeni uvoznik, ki je imetnik listine o homologaciji tipa vozila, lahko uvozi do deset primerkov vozil kategorij L, M1, N1, O1 in O2 ter pet primerkov vozil kategorij
M2, M3, N2, N3, O3 in O4 tiste izvedenke nekega homologiranega tipa vozila, ki je tipska homologacija ne zajema,
oziroma enako število primerkov novega tipa vozila, če gre
za vrsto in znamko vozila, od katere si je za nek tip vozila
sicer že pridobil listino o homologaciji tipa vozila, vendar
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tega novega tipa še ni homologiral. Za pridobitev izjave o
ustreznosti takega vozila je potreben postopek, ki je predpisan za posamično uvožena vozila.
[5] Enak postopek in enake količinske omejitve veljajo
tudi za tip vozila, katerega proizvajalca v Republiki Sloveniji
še nihče ne zastopa.
[6] Dovoljenje za postopek posamične odobritve iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena izda proizvajalcu oziroma imetniku listine o homologaciji tipa vozila oziroma uvozniku urad. Če je v Republiki Sloveniji več imetnikov listine o homologaciji tipa vozila za isti tip vozila, se
količine vozil na dovoljenjih za enako vozilo seštevajo.
[7] Uvoznik, ki že ima listino o homologaciji tipa vozila
za osnovno vozilo, namenjeno nadgrajevanju, lahko po postopku za posamične odobritve brez količinske omejitve
uvaža tudi celotna vozila, ki so izdelana na homologiranem
osnovnem vozilu.
[8] Uvozniki, ki niso imetniki listine o homologaciji tipa
vozila, lahko uvažajo vozila samo po postopku, ki je predpisan za posamično uvožena vozila (ob upoštevanju omejitve
iz petega odstavka tega člena).
15. člen
[1] Za uvoz rabljenih vozil vseh kategorij je mogoč samo postopek posamične odobritve. Za potrebe te odredbe
se šteje, da je vozilo rabljeno, takrat, ko so od dneva prve
registracije pretekli najmanj trije meseci in je vozilo v tem
času prevozilo najmanj 3000 km. Zahteva po prevoženih
3000 km ne velja za priklopna vozila.
[2] Postopek posamične odobritve za poškodovana vozila je mogoče opraviti samo, če vozilo ni poškodovano več
kot 10% (od vrednosti nepoškodovanega vozila), pri tem pa
ne sme biti poškodovan noben element, ki bistveno vpliva
na varnost vozila oziroma je vezan na geometrijo koles.
16. člen
[1] Imetnik listine o homologaciji tipa vozila mora pri
carinjenju vozil carinskemu organu predložiti listino o homologaciji tipa vozila, vsi drugi uvozniki pa izjavo o ustreznosti
posamično pregledanega vozila, razen za izjeme iz 11. člena te odredbe in v primeru začasnega uvoza vzorčnega
vozila zaradi pridobitve listine o homologaciji tipa vozila oziroma izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila.
Carinska uprava Republike Slovenije lahko izjemoma dopusti, da za uvoz zaradi proizvodnje za izvoz in za začasni uvoz
blaga zaradi popravila ali dodelave ni treba predložiti izjave o
ustreznosti posamično pregledanega vozila, če bodo ta vozila po dodelavi oziroma popravilu zopet izvožena in ne bodo
registrirana v Republiki Sloveniji.
[2] Za vozila, ki jih ni treba registrirati, je izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila oziroma izjava o ustreznosti posamično pregledanega vozila obvezen dokument za
uporabo vozil v Republiki Sloveniji, razen če gre za izjeme iz
11. člena te odredbe.
[3] Vzorci obrazcev tehničnega poročila o izpolnjevanju zahtev (USM-H 003 in USM-H 004), listine o homologaciji tipa vozila (USM-H 005), izjave o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila (USM-H 007) in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila (USM-H 008) so objavljeni v
prilogi št. 2, ki je sestavni del te odredbe.
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17. člen
[1] Za vse sestavne dele, sisteme in opremo vozil, za
katere je po ustrezni odredbi predpisana homologacija, mora proizvajalec, uvoznik ali prodajalec posredovati tržišču in
servisni mreži samo originalne nadomestne dele oziroma
homologirane nadomestne dele, opremljene s homologacijsko oznako in oznako proizvajalca. To velja tudi za nadomestne dele, ki so neposredno vključeni v posamezne homologirane sklope oziroma sisteme vozila, kot so zavorne
obloge, izpušni lonci, svetlobna električna oprema itd.
[2] Ustreznost uvoženih nadomestnih delov lahko preverjajo pri uvozu tudi carinski organi tako, da neustreznih
nadomestnih delov ne dovolijo uvoziti.
[3] Na vozilo se ne sme vgrajevati nadomestnih delov,
navedenih v prvem odstavku tega člena, če niso originalni
oziroma homologirani.
18. člen
[1] Izpolnjevanje te odredbe nadzorujejo Tržni inšpektorat Republike Slovenije, organi ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve, ob kontroli na cesti, carinski organi ter
urad.
[2] Sankcije za nespoštovanje te odredbe predvideva
zakon o standardizaciji. Pojem “homologacija” vozila iz te
odredbe ustreza pojmu “certificiranje” v zakonu o standardizaciji.
19. člen
Minister izda navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote.
20. člen
Ta odredba se ne nanaša na vozila, izdelana v Republiki Sloveniji, ki jih je imel sedanji lastnik v lasti že pred 27.
marcem 1993.
IV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Obveznost prilaganja izjave o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila ob vsakem tehničnem pregledu vozila velja le
za vozila prvič registrirana v Republiki Sloveniji po uveljavitvi
te odredbe.
22. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
23. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 009-4/98-1
Ljubljana, dne 15. aprila 1998.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
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1459.

Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti
vozila kot celote

Na podlagi 19. člena odredbe o homologaciji vozil
(Uradni list RS, št. 33/98) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

NAVODILO
o postopku ugotavljanja skladnosti vozila
kot celote
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo ureja postopek ugotavljanja skladnosti cestnih motornih vozil in njihovih priklopnikov (v nadaljnjem besedilu: vozila), ki so namenjeni uporabi v Republiki Sloveniji,
s predpisi.
2. člen
Ugotavljanje skladnosti vozila kot celote s predpisi, ki
veljajo v Republiki Sloveniji, se izvaja različno glede na način
proizvodnje oziroma uvoza vozila. Za serijsko izdelana oziroma uvožena vozila se opravi homologacija tipa vozila, za
posamičen uvoz, izdelavo oziroma predelavo pa je potrebna
posamična odobritev vozila.
II. HOMOLOGACIJA TIPA VOZILA
3. člen
Za vozila, serijsko izdelana v Republiki Sloveniji, in za
nova vozila, ki jih uvažajo pravne in fizične osebe, registrirane za prodajo vozil, z namenom nadaljnje prodaje, je treba
pridobiti listino o homologaciji tipa vozila za vsak tip vozila, ki
je namenjen prodaji v Republiki Sloveniji.
1. Začetek postopka
4. člen
[1] Vsak proizvajalec vozil v Republiki Sloveniji oziroma
vsak pooblaščeni zastopnik – uvoznik vozil (v nadaljnjem
besedilu: vložnik) mora vložiti na Uradu Republike Slovenije
za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad)
vlogo za izdajo listine o homologaciji tipa vozila za vsak tip
vozila, ki ga želi prodajati v Republiki Sloveniji. Vlogo odda
na predpisanem obrazcu (USM–H 001) in predloži dokazilo
o plačani pristojbini za homologacijo. Pooblaščeni zastopnik – uvoznik mora predložiti tudi pooblastilo proizvajalca za
vložitev vloge in sodelovanje v postopku homologacije tipa
vozila v Republiki Sloveniji.
[2] Urad pošlje zahtevek za pregled vozila in dokumentacije ustrezni pooblaščeni strokovni organizaciji. Kopijo tega zahtevka pošlje vložniku skupaj z obrazcem (USM–H
002), na katerega vložnik vpiše vse zahtevane tehnične
podatke o vozilu in to tako, da so razvidni podatki tudi za
vsako izvedenko tega tipa vozila, ki jo želi homologirati.
[3] V primeru homologacije tipa vozila, ki ima enotno
evropsko homologacijo, zahteva urad od vložnika samo izpolnitev obrazca USM–H 002 in predložitev verodostojne
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kopije izvirnega dokumenta o enotni evropski homologaciji
vozila. Oboje mora vložnik predložiti neposredno na urad
skupaj s pooblastilom proizvajalca za homologacijo tega tipa
vozila v Republiki Sloveniji.
2. Strokovni pregled
5. člen
[1] Vložnik predloži pooblaščeni strokovni organizaciji
izpolnjen obrazec s tehničnimi podatki vozila, dokument
proizvajalca vozila, s katerim dokazuje verodostojnost teh
tehničnih podatkov, in dokazila proizvajalca o izpolnjevanju
posameznih mednarodnih homologacijskih predpisov (verodostojne kopije homologacijskih listin), RSO certifikat ter
pooblastilo proizvajalca vozila za homologacijo tega tipa vozila v Republiki Sloveniji. Hkrati predloži tudi dokazilo o
plačanih stroških za strokovni pregled vozila.
[2] Po dogovoru s pooblaščeno strokovno organizacijo
vložnik pripelje na pregled vzorčno vozilo. V primeru večjih
razlik med posameznimi različicami in izvedenkami obravnavanega tipa vozila lahko pooblaščena strokovna organizacija
zahteva od vložnika, da pripelje na pregled tudi še katero od
izvedenk.
[3] V primeru homologacije tipa vozila, ki ima enotno
evropsko homologacijo, vložniku ni treba pripeljati vzorčnega vozila na pregled v pooblaščeno strokovno organizacijo.
6. člen
[1] Pooblaščena strokovna organizacija po prejemu
zahtevka za pregled vozila prouči predloženo tehnično dokumentacijo o vozilu, po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo in pregleda vozilo. V primeru, da je dokumentacija
proizvajalca izdelana v tujem jeziku, lahko pooblaščena strokovna organizacija zahteva od vložnika, da ji oskrbi overovljen prevod v slovenski ali angleški jezik.
[2] Na pregledu pooblaščena strokovna organizacija
ugotavlja predvsem skladnost vzorčnega vozila s predloženo dokumentacijo. Po pregledu vzorčnega vozila in dokumentacije izdela tehnično poročilo o izpolnjevanju zahtev
vozila in ga pošlje skupaj s prilogo (tehnični podatki vozila)
na urad. Ustrezne obrazce izdaja urad.
3. Homologacija
7. člen
[1] Urad zahteva od vložnika, da predloži pisno izjavo
proizvajalca vozila, da bo dobavljal v Republiko Slovenijo
samo taka vozila, ki so skladna s homologiranim tipom vozila
in njegovimi izvedenkami.
[2] Urad prouči prejeto tehnično poročilo in v primeru,
da vozilo izpolnjuje vse predpisane pogoje in da je vložnik
predložil zahtevano potrdilo proizvajalca o skladnosti dobavljenih vozil, izda vložniku na njegovo ime listino o homologaciji tipa vozila. Če se v okviru tega tipa vozila predvideva
prodaja več različnih izvedenk in različic, je treba le-te posamezno navesti v listini o homologaciji tipa vozila. Hkrati z
listino o homologaciji tipa vozila pošlje urad vložniku tudi
kopijo tehničnega poročila.
[3] V primeru, da urad iz tehničnega poročila ugotovi,
da vozilo ni skladno s predpisi, izda odločbo o zavrnitvi vloge
za izdajo listine o homologaciji tipa vozila. Odločbi priloži
tudi kopijo tehničnega poročila.
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[4] V primeru homologacije tipa vozila, ki ima enotno
evropsko homologacijo, urad izda vložniku listino o homologaciji tipa vozila na podlagi predložene verodostojne kopije
enotne evropske homologacije. V tem primeru urad sam
izda tehnično poročilo o pregledu dokumentacije.
8. člen
[1] Imetnik listine o homologaciji tipa vozila mora na
podlagi le-te priložiti vsakemu vozilu tega tipa izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila. To izjavo mora prejeti
skupaj z vozilom lastnik (kupec) vozila. V primeru, da je
vozilo homologirano na podlagi enotne evropske homologacije, priloži vozilu še dokument COC (izjava o skladnosti
vozila – v slovenskem jeziku), ki ga prejme od proizvajalca
vozila.
[2] Izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila
mora biti pravilno in popolno izpolnjena, podpisati pa jo
mora pooblaščena oseba imetnika listine o homologaciji
tipa vozila. V ta namen mora pooblaščena strokovna organizacija pooblastiti zadostno število svojih uslužbencev in njihova imena sporočiti na urad (obrazec USM–H 009).
[3] Oštevilčene obrazce za izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila nabavi imetnik listine o homologaciji tipa vozila na uradu.
[4] Imetnik listine o homologaciji tipa vozila vodi točno
evidenco o izdanih izjavah o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila in te podatke vsakih 14 dni sporoča na urad (po
stanju 15. in zadnjega v mesecu).
9. člen
[1] V primeru, da proizvajalec spremeni že homologirano vozilo oziroma uvede nove različice ali izvedenke, je
imetnik listine o homologaciji tipa vozila dolžan pred prodajo
takega vozila o tem obvestiti urad in dati na voljo ustrezne
tehnične podatke, ki se nanašajo na odstopanja od homologiranih izvedb vozila.
[2] Urad na podlagi predloženih dokumentov odloči, ali
se za tako vozilo lahko izda razširitev k listini o homologaciji
tipa vozila ali pa je treba opraviti novo homologacijo tega
vozila.
10. člen
[1] V primeru razširitve listine o homologaciji tipa vozila
mora imetnik listine vložiti vlogo za to razširitev na urad in
predložiti dokazilo o plačani pristojbini za razširitev listine o
homologaciji tipa vozila.
[2] Urad zahteva od pooblaščene strokovne organizacije, da opravi pregled tehnične dokumentacije (obrazec
USM-H 002), ki se nanaša samo na tiste tehnične podatke
o vozilu, ki so različni od homologiranega tipa oziroma
izvedenke vozila, in po potrebi tudi pregled vozila. Dokumentacijo in vozilo dostavi pooblaščeni strokovni organizaciji vložnik.
[3] Na podlagi tega pregleda pooblaščena strokovna
organizacija izdela popolno tehnično poročilo, ki ga pošlje
na urad (obrazec USM-H 003) s prilogami kot za homologacijo tipa vozila.
[4] Urad prouči prejeto poročilo in preveri, ali je vozilo
skladno s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Če vozilo
ustreza, urad izda razširitev k obstoječi listini o homologaciji
tipa vozila (obrazec USM-H 005).
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[5] V primeru razširitve homologacije tipa vozila, ki ima
enotno evropsko homologacijo, urad izda vložniku listino o
razširitvi homologacije tipa vozila na podlagi predložene verodostojne kopije enotne evropske homologacije. V tem
primeru urad sam izda tehnično poročilo o pregledu dokumentacije.
11. člen
[1] Homologacija vozila je lahko tudi večstopenjska, to
pomeni, da pri izdelavi celotnega vozila sodeluje več različnih proizvajalcev, od katerih pa vsak homologira le svoj del
izdelka. Seveda se v tem primeru pri homologaciji višje
stopnje upošteva že prej pridobljena homologacija predhodne stopnje. (Na primer: šasija s kabino kot prva stopnja in
nadgradnja – furgon, zaboj ... – kot druga stopnja).
[2] Pri serijski nadgradnji si tak nadgraditelj lahko pridobi tudi homologacijo tipa vozila – za celotno vozilo. Pri
posamični nadgradnji pa je mogoč samo postopek posamične odobritve.
[3] Če osnova vozila še ni do te mere sestavljena, da bi
lahko opravljala svojo funkcijo kot samostojno vozilo, uvoznik
oziroma proizvajalec v Republiki Sloveniji pri prodaji ne priloži
izpolnjene izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila
(USM–H 007), mora pa kupcu sporočiti številko listine o
homologaciji tipa vozila, na podlagi katere je bila uvožena.
III. POSAMIČNA ODOBRITEV VOZILA
12. člen
Za vsako posamično uvoženo, izdelano, dodelano, sestavljeno ali predelano vozilo je treba s postopkom posamične odobritve pridobiti izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila.
1. Začetek postopka
13. člen
[1] Lastnik vozila, ki le-to posamično uvozi, predela,
dodela ali izdela ali ga uvozi po določilu 14. člena odredbe o
homologaciji, mora vložiti zahtevek za pridobitev izjave o
ustreznosti posamično pregledanega vozila za vsako vozilo
posebej na pooblaščeno strokovno organizacijo in plačati
predpisane stroške. Predložiti mora vse potrebne tehnične
podatke o vozilu in poleg tega še:
– pri uvozu vozila: verodostojno potrdilo proizvajalca o
skladnosti posameznih elementov, sklopov in sistemov vozila z ustreznimi mednarodnimi homologacijskimi predpisi, ki
se mora glasiti na obravnavano vozilo. Tako potrdilo izda
lastniku vozila proizvajalec, pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji ali od proizvajalca za to pooblaščeni organ. V
primeru, da pooblaščeni zastopnik zavrne izdajo takega potrdila, ter v drugih utemeljenih primerih urad določi, katero
potrdilo se lahko upošteva. Če v Republiki Sloveniji ni pooblaščenega zastopnika za tako znamko vozila, lahko izda
tovrstno potrdilo tudi pooblaščeni zastopnik proizvajalca v
državi, iz katere se predmetno vozilo uvaža. Tako potrdilo
mora biti izvirnik (ne kopija ali telefaks);
– pri izdelavi oziroma dodelavi vozila: ustrezno tehnično dokumentacijo (risbe, specifikacije, izračune) in potrdila
o homologaciji vgrajenih delov oziroma sklopov vozila ter
potrdila o homologaciji posameznih sistemov vozila;
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– pri sestavi vozila iz delov: dokazila o homologaciji
posameznih delov ter poročila o laboratorijskih meritvah izpušnih plinov, hrupa, zavornega sistema in vgradnje svetlobne opreme, opravljenih v pooblaščenih laboratorijih;
– pri predelavi v Republiki Sloveniji že registriranega
(ali homologiranega) vozila: ustrezno tehnično dokumentacijo (risbe, specifikacije, izračune) in homologacijska potrdila morebitno novo vgrajenih delov oziroma sklopov (če morajo biti homologirani) ter morebitne potrebne nove homologacije sistemov vozila.
[2] V primeru, da je dokumentacija proizvajalca izdelana v enem od tujih jezikov, lahko pooblaščena strokovna
organizacija zahteva od lastnika vozila overovljen prevod v
slovenski ali angleški jezik. Poleg dokumentacije, navedene
v prvem odstavku tega člena, mora predložiti v pregled tudi
vozilo.
[3] Enak postopek velja tudi za uvoznika oziroma proizvajalca, ki želi za vozilo pridobiti izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila po tretjem, četrtem, petem oziroma sedmem odstavku 14. člena odredbe o homologaciji
vozil.
[4] Za pregled posamično izdelanega, dodelanega ali
predelanega vozila je pristojna le tista pooblaščena strokovna organizacija, ki je sicer pristojna za pregledovanje vozil v
postopku homologacije tipa vozila za odgovarjajočo kategorijo vozil.
2. Strokovni pregled
14. člen
[1] Pooblaščena strokovna organizacija pregleda predloženo tehnično dokumentacijo in po potrebi zahteva še
dopolnitev.
[2] Pregled zajema skladnost konstrukcijsko-tehničnih
karakteristik vozila s predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo
področje vozil. To dokazovanje se opravi na podlagi dokazil
proizvajalca in pregleda vozila.
[3] V primeru pomanjkljivih dokazil lahko pooblaščena
strokovna organizacija, ki opravlja pregled, zahteva od lastnika vozila, da ji dostavi verodostojni dokument (kopijo podeljene homologacije po določenem homologacijskem pravilniku). Po potrebi lahko zahteva tudi izvedbo posebne strokovne ocene pri pooblaščeni instituciji ali celo delnih laboratorijskih meritev po določenem homologacijskem pravilniku.
[4] Za predelana in dodelana vozila se ta pregled nanaša predvsem na tiste dele vozila, na katere vpliva predelava
oziroma dodelava. Poleg homologacijskih karakteristik obsega pregled tudi skladnost predelave oziroma dodelave
vozila s splošnimi tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca
vozila.
[5] Pri uvozu poškodovanih vozil pooblaščena strokovna organizacija preveri tudi to, da stopnja poškodovanosti
vozila ni večja od dovoljene in da niso poškodovani deli, ki
pomembneje vplivajo na varnost vozila. V primeru dvoma
mora zahtevati od lastnika vozila, da predloži uradno izvedensko cenitev vozila oziroma predračun pooblaščenega
servisa za popravilo, ki ga overi s svojim žigom, kopijo pa
zadrži v svojem arhivu.
[6] Vrednost nepoškodovanega vozila, ki je osnova za
določanje odstotka poškodovanosti, se določa po carinskih
predpisih. Vrednost poškodbe zajema vrednost vseh nado-
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mestnih delov in potrebnega dela, da se vozilo usposobi za
redni tehnični pregled. V obsegu popravila je treba upoštevati popolno popravilo vozila, to je tudi popravilo oziroma
zamenjava posameznih sistemov, ki so sicer vgrajeni v predmetno vozilo in vplivajo na varnost vozila, kot so npr. varnostni pasovi, zračne blazine, ABS (in to tudi, če vgradnja
takega sistema ni obvezna). Vozilo mora biti tudi ličarsko
urejeno. Pri oceni stroška popravila vozila je treba upoštevati ceno novih nadomestnih delov po uradnem ceniku pooblaščenega servisa.
15. člen
[1] Na podlagi rezultatov pregleda vozila, dokumentacije in dokazil pooblaščena strokovna organizacija izdela tehnično poročilo o izpolnjevanju zahtev.
[2] Če vozilo izpolnjuje vse zahteve, pooblaščena strokovna organizacija izda lastniku vozila izjavo o ustreznosti
posamično pregledanega vozila, ki mora biti pravilno in popolno izpolnjena.
[3] V primeru posamičnega uvoza osnove vozila, namenjene za dograditev je uvoznik dolžan opraviti posamično
odobritev vozila v pooblaščeni strokovni organizaciji, ki v
tem primeru izda samo tehnično poročilo o pregledu. To
tehnično poročilo je zadosten dokument za carinjenje osnovnega vozila in ga mora nato uvoznik izročiti kupcu vozila,
da lahko opravi posamično odobritev dodelanega celotnega
vozila. Enak postopek se izvede tudi v primeru proizvodnje
oziroma uvoza novega kompletnega vozila po tretjem oziroma četrtem odstavku 14. člena odredbe o homologaciji
vozil s tem, da proizvajalec oziroma uvoznik na osnovi tehničnega poročila pooblaščene strokovne organizacije izda
za vozilo svojo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila in v njej namesto številke listine o homologaciji tipa
vozila vpiše številko dovoljenja iz šestega odstavka 14. člena odredbe o homologaciji vozil.
[4] Če je vozilo poškodovano, se opomba o tem vnese
tako v tehnično poročilo (z opisom in fotografijami poškodbe) kot tudi v izjavo o ustreznosti posamično pregledanega
vozila, lastnika pa opozori, da mora po popravilu ponovno
pripeljati vozilo na pregled. Na ponovnem pregledu se popravilo preveri in če je ustrezno, se potrdi izjava, da vozilo
ustreza predpisom.
[5] V primeru predelave v Republiki Sloveniji že registriranega vozila pooblaščena strokovna organizacija vpiše v
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, ki jo je
lastnik vozila prejel že ob nakupu vozila oziroma v izjavo o
ustreznosti posamično pregledanega vozila, podatke o izvršeni spremembi in potrdi izjavo, da taka predelava vozila
ustreza predpisom.
[6] V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se za
vozilo, ki je bilo prvič registrirano v Republiki Sloveniji pred
uveljavitvijo odredbe o homologaciji vozil (Uradni list RS, št.
14/93), izda posebna “Izjava o ustreznosti predelanega vozila” (obrazec USM-H 030), v katero se poleg podatkov o vozilu
vpiše še podatke o predelavi vozila. Te izjave so opremljene s
štampiljko z besedilom: “Vozilo je bilo prvič registrirano v
Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo odredbe o homologaciji
vozil (Uradni list RS, št. 14/93)”. Vzorec obrazca USM-H 030
je sestavni del tega navodila in je objavljen v prilogi.
[7] Izjava iz prejšnjega odstavka tega člena – vendar
brez omenjene štampiljke – se izjemoma lahko izda tudi za
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predelano vozilo, ki je bilo prvič registrirano v Republiki
Sloveniji v času od uveljavitve odredbe o homologaciji vozil
pa do konca leta 1996 in je lastnik vozila izjavo o ustreznosti
vozila oziroma izjavo o ustreznosti posamično pregledanega
vozila izgubil, če za tako vozilo ni mogoče izdati nadomestne
izjave. V tem primeru izda samo izjavo urad po postopku, ki
velja za izdajo nadomestne izjave, potrditev predelave pa
opravi pooblaščena strokovna organizacija.
[8] V primeru, da posamično pregledano vozilo ne izpolnjuje zahtev veljavnih predpisov, pristojna strokovna organizacija zavrne izdajo izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila. Na zahtevo lastnika vozila mu o tem izda
tudi pisno izjavo z obrazložitvijo.

[3] Vsi dokumenti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se hranijo trajno.
[4] V primeru izgube izjave o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila urad na prošnjo lastnika vozila izda ustrezno
nadomestno izjavo.

16. člen
[1] Izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila
mora podpisati pooblaščena oseba pooblaščene strokovne
organizacije. V ta namen mora pooblaščena strokovna organizacija pooblastiti zadostno število svojih uslužbencev in
njihova imena sporočiti na urad (obrazec USM–H 010).
[2] Oštevilčene obrazce za izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila nabavi pooblaščena strokovna
organizacija na uradu. Isto velja tudi za druge obrazce, potrebne v tem postopku.
[3] Pooblaščena strokovna organizacija vodi točno evidenco o izdanih izjavah o ustreznosti posamično pregledanega vozila in tehničnih poročilih iz tretjega odstavka 15.
člena tega navodila, ter te podatke vsakih 14 dni sporoča na
urad (po stanju 15. in zadnjega v mesecu).

V. POSLOVANJE Z NADOMESTNIMI DELI

18. člen
Tehnični podatki, ki jih vsebujejo dokumenti o homologaciji, so na uradu na voljo ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, kjer služijo kot podatkovna baza o tehničnih
lastnostih vozil, ki se uporabljajo na področju Republike
Slovenije.

19. člen
[1] Za vse tiste dele vozil oziroma sklope, ki morajo biti
na vozilu homologirani, morajo biti tudi njihovi nadomestni
deli ali originalni ali pa homologirani in označeni v skladu s
predpisi.
[2] Na samem nadomestnem delu in na embalaži mora
biti ali oznaka, da je to originalni nadomestni del ali pa oznaka
proizvajalca dela s številko dela iz homologacijske dokumentacije in po možnosti tudi homologacijska oznaka dela. Tisti
deli, ki so namenjeni uporabi samo na določenih vozilih,
morajo biti tudi označeni, za katero vozilo so primerni.
[3] V dokumentaciji prodajalca oziroma servisne delavnice, ki te dele vgrajuje, mora biti zagotovljena sledljivost
izvora nadomestnih delov do proizvajalca.

IV. EVIDENCE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE
VI. POOBLAŠČANJE STROKOVNIH ORGANIZACIJ
17. člen
[1] Na uradu se vodi točna evidenca predanih oštevilčenih obrazcev izjav o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, obrazcev izjav o ustreznosti posamično pregledanega vozila in obrazcev izjav o ustreznosti predelanega vozila.
Ravno tako pa se na uradu vodi evidenca o izdanih izjavah
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila. Podatke za
evidenco sporočajo na urad imetniki listine o homologaciji
tipa vozila, ki te izjave prilagajo vozilom. Enak postopek
velja tudi za podatke o izdanih izjavah o ustreznosti posamično pregledanega vozila in tehničnih poročilih iz tretjega
odstavka 15. člena tega navodila, ki jih sporočajo na urad
pooblaščene strokovne organizacije, ki opravljajo posamične preglede vozil.
[2] Pooblaščene strokovne organizacije, ki pregledujejo vozila za potrebe homologacijskih postopkov, pa arhivirajo pri sebi kopije izdanih tehničnih poročil o izpolnjevanju
zahtev vozila tako za tipsko kot tudi za posamično pregledana vozila ter tudi podatke o izdanih izjavah o ustreznosti
posamično pregledanega vozila in izjavah o ustreznosti predelanega vozila, dokumentacijo, ki je služila kot podlaga za
to odločitev, in kopije izdanih izjav.

20. člen
[1] Pooblaščene strokovne organizacije za pregledovanje vozil in dokumentacije v postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– morajo biti neodvisne in nepristranske v smislu točke
4 slovenskega standarda SIST EN 45001;
– morajo imeti ustrezno število zaposlenih, ki je primerno obsegu dela. Minimalna zasedba je vodja, strokovni delavec in administrator;
– imeti morajo za svojo dejavnost primerno opremo;
– morajo biti tako organizirane, da zagotavljajo kakovostno opravljanje nalog.
[2] Urad pooblasti toliko strokovnih organizacij, kolikor
jih potrebuje za nemoteno izvajanje postopkov ugotavljanja
skladnosti vozila kot celote.
21. člen
Potrebno osebje pooblaščenih strokovnih organizacij:
a) organizacije, ki delujejo samo v postopku posamične odobritve vozil:
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Zap.
št.
Naziv

Stopnja izobrazbe in smer

Delovna praksa

Posebna znanja

1.

Vodja

VI. – strojna, elektro, prometna

2 leti – avtostroka

angleški jezik – pasivno
izpit ZUP
uporaba računalnika

2.

Strokovni delavec

V. – strojna, elektro, prometna
IV. avtomehanska,

5 let – avtostroka

3.

Administrator

III. – administrativna

avtoelektro
1 leto – administracija

uporaba računalnika

b) organizacije, ki delujejo v postopku homologacije tipa vozila in posamične odobritve vozila:
Zap.
št.
Naziv

Stopnja izobrazbe in smer

Delovna praksa

Posebna znanja

1.

Vodja

VII. – strojna

2 leti – avtostroka

2.

Strokovni delavec I.

VI. – strojna, elektro, prometna

2 leti – avtostroka

angleški jezik – aktivno
izpit ZUP
uporaba računalnika
angleški jezik – aktivno
izpit ZUP
uporaba računalnika

3.
4.

Strokovni delavec II.
Administrator

IV. – avtomehanska, avtoelektro 5 let – avtostroka
IV. – administrativna
1 leto – administracija

22. člen
Pooblaščene strokovne organizacije potrebujejo naslednjo opremo:
– opremo za pregled podvozja – dvigalko ali delovni
kanal (razen za vozila O1, O2 in L);
– opremo za merjenje dimenzij in mas (razen za L);
– stezo za tehnični pregled vozila (samo za vozila M1);
– pokrit prostor za pregled vozil;
– prostor za administrativna opravila – lahko dostopen
za stranke;
– prostor in opremo za arhiviranje dokumentacije;
– računalniško opremo in programe za vodenje evidence in povezavo z uradom.
23. člen
Pooblaščene strokovne organizacije potrebujejo naslednjo dokumentacijo:
– pravilnik o kakovosti;
– pravilnik o postopku pregleda vozila in dokumentacije pri posamični odobritvi vozila oziroma pri homologaciji
tipa vozila;
– zbirka vseh zakonov in drugih predpisov o cestnih
vozilih;
– zbirka veljavnih odredb o homologiranju lastnosti vozil, njihovih delov in opreme.
24. člen
Urad po ugotovitvi izpolnjevanja predpisanih zahtev izda pooblastilo za dobo dveh let.
25. člen
[1] Urad lahko odvzame dano pooblastilo pred rokom
iz prejšnjega člena v primeru:
– če po izdaji pooblastila pri opravljanju strokovnega
nadzorstva nad delom pooblaščene strokovne organizacije
ugotovi neskladnosti pri delu oziroma neizpolnjevanje vseh
predpisanih zahtev ali
– če ugotovi, da na nekem področju delo pooblaščene
strokovne organizacije ni več potrebno.

uporaba računalnika

[2] Pri opravljanju strokovnega nadzorstva nad delom
pooblaščenih strokovnih organizacij ima urad pravico zahtevati predložitev potrebnih poročil, obvestil, mnenj in podatkov.
VII. NADZOR
26. člen
Nadzor nad izvajanjem odredbe o homologaciji vozil
opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije pri trgovcih
in uvoznikih, organi ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve, pri registraciji vozil in pri kontroli na cesti, carinski
organi pri uvozu nadomestnih delov ter urad pri imetnikih
listin o homologaciji vozil in pri pooblaščenih strokovnih
organizacijah.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Pooblastila, izdana strokovnim organizacijam pred začetkom veljavnosti tega navodila, veljajo do izteka roka,
zapisanega v njih.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o postopku homologacije vozil v Republiki Slovenji (Uradni list RS, št. 43/96).
29. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 009-4/98-2
Ljubljana, dne 15. aprila 1998.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
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Pravilnik o nazivih, pogojih za pridobivanje
nazivov in pooblastilih članov posadke morskih
ladij trgovske mornarice Republike Slovenije

Na podlagi 6. točke drugega odstavka 1036. člena
zakona o pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št.
22/77, 13/82, 30/85, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US) izdaja minister za promet
in zveze

PRAVILNIK
o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in
pooblastilih članov posadke morskih ladij
trgovske mornarice Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik predpisuje strokovno izobrazbo, izpitne programe, pogoje za pridobivanje nazivov in pooblastil ter posebnih pooblastil članov posadk morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije.
2. člen
Člani posadk morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pomorščaki) pridobivajo pooblastila iz tega pravilnika ob pogojih in na način, kot
to določa ta pravilnik.
3. člen
Kolikor s tem pravilnikom ni drugače določeno, imajo
posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem pravilniku, naslednji pomen:
Poveljnik je vodja vseh služb na ladji.
Upravitelj stroja je najvišji častnik, ki je odgovoren za
ladijski pogon ter vzdrževanje vseh strojnih in električnih
naprav na ladji.
Prvi častnik krova je častnik z najvišjim nazivom v krovni
službi, ki bo prevzel dolžnosti poveljnika v primeru, ko ta ne
more opravljati svojih dolžnosti.
Prvi častnik stroja je častnik z najvišjim nazivom v strojni
službi, ki bo prevzel dolžnosti upravitelja stroja v primeru, ko
ta ne more opravljati svojih dolžnosti.
Častnik je pomorščak, zadolžen za krovno ali strojno
stražo.
Član posadke je pomorščak, ki ni poveljnik ali častnik.
Ro–ro potniška ladja je ladja, ki je zgrajena z ro-ro
prostorom za tovor ali prostori posebnih kategorij, kot jih
določa Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974 (Uradni list SFRJ, št. 2/81 –
mednarodne pogodbe).
Meja plovbe je kategorija plovbe, v kateri sme glede na
svojo velikost, konstrukcijo, priprave, opremo in druge tehnične pogoje pluti morska ladja.
Kategorije plovbe so:
– neomejeno območje plovbe ali dolga plovba,
– velika obalna plovba,
– mala obalna plovba,
– plovba po Jadranskem morju in
– plovba po obalnem morju.
Neomejeno območje plovbe ali dolge plovbe je plovba
po vseh morjih in vodah, ki so dostopne z morja. Velika
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obalna plovba je plovba po morjih, ki so med Gibraltarsko in
Bab el Mendebsko ožino, in sicer med črto, ki spaja pristanišče Cadiz in pristanišče Casablanca, in meridianom, ki
poteka skozi pristanišče Aden, vštevši Črno morje, Azovsko
morje in vode, ki se izlivajo v vsa pripadajoča morja. Mala
obalna plovba je plovba po Jadranskem morju in delu Jonskega morja, omejeno proti zahodu do rta Santa Maria di
Leuca, proti vzhodu pa do rta Catacolo, vštevši pristanišče
Catacolo, jonske otoke ter Patraški zaliv, Korintski zaliv s
kanalom in Atenski zaliv do črte, ki spaja rta Kolona in Skili,
ter vode, ki se izlivajo v ta morja. Plovba po Jadranskem
morju je plovba po Jadranskem morju do črte, ki spaja rt
Santa Maria di Leuca z rtom Kefali na otoku Krfu in rtom
Skala pri Butrinskem zalivu v Albaniji, izključujoč teritorialna
morja držav ob Jadranskem morju. Plovba po obalnem morju je plovba po notranjih morskih vodah in teritorialnem
morju.
IMO je Mednarodna pomorska organizacija.
GMDSS je univerzalni pomorski sistem za varnost in
stisko na morju.
STCW je Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje, izdajanje pooblastil in ladijsko stražarjenje pomorščakov (Uradni list SFRJ, št. 3/84 – mednarodne pogodbe).
4. člen
Pomorščak, ki je zaposlen na ladji, lahko opravlja dela,
dolžnosti in odgovornosti, ki so nujne za delovanje ladje,
varnosti človeškega življenja na morju ali za zaščito morskega okolja, na ravni odgovornosti, za katero ima pooblastilo o
usposobljenosti, kakor tudi dela in opravila iz svoje stroke, ki
so nižja od pridobljenega pooblastila o nazivu.
5. člen
Pooblastilo je listina, ki jo pomorščaku izda upravni
organ pristojen za pomorstvo, s katero dokazuje usposobljenost za opravljanje določenih del na ladji.
Pooblastilo za delo na ladji lahko dobi oseba, ki je
telesno in duševno zmožna opravljati dela na ladji, kar se
ugotovi z zdravniškim pregledom in preverja s periodičnimi
zdravniškimi pregledi.
6. člen
Obvezne sestavine pooblastila so:
– napis: “Republika Slovenija”,
– napis: “Ministrstvo za promet in zveze”,
– naziv upravnega organa, ki izda pooblastilo,
– državni grb Republike Slovenije,
– naslov: “Pooblastilo”,
– številka pooblastila in serijska številka,
– priimek in ime pomorščaka, ki mu je bilo pooblastilo
izdano,
– datum in kraj pomorščakovega rojstva,
– vrsta naziva pooblastila,
– datum in kraj izdaje pooblastila,
– podpis osebe, pooblaščene za izdajo pooblastila,
– oznaka, da je pooblastilo izdano v skladu s STCW
konvencijo,
– slika imetnika pooblastila,
– podpis imetnika pooblastila in
– doba veljavnosti pooblastila.
Vsako pooblastilo vsebuje tudi overitev, iz katere so za
vsak naziv razvidna dela, ki jih pomorščak lahko opravlja na
ladji, raven odgovornosti in morebitne omejitve.
Obvezne sestavine pooblastila in overitev morajo biti
napisane tudi v angleškem jeziku.
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7. člen
Pomorščaki se usposabljajo in pridobijo pooblastilo za
naziv za opravljanje ladijskih del plovbe, ravnanja s tovorom
in zlaganja tovora, nadzorovanja delovanja ladje in skrbi za
osebe na ladji, ladijskega strojništva, električnih in elektronskih naprav in njihovega nadzora, vzdrževanja in popravila
ter radijskih zvez.
8. člen
Ladijska dela se lahko opravljajo na vodstveni, operativni ali podporni ravni odgovornosti.
Vodstvena raven je raven odgovornosti, povezana s
službovanjem kot poveljnik, prvi častnik, upravitelj stroja ali
prvi častnik stroja na ladji in zagotavljanjem, da se vsa opravila v okviru dodeljenega področja odgovornosti pravilno
izvajajo.
Operativna raven je raven odgovornosti, povezana s
službovanjem kot častnik, zadolžen za navigacijsko ali strojno stražo ali kot dežurni častnik stroja v strojnicah, ki so
občasno brez osebja ali kot radijski operater na morski ladji,
in vzdrževanjem neposrednega nadzora nad izvajanjem vseh
funkcij v okviru dodeljenega področja odgovornosti v skladu
z ustreznimi postopki in pod vodstvom posameznika, ki
opravlja delo na vodstveni ravni za to področje odgovornosti.
Podporna raven je raven odgovornosti, povezana z
izvajanjem dodeljenih nalog, dolžnosti ali odgovornosti na
krovu morske ladje pod vodstvom posameznika na operativni ali vodstveni ravni.
9. člen
Nazivi članov posadke se pridobivajo z ustreznim izpitom za določen naziv.
II. NAZIVI POMORŠČAKOV
10. člen
Nazivi in pooblastila o usposobljenosti pomorščakov v
krovni službi so:
– mornar motorist v obalnem morju,
– poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do
200 plovbe po Jadranskem morju,
– član posadke v sestavi krovne straže,
– častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto
tonažo do 500 v mali obalni plovbi,
– poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali obalni
plovbi,
– častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto
tonažo 500 ali več,
– prvi častnik krova na ladji bruto tonaže med 500 in
3000,
– poveljnik na ladji bruto tonaže med 500 in 3000,
– prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več
in
– poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več.
Nazivi in pooblastila o usposobljenosti pomorščakov v
službi stroja so:
– častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo
do 750 kW v mali obalni plovbi,
– član posadke v sestavi strojne straže,
– častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več,
– upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo
med 750 in 3000 kW,
– prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z
močjo 3000 kW ali več in
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– upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo
3000 kW ali več.
Nazivi in pooblastila o usposobljenosti pomorščakov za
radijsko službo so:
– pomorski radiotelegrafist II. razreda,
– pomorski radiotelefonist I. razreda,
– pomorski radiotelefonist z omejenim pooblastilom,
– pomorski radiotelefonist s splošnim pooblastilom,
– radijski elektronik I. razreda,
– radijski elektronik II. razreda,
– radijski operater s splošnim pooblastilom in
– radijski operater z omejenim pooblastilom.
Naziv in pooblastilo pomorščakov v splošni službi je
ladijski kuhar.
III. POGOJI ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU
11. člen
Osebe, ki nimajo plovbne dobe, predpisane za pridobitev nazivov častnika plovbne straže na ladji z bruto tonažo
500 ton ali več, častnika stroja zadolženega za stražo v
strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali
več, pomorskega radiotelegrafista II. razreda in radijskega
elektonika II. razreda, se vkrcajo na ladjo kot pripravniki.
Strokovna izobrazba, ki jo morajo imeti pripravniki iz
prejšnjega odstavka, je:
– za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah
z bruto tonažo 500 ali več” končana srednja pomorska šola
oziroma visoka pomorska šola navtične usmeritve,
– za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici
na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več”
končana srednja pomorska šola oziroma visoka pomorska
šola ladijsko strojne usmeritve,
– za naziv “pomorski radiotelegrafist II. razreda” končana srednja šola usmeritve: elektrotehnik za telegrafsko telefonske naprave, elektronik mehanik za radijsko in televizijsko tehniko, elektrotehnik za šibki tok ali končana izobrazba
za inženirja za telegrafijo, elektronik za pomorske komunikacije oziroma visoka šola usmeritve radijske in pomorske
radijske zveze in
– za naziv “radijski elektronik II. razreda” končana visoka šola usmeritve: pomorska komunikacija, ladijska elektronika ali druge ustrezne usmeritve.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV NAZIVOV
12. člen
Naziv “mornar – motorist v obalnem morju” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima kot mornar ali čistilec stroja opravljeno najmanj
eno leto plovbne dobe,
– ima kot voditelj čolna najmanj tri leta izkušenj v plovbi
s čolnom,
– je opravil strokovni izpit za naziv “mornar motorist v
obalnem morju” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Mornar – motorist v obalnem morju sme poveljevati
ladji z bruto tonažo do 50 in upravljati ladijske motorje z
močjo do 150 kW v obalnem morju.
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13. člen
Naziv “član posadke v sestavi krovne straže” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 16 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima kot mornar opravljenih najmanj šest mesecev
plovbne dobe,
– je opravil osnovno usposabljanje na ladji,
– je opravil strokovni izpit za naziv “član posadke v
sestavi krovne straže” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “član posadke v sestavi krovne
straže” velja pet let od dneva izdaje.
14. člen
Naziv “poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo
do 200 plovbe po Jadranskem morju” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima opravljeni najmanj dve leti plovbne dobe v nazivu
“član posadke v sestavi krovne straže”,
– je opravil osnovno usposabljanje na ladji,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti,
– je opravil strokovni izpit za naziv “poveljnik in častnik
straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po Jadranskem
morju” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
15. člen
Naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto
tonažo do 500 v mali obalni plovbi” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima opravljena najmanj tri leta plovbne dobe v krovni
službi,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastila za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego
na ladji,
– je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom,
– je opravil strokovni izpit za naziv “častnik zadolžen za
krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni
plovbi” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo
na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi” velja pet
let od dneva izdaje.
16. člen
Naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali
obalni plovbi” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 20 let,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo
do 500 v mali obalni plovbi”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego
na ladji,

Uradni list Republike Slovenije
– je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo do
500 v mali obalni plovbi” velja pet let od dneva izdaje.
17. člen
Naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z
bruto tonažo 500 ali več” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj srednjo pomorsko šolo navtične usmeritve s programom skladnim z določili STCW konvencije,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe kot
pripravnik krova, od tega najmanj šest mesecev plovbne
dobe na ladjah z bruto tonažo od 3000 ali več v dolgi ali
veliki obalni plovbi,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastila za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego
na ladji,
– je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom,
– je opravil strokovni izpit za naziv “častnik zadolžen za
krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha, ali
– je kot pripravnik za naziv “častnik zadolžen za krovno
stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” končal visoko
pomorsko šolo bivalentne smeri in je kot pripravnik opravil
najmanj eno leto plovbne dobe, od tega je najmanj šest
mesecev opravljal dolžnosti v strojnici pod nadzorstvom kvalificiranega častnika stroja in najmanj šest mesecev stražarjenja na poveljniškem mostu pod nadzorstvom kvalificiranega častnika straže,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego
na ladji,
– je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom,
– je opravil strokovni izpit za naziv “častnik zadolžen za
krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo
na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” velja pet let od dneva
izdaje.
18. člen
Naziv “prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med
500 in 3000” dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto
tonažo 500 ali več”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
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– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego
na ladji,
– je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha, ali
– je v Slovenski vojski – vojni mornarici končal vojaško
pomorsko akademijo in ima opravljena tri leta plovbne dobe,
od tega najmanj dve leti samostojne straže pod vsemi pogoji
na ladjah vojne mornarice in je pridobil posebna pooblastila
iz požarne varnosti na vodstveni ravni, za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje in je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom in pooblastilo za zdravstveno nego na ladji ter je opravil strokovni
izpit za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z
bruto tonažo 500 ali več”.
Pooblastilo za naziv “prvi častnik krova na ladjah z bruto
tonažo med 500 in 3000” velja pet let od dneva izdaje.
Imetnik pooblastila iz prejšnjega odstavka sme opravljati dela prvega častnika krova na ladjah z bruto tonažo med
500 in 3000 v veliki obalni plovbi.
19. člen
Naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000”
dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in
3000” ali ima opravljena tri leta plovbne dobe v nazivu
“častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo
500 ali več”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastila za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
– je pridobil posebno pooblastilo za zdravstveno nego
na ladji,
– je pridobil pooblastilo za radijskega operaterja s splošnim pooblastilom in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo med
500 in 3000” velja pet let od dneva izdaje.
Imetnik pooblastila iz prejšnjega odstavka sme opravljati dela poveljnika ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 v
veliki obalni plovbi.
20. člen
Naziv “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000
ali več” dobi pomorščak, ki:
– ima končano visoko šolo navtične smeri s programom skladnim z določili STCW konvencije,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto
tonažo 3000 ali več” v dolgi ali veliki obalni plovbi,
– je opravil strokovni izpit za naziv “prvi častnik krova
na ladji z bruto tonažo 3000 ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “prvi častnik krova na ladjah z bruto
tonažo 3000 ali več” velja pet let od dneva izdaje.
21. člen
Naziv “poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več” dobi
pomorščak, ki:
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
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Pooblastilo za naziv “poveljnik ladje na ladjah z bruto
tonažo 3000 ali več “ velja pet let od dneva izdaje.
22. člen
Naziv “član posadke v sestavi strojne straže” dobi član
posadke, ki:
– je star najmanj 16 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– ima opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe,
– je opravil osnovno usposabljanje na ladji,
– je opravil strokovni izpit za naziv “član posadke v
sestavi strojne straže” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Imetnik pooblastila za naziv iz prejšnjega odstavka sme
upravljati ladijski strojni kompleks z močjo do 300 kW, če
ima opravljeno eno leto plovbne dobe v nazivu “član posadke v sestavi strojne straže”.
23. člen
Naziv “častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z
močjo do 750 kW v mali obalni plovbi” dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano poklicno šolo strojne usmeritve,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v strojni službi,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– je opravil strokovni izpit za naziv “častnik stroja na
ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW v mali obalni
plovbi” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Imetnik pooblastila za naziv iz prejšnjega odstavka sme
upravljati ladijski strojni kompleks z močjo do 750 kW, če
ima eno leto plovbne dobe v nazivu “častnik stroja na ladji s
pogonskim strojem z močjo do 750 kW v mali obalni plovbi”.
24. člen
Naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na
ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več” dobi
pomorščak, ki:
1. ima končano najmanj srednjo pomorsko šolo ladijsko strojne usmeritve s programom skladnim z določili STCW
konvencije,
– je star najmanj 18 let,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe kot
pripravnik strojne službe na ladijskem strojnem kompleksu z
močjo 750 kW ali več,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo o usposobljenosti za
nudenje prve pomoči na ladji,
– je opravil strokovni izpit za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo
750kW ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha, ali
2. ima končano visoko pomorsko šolo bivalentne smeri,
– je kot pripravnik za naziv “častnik stroja zadolžen za
stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750
kW ali več” končal visoko pomorsko šolo bivalentne smeri in
je kot pripravnik opravil najmanj eno leto plovbne dobe, od
tega najmanj šest mesecev v strojnici pod nadzorstvom kvalificiranega častnika stroja in najmanj šest mesecev stražarjenja na poveljniškem mostu pod nadzorstvom kvalificiranega častnika straže,
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– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo o usposobljenosti za
nudenje prve pomoči na ladji,
– je opravil strokovni izpit za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo
750 kW ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v
strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali
več” velja pet let od dneva izdaje.
25. člen
Naziv “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z
močjo med 750 in 3000 kW” dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “častnik zadolžen za strojno stražo na ladjah s pogonskim
strojem z močjo od 750 do 3000 kW” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW” velja pet let od
dneva izdaje.
26. člen
Naziv “prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z
močjo 3000 kW ali več” dobi pomorščak, ki:
– ima končano visoko šolo ladijsko strojne smeri s
programom skladnim z določili STCW konvencije,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “častnik stroja zadolžen za strojno stražo na ladjah s
pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo o usposobljenosti za
nudenje prve pomoči na ladji,
– je opravil strokovni izpit za naziv “prvi častnik stroja
na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več velja” pet let od
dneva izdaje.
27. člen
Naziv “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z
močjo 3000 kW ali več” dobi pomorščak, ki:
– ima opravljeno eno leto plovbe v strojni službi v nazivu “prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo
3000 kW ali več”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– je pridobil posebno pooblastilo o usposobljenosti za
nudenje prve pomoči na ladji in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem 3000 kW ali več” velja pet let od dneva izdaje.
28. člen
Naziv “pomorski radiotelegrafist II. razreda” dobi pomorščak, ki:
– ima končano srednjo šolo ali visoko šolo usmeritve:
elektrotehnik za telegrafsko-telefonske naprave, elektromehanik za radijsko in televizijsko tehniko, elektrotehnik za
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šibki tok, elektroinženir za šibki tok, inženir za telegrafijo in
elektronik za pomorske komunikacije,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe kot
pripravnik za naziv pomorskega radiotelegrafista II. razreda
na delu v ladijski radijski postaji,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni in
– je opravil strokovni izpit za naziv “pomorski radiotelegrafist II. razreda”.
29. člen
Naziv “pomorski radiotelegrafist I. razreda” dobi pomorščak, ki:
– ima končano visoko šolo usmeritve radijskih ali pomorskih radijskih zvez,
– ima kot častnik za zveze opravljeni najmanj dve leti
plovbne dobe v nazivu”pomorski radiotelegrafist II. razreda”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni in
– je opravil strokovni izpit za naziv “pomorskega radiotelegrafista I. razreda”.
30. člen
Naziv “pomorski radiotelefonist z omejenim pooblastilom” in naziv “pomorski radiotelefonist s splošnim pooblastilom” dobijo vsi pomorščaki, ki imajo katerikoli naziv po tem
pravilniku.
Naziva iz prejšnjega odstavka lahko dobi tudi oseba, ki
ima končano osnovno šolo in je opravila strokovni izpit za
naziv “pomorski radiotelefonist z omejenim pooblastilom” ali
“pomorski radiotelefonist s splošnim pooblastilom”.
31. člen
Naziv “radijski elektronik II. razreda” dobi pomorščak, ki:
– ima končano visoko šolo usmeritve pomorska komunikacija, ladijska elektronika ali druge ustrezne usmeritve, s
programom skladnim z določili STCW konvencije,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe kot
pripravnik za naziv “radijski elektronik II. razreda”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha in
– je opravil strokovni izpit za naziv “radijski elektronik II.
razreda”.
Pooblastilo za naziv “radijski elektronik II. razreda” velja
pet let od dneva izdaje.
32. člen
Naziv “radijski elektronik I. razreda” dobi pomorščak, ki:
– ima končano visoko šolo usmeritve pomorska komunikacija, ladijska elektronika ali druge ustrezne usmeritve, s
programom skladnim z določili STCW konvencije,
– ima opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe v nazivu “radijski elektronik II. razreda”,
– je pridobil posebno pooblastilo iz požarne varnosti
na vodstveni ravni,
– je opravil strokovni izpit za naziv “radijski elektronik I.
razreda” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “radijski elektronik I. razreda” velja
pet let od dneva izdaje.
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33. člen
Naziv “radijski operater z omejenim pooblastilom” dobi
pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– je opravil tečaj po izpitnem programu za pridobitev
pooblastila za naziv “radijski operater z omejenim pooblastilom”,
– je opravil strokovni izpit za naziv “radijski operater z
omejenim pooblastilom” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “radijski operater z omejenim pooblastilom” velja pet let od dneva izdaje.
34. člen
Naziv “radijski operater s splošnim pooblastilom” dobi
pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let,
– ima končano najmanj osnovno šolo,
– je opravil tečaj po izpitnem programu za pridobitev
pooblastila za naziv “radijski operater s splošnim pooblastilom”,
– je opravil strokovni izpit za naziv”radijski operater s
splošnim pooblastilom” in
– izpolnjuje predpisane pogoje glede ostrine vida in
sluha.
Pooblastilo za naziv “radijski operater s splošnim pooblastilom” velja pet let od dneva izdaje.
35. člen
Naziv “ladijski kuhar” dobi oseba s končano poklicno
šolo gostinske smeri, ki je opravila najmanj šest mesecev
plovbne dobe na delih v ladijski kuhinji in osnovno usposabljanje na ladji.
36. člen
Pooblastila za nazive: “poveljnik ladje z bruto tonažo do
500 v mali obalni plovbi”, “prvi častnik krova na ladji z bruto
tonažo med 500 in 3000”, “poveljnik ladje z bruto tonažo
med 500 in 3000”, “poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali
več”, “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo
med 750 in 3000 kW” in “upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več” pridobijo pomorščaki ob izpolnjevanju vseh s tem pravilnikom določenih pogojev neposredno po izpolnitvi pogoja trajanja plovbne dobe.
V. PLOVBNA DOBA
37. člen
Plovbna doba je čas, ki ga pomorščak prebije na ladji
pri opravljanju del določenega naziva.
38. člen
V plovbno dobo se šteje tudi čas, prebit na ladji med
njenim popravilom.
V plovbno dobo se ne šteje čas, prebit na ladji, ko je
ladja v razpremi.
Pripravniku za naziv “častnik krovne straže na ladji z
bruto tonažo 500 ali več” se v čas iz prvega odstavka tega
člena prizna največ mesec dni, pripravniku za naziv “častnik
stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim
strojem z močjo 750 kW ali več” pa največ štirje meseci.
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V plovbno dobo za pridobitev naziva “radiotelegrafist I.
razreda” ali “radijski elektronik I. razreda” se šteje tudi čas
praktičnega dela na obalni radijski postaji v nazivu “pomorski radiotelegrafist II. razreda” ali “radijski elektronik II. razreda”, vendar največ šest mesecev.
39. člen
V plovbno dobo za pridobivanje in priznavanje nazivov v
trgovski mornarici Republike Slovenije se lahko prizna tudi
plovba na ladjah pod tujo zastavo.
Plovbna doba iz prejšnjega odstavka se prizna na podlagi potrdil tujih pomorskih upravnih organov in dokazil, da je
bila plovbna doba pridobljena pod ustreznimi pogoji kot na
ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije.
Če plovbna doba iz prvega odstavka tega člena ne
ustreza plovbni dobi na ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije, mora biti plovbna doba dopolnjena na ladjah
trgovske mornarice Republike Slovenije.
VI. PRIZNAVANJE NAZIVOV
40. člen
Naziv “član posadke v sestavi krovne straže” se prizna
pomorščaku, ki je končal najmanj dve leti srednje pomorske
šole navtične usmeritve in ima opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe ter je opravil dopolnilni strokovni izpit iz
predmeta izogibanje trčenju na morju.
41. člen
Naziv “poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo
do 200 plovbe po Jadranskem morju” se prizna pomorščaku, ki je v Slovenski vojski – vojni mornarici opravil izpit
častnika krovne straže in ima opravljena najmanj tri leta
plovbne dobe na ladjah vojne mornarice.
42. člen
Naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z
bruto tonažo 500 ali več” se prizna pomorščaku, ki je končal vojaško pomorsko akademijo ali poveljniško-štabno akademijo in ima opravljeni najmanj dve leti plovbne dobe, kot
častnik samostojne straže ob vseh izpolnjenih pogojih, ki so
se zahtevali na ladjah vojne mornarice, in je opravil dopolnilni strokovni izpit.
Dopolnilni strokovni izpit iz prejšnjega odstavka se dela
iz predmetov: ravnanje z ladjo in tovorom, pomorsko notranje pravo, mednarodno pravo in angleški jezik.
43. člen
Naziv “prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000
ali več” se prizna pomorščaku, ki je končal vojaško pomorsko akademijo oziroma poveljniško-štabno akademijo in ima
opravljena najmanj štiri leta plovbne dobe, od tega najmanj
tri leta kot častnik samostojne straže ob vseh pogojih na
ladjah vojne mornarice, in ki opravi dopolnilni strokovni izpit.
Dopolnilni strokovni izpit iz prejšnjega odstavka se dela
iz predmetov: ravnanje z ladjo in tovorom, pomorsko pravo,
mednarodno pomorsko pravo in angleški jezik.
44. člen
Naziv “član posadke v sestavi strojne straže” se prizna
pomorščaku, ki je končal najmanj dve leti srednje pomorske
šole strojne usmeritve in ima opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe.
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45. člen

Naziv “častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z
močjo do 750 kW v mali obalni plovbi” se prizna pomorščaku, ki ima opravljenih najmanj šest mesecev plovbne dobe
na ladjah vojne mornarice v ladijskem strojnem kompleksu z
močjo nad 750 kW.
46. člen
Naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na
ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več” se prizna
pomorščaku, ki je končal visoko vojaško šolo strojne ali
ladijsko strojne usmeritve in ima opravljena najmanj štiri leta
plovbne dobe na ladjah vojne mornarice v ladijskem strojnem kompleksu z močjo nad 750 kW.
47. člen
Naziv “prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z
močjo 3000 kW ali več” se prizna pomorščaku, ki je končal
visoko šolo strojne ali ladijsko strojne usmeritve ali poveljniško štabno akademijo vojne mornarice (tehniški oddelek)
in ima opravljeni najmanj dve leti plovbne dobe na ladjah
vojne mornarice v ladijskem strojnem kompleksu z močjo
nad 1470 kW.
48. člen
Plovbna doba, določena kot pogoj za priznanje naziva
pri prehodu iz Slovenske vojske – vojne mornarice v trgovsko mornarico Republike Slovenije, ki je pomorščak ni v
celoti prebil na ladjah vojne mornarice, se lahko nadomesti
s plovbno dobo doseženo pozneje na ladjah trgovske mornarice pri opravljanju službovanja na ladji na nadomestnem
ali nižjem položaju, do katerega ima pravico na podlagi
svojega pooblastila o nazivu.
49. člen
Upravni organ pristojen za pomorstvo lahko prizna in
overi pooblastilo o nazivu pomorščaku, ki je v tujini pridobil
pooblastilo o nazivu, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji
za pridobivanje pooblastil o nazivu po tem pravilniku.
Upravni organ pristojen za pomorstvo, lahko dovoli tujemu pomorščaku, da na slovenski ladji opravlja delo, ki ni
daljše od treh mesecev, razen del radiotelegrafista ali radijskega operaterja, če ima tuji pomorščak ustrezno veljavno
pooblastilo, izdano in overjeno v skladu z zahtevami druge
države pogodbenice STCW konvencije za uporabo na ladjah te pogodbenice.
VII. PONOVNO POTRJEVANJE POOBLASTIL ZA NAZIVE
50. člen
Vsakemu pomorščaku, ki ima pooblastilo za naziv na
vodstveni ali operativni ravni in je vkrcan na ladji ali se želi
nanjo vrniti, se mora v rednih časovnih presledkih, ki niso
daljši od petih let, preveriti izpolnjevanje pogojev glede
zdravstvenega stanja, zlasti vida in sluha ter strokovne usposobljenosti.
Strokovno usposobljenost se prizna:
– na podlagi priznanega opravljanja dolžnosti v funkciji,
ki je trajala najmanj eno leto v predhodnih petih letih in
ustreza pooblastilu za naziv, ali
– na podlagi opravljanja funkcij, ki veljajo za enakovredna službovanju na morju, kot so na primer: inšpektor za
varnost plovbe, pristaniški kapitan, profesorji in člani izpitnih
komisij za pridobitev pooblastil za nazive pomorščakov, ki
so v obdobju petih let najmanj eno leto opravljali ta dela, ali
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– na podlagi opravljenega osvežitvenega tečaja, ali
– na podlagi najmanj trimesečnega opravljanja službovanja na ladji na nadomestnem ali nižjem položaju, do katerega ima pravico na podlagi svojega pooblastila za naziv,
neposredno pred prevzemom funkcij, ki jih opravlja na podlagi svojega pooblastila za naziv.
51. člen
Osvežitveni tečaji obsegajo seznanitev s spremembami
v pomorski tehnologiji, z mednarodnimi in slovenskimi predpisi ter priporočili, ki se nanašajo na varnost človeškega
življenja na morju, z varstvom morskega okolja in z obnovo
osnovnih znanj in veščin.
Osvežitveni tečaj za nazive prvi častnik krova na ladji z
bruto tonažo 3000 ali več, poveljnik ladje z bruto tonažo
3000 ali več, prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem
z močjo 3000 kW ali več in upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več traja najmanj šestdeset ur.
Osvežitveni tečaj za nazive častnik zadolžen za krovno
stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več, prvi častnik krova
na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000, poveljnik na ladji z
bruto tonažo med 500 in 3000, častnik stroja zadolžen za
stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750
kW ali več, upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z
močjo med 750 in 3000 kW in radijski elektronik II. razreda
traja najmanj štirideset ur.
Osvežitveni tečaj za naziva častnik zadolžen za krovno
stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi in
poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi
traja najmanj dvajset ur.
Osvežitveni tečaj za naziva radijski operater z omejenim
pooblastilom in radijski operater s splošnim pooblastilom
traja najmanj deset ur.

VIII. SEZNANITVENO IN OSNOVNO USPOSABLJANJE NA
LADJI
52. člen
Seznanitvenega usposabljanja se morajo udeležiti vsi
pomorščaki, takoj ko se vkrcajo na ladjo.
Usposobljeni častnik seznani vkrcane pomorščake o
tem:
– kako se sporazumevati z drugimi osebami na ladji o
osnovnih varnostnih zadevah in razumevati varnostno obveščevalna znamenja, znake in alarmne signale,
– kako ukrepati, če človek pade v morje, če je odkrit
ogenj ali dim na ladji in če se zasliši požarni alarm ali alarm
za zapuščanje ladje,
– kje so določena zbirna mesta in vkrcevalna mesta v
primeru stiske in vkrcevalna mesta in izhodne poti v izrednih
razmerah,
– kako najti mesta, kjer so shranjeni rešilni jopiči in
kako obleči rešilne jopiče,
– kako sprožiti alarm in kako uporabljati prenosne aparate za gašenje požarov,
– kako nuditi prvo pomoč v primeru nesreče ali druge
izredne zdravstvene razmere, preden se poišče nadaljnjo
medicinsko pomoč na ladji in
– kako zapirati in odpirati požarna vrata in za vremenske neprilike odporna, vodotesna vrata, ki so montirana v
ladji poleg drugih ladijskih odprtin.
O opravljenem seznanjanju se mora na ladji voditi evidenca v evidenčnem listu pomorščaka. Evidenčni list pomorščaka mora biti v vsakem trenutku na razpolago inšpektorju pristojnemu za varnost plovbe.
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53. člen
Osnovno usposabljanje morajo pomorščaki, ki so določeni na katerokoli ladijsko dolžnost, ki je povezana z določenimi varnostnimi ali okoljevarstvenimi zadolžitvami pri
upravljanju ladje, pred nastopom opravljanja del in funkcij
opraviti iz tehnike za osebno preživetje, gašenja požara,
osnov prve pomoči in osebne varnosti in družbeno odgovornih nalog.
O opravljenem osnovnem usposabljanju se mora na
ladji voditi evidenca v evidenčnem listu pomorščaka. Evidenčni list pomorščaka mora biti v vsakem trenutku na razpolago inšpektorju pristojnemu za varnost plovbe.
IX. USPOSABLJANJE POMORŠČAKOV NA DOLOČENIH
VRSTAH LADIJ
54. člen
Poveljniki, častniki in druge osebe na ro-ro potniških
ladjah, ki so zadolžene zagotoviti pomoč potnikom po razporeditvi v primeru alarma, morajo opraviti tečaj in izpit za
usposabljanje za obvladovanje množic in vsakih pet let opraviti osvežitveni tečaj.
55. člen
Poveljniki, častniki in druge osebe na ro-ro potniških
ladjah s posebnimi deli in odgovornostmi se morajo seznaniti z lastnostmi ro-ro potniških ladij.
56. člen
Osebe s posebnimi deli in odgovornostmi, ki neposredno oskrbujejo potnike v potniških prostorih ro-ro ladij,
se morajo na ladji seznaniti s sporazumevanjem v izrednih
razmerah in uporabo rešilnega jopiča.
57. člen
Poveljniki, prvi častniki krova, upravitelji stroja, prvi častniki stroja in druge osebe, ki so neposredno odgovorne za
vkrcanje in izkrcanje potnikov, nakladanje, razkladanje in zavarovanje tovora ali zapiranje odprtin na ladijskem trupu, morajo opraviti tečaj in izpit za varnost potnikov in tovora oziroma
celovitosti trupa in vsakih pet let opraviti osvežitveni tečaj.
58. člen
Poveljniki, prvi častniki krova, upravitelji stroja, prvi častniki stroja in druge osebe, ki so neposredno odgovorne za
varnost potnikov v izrednih razmerah, morajo opraviti tečaj in
izpit o usposabljanju za obvladovanje izrednih razmer in
vedenja ljudi in vsakih pet let opraviti osvežitveni tečaj.
59. člen
Glede na funkcijo, dolžnosti in odgovornosti, ki jih pomorščak opravlja na ro–ro potniških ladjah, usposabljanje
pomorščakov na ro–ro potniških ladjah obsega področja:
konstrukcijske in operativne omejitve, postopki za odpiranje, zapiranje in zavarovanje odprtin v ladijskem trupu,
zakonodaja (kodeksi in sporazumi, ki zadevajo ro–ro potniške ladje), zahteve in omejitve v zvezi s stabilnostjo in
obremenitvijo ladje, postopki za vzdrževanje posebne opreme na ro–ro potniških ladjah, priročniki in računalniki za
nakladanje, razkladanje in zavarovanje tovora, območja za
nevaren tovor, postopki v izrednih razmerah, sporazumevanje s potniki med izrednimi razmerami, seznanitev potnikov z
uporabo osebnih reševalnih sredstev, postopki za nakladanje in razkladanje vozil ter vkrcanja in izkrcanja potnikov,
prevažanje nevarnih snovi, zavarovanje vozil, izračunavanje
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stabilnosti, trima in obremenitve ladje, odpiranje, zapiranje
in zavarovanje odprtin v ladijskem trupu in ozračje na ro–ro
krovih.
60. člen
Seznanitev za sporazumevanje v izrednih razmerah in
uporabo rešilnega jopiča in seznanitev z lastnostmi ro-ro
potniških ladij morata biti evidentirana v evidenčnem listu
pomorščaka. Evidenčni list pomorščaka mora biti v vsakem
trenutku na razpolago inšpektorju pristojnemu za varnost
plovbe.
61. člen
Vsi poveljniki in krovni častniki na ladjah, ki prevažajo
nevarne snovi v trdem, razsutem ali pakiranem stanju, morajo imeti opravljen izpit iz ravnanja z nevarnim tovorom v
trdem, razsutem ali pakiranem stanju.
Izpitni program za izpit za ravnanje z nevarnim tovorom
v trdem, razsutem ali pakiranem stanju obsega področja:
pomembne fizikalne značilnosti in kemične lastnosti
nevarnih snovi, nevarnosti stika s kožo, vdihovanja, zaužitja
in sevanja, varnost osebja, zaščitna oprema, merilni instrumenti in njihova uporaba, nevarnosti pri tovorih, ki so nagnjeni k premikanju, ravnanje na ladji pri prevozu: vnetljivih
trdnih snovi, samovnetljivih trdnih snovi in snovi, ki v stiku z
vodo spuščajo vnetljive pline, oksidirajočih snovi, strupov,
jedkimi snovmi ter drugimi nevarnimi snovmi in izdelki, splošni in posebni previdnostni ukrepi pri delu in transportu
nevarnih snovi, zahteve po ločitvi nevarnih tovorov, uporaba
Kodeksa za ravnanje s trdimi razsutimi tovori, uporaba priročnika Vodič po medicinski prvi pomoči pri nesrečah z
nevarnimi snovmi.
X. EVIDENCA IZDANIH POOBLASTIL ZA NAZIVE
POMORŠČAKOV
62. člen
Upravni organ pristojen za pomorstvo vodi evidenco o
izdanih pooblastilih za nazive pomorščakov in posebnih
pooblastilih.
Iz evidence morajo biti razvidni:
– vrsta pooblastila (opravljanje del, raven odgovornosti
in morebitne omejitve pooblastila),
– podatki o pomorščaku (ime in priimek, datum rojstva,
državljanstvo, spol, številka pooblastila, datum izdaje pooblastila, datum opravljanja izpita za pridobitev pooblastila,
datum zadnje obnovitve pooblastila ter omejitev pooblastila),
– podatki o zdravstvenem stanju imetnika pooblastila
(datum izdaje zadnjega zdravniškega spričevala, ki je bilo
potrebno za izdajo ali ponovno potrditev pooblastila o nazivu) in
– drugi podatki (veljavnost, začasni ali trajni odvzem,
izguba, zapisi o spremembah pooblastila in datum spremembe).
Podatke iz prejšnjega odstavka mora organ iz prvega
odstavka tega člena sporočiti na pismeno vlogo tujih pomorskih upravnih organov in registriranih ladjarskih podjetij.
XI. IZOBRAŽEVANJE POMORŠČAKOV
63. člen
Izobraževanje pomorščakov lahko opravljajo le izobraževalni zavodi, ki imajo poleg potrjenega programa usposabljanja tudi sistem kakovosti s točno opredeljenimi cilji
izobraževanja in usposabljanja.
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Izobraževalni zavodi morajo najmanj vsakih pet let opraviti neodvisno ovrednotenje sistema kakovosti.
Neodvisno ovrednotenje sistema kakovosti izobraževalnega zavoda lahko opravi le ocenjevalec, ki v tem zavodu
ni niti zaposlen niti v delovnem pogodbenem razmerju.
64. člen
Simulatorji, na katerih se opravlja izobraževanje pomorščakov, morajo biti v skladu z IMO standardi in sicer:
– simulator za radarsko vrisovanje v skladu s standardi,
ki jih določajo IMO resolucije: A. 222(VII), A. 278(VIII) in
A. 477 (XII),
– simulator za avtomatsko radarsko vrisovanje v skladu
s standardi, ki jih določa IMO resolucija A. 422(XI),
– simulator za navigacijo vodenje straže na poveljniškem mostu v skladu s standardi, ki jih določajo IMO
resolucije: A. 224(VII), A. 282(VIII), A. 342(IX), A. 422(XI),
A. 424(XI), A. 477(XII), A. 478(XII), A. 526 (13), A. 529(13),
A. 574(14), A. 575(14), A. 665(16) in A. 694(17),
– simulator za ravnanje in manevriranje z ladjo v skladu
s standardi, ki jih določajo IMO resolucije: A. 224(VII),
A. 282(VIII), A. 342(IX), A. 422(XI), A. 424(XI), A. 477(XII),
A. 478(XII), A. 526 (13),A. 529(13), A. 574(14),
A. 575(14), A. 665(16) in A. 694(17),
– GMDSS simulator v skladu s standardi, ki jih določajo IMO resolucije: A. 421(XI), A. 570(14), A. 609(15),
A. 610(15), A. 612(15), A.613(15),
A. 661(16), A. 662(16), A. 663(16), A. 664(16),
A. 694(17), A. 696(17) A. 698(17), A. 699(17), A. 700(17)
in A. 763(18).
Simulator za ravnanje in zlaganje tovora mora prikazati
podatke stabilnosti ladje, ugreza, trima, strižnih in upogibnih
sil ladje.
Izobraževanje pomorščakov za gašenje požara na
vodstveni ravni se lahko opravlja samo na poligonu gasilske
brigade.
Standardi, navedeni v prvem odstavku tega člena, so
na vpogled pri upravnem organu pristojnem za pomorstvo.
XII. ODVZEM POOBLASTILA ZA NAZIV ALI POSEBNEGA
POOBLASTILA
65. člen
Upravni organ pristojen za pomorstvo lahko začasno ali
trajno odvzame pooblastilo za naziv ali posebno pooblastilo
pomorščaku, ki:
– ne izpolnjuje pogoja starosti za pridobitev pooblastila
za naziv ali posebnega pooblastila ali
– je pridobil pooblastilo za naziv ali posebno pooblastilo na podlagi ponarejenih listin ali
– trajno ali začasno ne izpolnjuje predpisanih zdravstvenih pogojev ali
– mu je izrečen varnostni ukrep odvzema pooblastila.
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– namesto krmar – član posadke krovne straže,
– namesto ladjevodja omejene plovbe – poveljnik in
častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe po
Jadranskem morju,
– namesto ladjevodja – častnik zadolžen za krovno
stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi,
oziroma poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali obalni
plovbi, če izpolnjuje pogoje iz 16. člena tega pravilnika,
– namesto poročnik trgovske mornarice – častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več,
oziroma prvi častnik krova ali poveljnik na ladji z bruto tonažo
med 500 in 3000 v veliki obalni plovbi,
– namesto kapitan dolge plovbe – prvi častnik krova na
ladji z bruto tonažo 3000 ali več, oziroma poveljnik ladje z
bruto tonažo 3000 ali več,
– namesto ladijski mazač – član posadke v sestavi
strojne straže,
– namesto ladijski motorist – član posadke v sestavi
strojne straže,
– namesto ladijski strojevodja – častnik stroja na ladji s
pogonskim strojem z močjo do 750 kW v mali obalni plovbi,
– namesto pomorski strojnik – častnik stroja zadolžen
za strojno stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z
močjo 750 kW ali več, oziroma upravitelja stroja na ladji s
pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW in
– namesto pomorski strojnik I. razreda – upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več.
68. člen
Pomorščaki, ki so pridobili pooblastila za naziv: pomorski radiotelegrafist II. razreda, pomorski radiotelegrafist I.
razreda, pomorski radiotelefonist z omejenim pooblastilom
in pomorski raditelefonist s splošnim pooblastilom, obdržijo
ta pooblastila do vključno 31. januarja 1999. leta.
Pomorščaki, razen pomorščakov iz prejšnjega odstavka, ki imajo pooblastila za naziv po dosedanjih predpisih in
ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pooblastil po tem pravilniku, lahko obdržijo dosedanje nazive in pooblastila do
vključno 31. januarja 2002. leta.
69. člen
Pomorščaki, ki so zadolženi za radijske zveze, morajo
imeti od 1. februarja 1999. leta pooblastilo za naziv, ki je
odvisno od področja plovbe določenega v Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974
(Uradni list SFRJ, št. 2/81 – mednarodne pogodbe), oziroma GMDSS opreme na ladji.
70. člen
Pomorščaki, ki so se začeli višješolsko izobraževati
pred 1. avgustom 1998. leta, se lahko prijavijo k strokovnemu izpitu, za katerega se zahteva visokošolska izobrazba,
najkasneje do vključno 31. januarja 2002. leta.

XIlI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
Pomorščaki, ki so pridobili naziv mornar-motorist po
dosedanjih predpisih, obdržijo ta naziv in pooblastilo.

71. člen
Strokovna literatura, ki je določena v 61. členu tega
pravilnika, je na vpogled in razpolago na Fakulteti za pomorstvo in promet.

67. člen
Pomorščaki, ki so se jim pooblastila za naziv spremenila na podlagi tega pravilnika, dobijo nova pooblastila, če
izpolnjujejo pogoje za pridobitev pooblastila za naziv po tem
pravilniku, in sicer:

72. člen
Pomorščaki iz 61. člena tega pravilnika, ki so opravili
izpit za naziv poveljnik ali krovni častnik v trgovski mornarici
pri upravnem organu pristojnem za pomorstvo, pridobijo
ustrezno pooblastilo po tem pravilniku brez izpita.
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73. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in
pooblastilih članov posadk morskih ladij trgovske mornarice
Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni list
SFRJ, št. 29/81, 30/83, 17/85, 20/86 in 36/90).
74. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-10/98
Ljubljana, dne 17. aprila 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

1461.

Pravilnik o posebnih pooblastilih članov
posadke morskih ladij in izpitnem programu za
pridobitev posebnih pooblastil

Na podlagi 14. točke drugega odstavka 1036. člena
zakona o pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št.
22/77, 13/82, 30/85, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
lis RS, št. 1/91-I) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US) izdaja minister za promet
in zveze

PRAVILNIK
o posebnih pooblastilih članov posadke morskih
ladij in izpitnem programu za pridobitev
posebnih pooblastil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa posebna pooblastila članov posadke morskih ladij, pogoje za pridobivanje posebnih pooblastil
in izpitni program za njihovo pridobitev.
2. člen
Posebno pooblastilo je listina, ki jo izda upravni organ
pristojen za pomorstvo pomorščaku, in s katero pomorščak
dokazuje usposobljenost za opravljanje določenih del na
ladji.
Da bi pridobil posebno pooblastilo, mora član posadke
morske ladje opraviti izpit po izpitnem programu za pridobitev ustreznega posebnega pooblastila.
3. člen
Posebna pooblastila iz prejšnjega člena so:
– požarna varnost na vodstveni ravni,
– osnovna usposobljenost za delo na tankerju,
– varnost tankerjev za prevoz olja na vodstveni ravni,
– varnost tankerjev za prevoz kemikalij na vodstveni
ravni,
– varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov na vodstveni ravni,
– ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje,
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– ravnanje z radarjem za opazovanje,
– iskanje, reševanje in obstanek na morju,
– seznanitev z nevarnostjo požara na ladji,
– ravnanje s sredstvi in čolnom za reševanje,
– prva pomoč,
– ravnanje s hitrim reševalnim čolnom in
– zdravstvena nega na ladji.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV POSEBNIH POOBLASTIL
4. člen
Poveljnik in častniki krova in stroja morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti za požarno varnosti na vodstveni
ravni.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka lahko pridobi pomorščak, ki je opravil tečaj in izpit iz požarne varnosti na
vodstveni ravni po programu, določenim s tem pravilnikom.
5. člen
Pomorščaki, ki imajo posebne naloge in odgovornosti
v zvezi s tovorom in opremo na tankerjih, morajo imeti pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki:
– je opravil izpit iz požarne varnosti na vodstveni ravni
in ima opravljene najmanj tri mesece plovbne dobe na tankerjih in je pod nadzorstvom pridobil znanja o varnih operativnih postopkih ali
– ima opravljen tečaj in izpit o osnovni usposobljenosti
za delo na tankerju po programu, določenim s tem pravilnikom.
6. člen
Poveljniki, upravitelji stroja, prvi častniki krova, prvi častnik stroja in tudi vse druge osebe, ki so neposredno odgovorne za nakladanje in razkladanje in skrbijo za prenos ali
ravnanje s tovorom na tankerju za prevoz olja, morajo imeti
pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz
olja na vodstveni ravni.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki:
– ima pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na
tankerju,
– ima kot častnik krova ali stroja opravljene najmanj tri
mesece plovbne dobe na tankerju za prevoz olja in
– ima opravljen obvezni tečaj in izpit za varnost tankerjev za prevoz olja na vodstveni ravni po programu, določenim s tem pravilnikom.
Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let
od dneva izdaje.
7. člen
Poveljniki, upravitelji stroja, prvi častniki krova, prvi častnik stroja in tudi vse druge osebe, ki so neposredno odgovorne za nakladanje in razkladanje in skrbijo za prenos ali
ravnanje s tovorom na tankerju za prevoz kemikalij, morajo
imeti pooblastilo o usposobljenosti za varnost tankerjev za
prevoz kemikalij na vodstveni ravni.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki:
– ima pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na
tankerju,
– ima kot častnik krova ali stroja opravljene najmanj tri
mesece plovbne dobe na tankerju za prevoz kemikalij in
– ima opravljen obvezni tečaj in izpit za varnost tankerjev za prevoz kemikalij na vodstveni ravni po programu,
določenim s tem pravilnikom.
Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let
od dneva izdaje.
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8. člen
Poveljniki, upravitelji stroja, prvi častniki krova, prvi častnik stroja in tudi vse druge osebe, ki so neposredno odgovorne za nakladanje in razkladanje in skrbijo za prenos ali
ravnanje s tovorom na tankerju za prevoz kapljivo tekočih
zemeljskih plinov morajo imeti pooblastilo o usposobljenosti
za varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih
plinov na vodstveni ravni.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka dobi pomorščak, ki:
– ima pooblastilo o osnovni usposobljenosti za delo na
tankerju,
– ima kot častnik krova ali stroja opravljene najmanj tri
mesece plovbne dobe na tankerju za prevoz kapljivo tekočih
zemeljskih plinov in
– ima opravljen obvezni tečaj in izpit za varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov na vodstveni
ravni po programu, določenim s tem pravilnikom.
Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena velja pet let
od dneva izdaje.
9. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje s sredstvi in
čolnom za reševanje dobi pomorščak, ki:
– je star najmanj 18 let in ima opravljeno najmanj leto
dni plovbne dobe ali
– ima opravljenih šest mesecev plovbne dobe in ima
opravljen tečaj za ravnanje s sredstvi za reševanje.
10. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom dobi pomorščak, ki:
– ima pooblastilo za ravnanje s sredstvi in čolnom za
reševanje in
– ima opravljen tečaj in izpit za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom po programu, določenim s tem pravilnikom.
11. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za nudenje prve pomoči
dobi pomorščak, ki ima opravljen tečaj in izpit za prvo pomoč.
12. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za nudenje zdravstvene
nege na ladji dobijo poveljniki, upravitelji stroja, častniki
krova in častniki stroja, ki imajo opravljen tečaj in izpit za
zdravstveno nego na ladji.
13. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z napravami
za avtomatsko radarsko vrisovanje dobijo poveljniki in častniki krova, ki imajo opravljen tečaj in izpit za ravnanje z
napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje.
14. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za ravnanje z radarjem za
opazovanje dobijo poveljniki in častniki krova, ki imajo opravljen tečaj in izpit za ravnanje z radarjem za opazovanje.
15. člen
Pooblastilo za usposobljenost za iskanje, reševanje in
obstanek na morju dobi pomorščak, ki ima opravljen tečaj in
izpit za iskanje, reševanje in obstanek na morju.
16. člen
Pooblastilo o seznanitvi z nevarnostjo požara na ladji
dobi pomorščak, ki ima opravljen tečaj in izpit o seznanitvi z
nevarnostjo požara na ladji.
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III. OBNOVITEV POSEBNIH POOBLASTIL
17. člen
Posebno pooblastilo, izdano za določen čas, se lahko
obnovi.
Obnovitev pooblastila se opravi, če pomorščak izpolnjuje predpisane pogoje glede vida in sluha in:
– na podlagi priznanega opravljanja dolžnosti v funkciji,
ki ustreza pooblastilu za naziv in je trajala najmanj eno leto v
predhodnih petih letih na ladji, kjer se za službovanje tako
pooblastilo zahteva, ali
– če je v obdobju, ki ni krajše kot tri mesece, neposredno pred obnovitvijo pooblastila, opravil službovanje na
ladji na nadomestnem ali nižjem položaju, do katerega ima
pravico na podlagi svojega pooblastila za naziv, ali
– s ponovno pridobitvijo posebnega pooblastila.
IV. IZPITNI PROGRAM ZA PRIDOBITEV POSEBNIH
POOBLASTIL
18. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za požarno varnost na vodstveni ravni obsega predmete:
– osnove gašenja požara: teorija gašenja, teorija gorenja, taktika, organizacija in povelja pri gašenju požara, ko je
ladja na morju in v pristanišču, protipožarni plan,
– nevarnosti pri gašenju požara: vpliv gašenja požara z
vodo na stojnost ladje, ventilacija, nadzor električnih sistemov in goriva, gašenje požara na nevarnih tovorih, varnostni
ukrepi in nevarnosti pri hranjenju nevarnih snovi, pomoč
poškodovanim osebam, gašenje v zadimljenih prostorih,
– sredstva za gašenje požara: ročni gasilni aparati, sistemi za odkrivanje požara in sistemi za obveščanje o požaru, stalna protipožarna oprema, prenosna protipožarna oprema, črpalke, osebna zaščitna sredstva, oprema za reševanje in oživljanje ter komunikacije, klasifikacijski pregledi protipožarne opreme in
– vaje na poligonu: sodelovanje z kopenskimi gasilci
pri gašenju požara na ladji, sestava ekip za gašenje požara
na ladji, strategija in taktika gašenja požara na različnih delih
ladje, raziskava vzrokov požara, koordinacija in komunikacija med gašenjem požara na ladji, vodenje protipožarnih
postopkov in praktičnih vaj.
Izpit se dela praktično na poligonu gasilske brigade.
19. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za osnovno usposobljenost za delo na tankerju obsega
predmete:
– lastnosti tekočih tovorov (kemične in fizikalne lastnosti): izhlapevanje, vpliv tlaka na vrelišče, nasičeni parni tlak,
difuzija, parcialni tlak, plamenišče, meja vnetljivosti in eksplozivnosti naftnih hlapov, temperatura vžiga, temperatura
samovžiga, praktični pomen temperature vžiga in spodnje
meje eksplozivnosti, pravilna uporaba IGC kodeksa, povzročitelji elektrostatične elektrenine, osnovno znanje kemije,
znanje osnovnih skupin kemikalij, ki omogoča pravilno uporabo kodeksa,
– strupenost: princip in koncept, meje strupenosti,
akutni in kronični vplivi strupenih snovi, sistemični strupi in
dražljivost strupov,
– nevarnosti: nevarnosti eksplozije in vžiga, viri vžiga in
eksplozije, meja vnetljivosti, škodljivosti zdravju, ki nastanejo z vdihavanjem, oralni poti in dotiku skozi kožo, primanjkljaj kisika, s posebno povezavo na sistem inertnega plina,
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škodljive lastnosti tovora, poškodbe in prva pomoč, nevarnosti za okolje in človeka zaradi izlitja kemikalij, specifična
gostota in topljivost kemikalij, nevarnosti reakcij, polimerizacije, spremembe temperature, nečistoč, reakcija tovora z
zrakom, vodo ali drugimi kemikalijami, nevarnost korozije,
koncentracija in razvoj vodika, vpliv na okolje zaradi izlitja
tekočega plina, specifična gostota in topljivost plinov, nevarnost plinskega oblaka, vpliv parnega tlaka in atmosferskih
pogojev, vpliv nečistoč, reakcije z zrakom in vodo,
– ukrepi za preprečevanje nevarnosti: inertiranje, ventilacija, ukrepi za preprečevanje statične elektrenine, preprečevanje stika kemikalij z zrakom in drugimi snovmi, segregacija, uporaba inhibitorjev ter kompatibilnost materialov,
– varnostna oprema in zaščita posadke: kalibracija merilnih instrumentov, dihalni aparati, protipožarna oprema,
uporaba opreme za oživljanje in
– preprečevanje onesnaženja morja in zraka, postopek pri izlitju.
Izpit se dela ustno.
20. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za varnost tankerjev za prevoz olja na vodstveni ravni
obsega predmete:
– predpisi in navodila za varnost tankerjev: mednarodni
predpisi, ki se nanašajo na varno plovbo tankerjev in preprečevanje onesnaženja morja, priročnik o onesnaženju z oljem, pristaniški predpisi,
– načrti in oprema oljnih tankerjev: cevovodi, črpalke,
razvrstitev tankov in opreme na krovu, uporaba črpalk glede
na različne vrste tovorov, čiščenje tankov, degaziranje tankov, sistem inertnega plina, ventilacija tankov, ventilacija
prostorov posadke, meritve in alarmi, gretje tovora, varnost
električne inštalacije,
– karakteristike tovora: kemične in fizikalne lastnosti
različnih oljnih tovorov,
– ravnanje z ladjo: izračun količine tovora, plan nakladanja in razkladanja tovora, postopek nakladanja in razkladanja tovora, kontrolne liste, uporaba merilne opreme, degaziranje in čiščenje tankov, vstop v črpalno postajo in druge zaprte prostore, polnjenje in praznitev balasta, nakladanje olja nad zaoljenimi vodami, preprečevanje onesnaženja
morja in zraka,
– popravila in vzdrževanje: varnostni ukrepi pred popravili in vzdrževalnimi deli na črpalkah, cevovodih električnih in kontrolnih sistemih, opravljanjem del z odprtim ognjem in med njimi,
– opravila v slučaju nuje: ladijski plan delovanja v nuji,
zaustavitev delovnih operacij v nuji, postopek v primeru okvare opreme, ki je za tovor bistveno potrebna, gašenje požara na tankerjih za prevoz olja, prva pomoč in uporaba opreme za oživljanje, uporaba dihalnih aparatov za vstop in reševanje iz zaprtih prostorov,
– pranje tankov s surovo nafto: sistemi pranja tankov (s
surovo nafto, vodo, primerjalna analiza sistemov), pranje
vrha in dna tanka, potreben trim, pranje tankov med potovanjem, pranje tankov z recirkulacijo, oprema za pranje tankov
s surovo nafto, stroji na krovu, stroji v tanku, cevovodi za
pranje tankov, posesavanje tankov, operacije pranja s surovo nafto (osnovne zahteve, predpriprave za pranje, previdnostni ukrepi med pranjem tankov, metode sušenja, drenaža tankov tovora, balastiranje), varnost in pranje tankov (uporaba sistema inertnega plina, vrstni red operacij, vsebnost
kisika, statična elektrenina), uporaba kontrolne liste, knjige
olj, navodila za pranje tankov, sondiranje tankov in
– ravnanje z napravami za inertni plin: inertni plin (nevarnost eksplozije, vpliv inertnega plina na eksplozivnost,
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pridobivanje in lastnosti inertnega plina), zahteve, ki jih mora
izpolnjevati sistem inertnega plina, inertiranje tankov; sistem
inertnega plina (čistilnik dimnih plinov, krovno vodno tesnilo
in nepovratni ventil, ventilatorji, cevovodni sistem za razdeljevanje inertnega plina, merilni instrumenti in alarmne naprave), eksploatacija sistema inertnega plina (obratovanje
sistema inertnega plina med delovnimi operacijami na tankerjih, postopki v primeru okvare na sistemu inertnega plina,
ravnanje z inertnim plinom in eksploatacija), vzdrževanje
sistema inertnega plina, vpliv inertnega plina na ljudi in zaščita
(strupenost hlapov ogljikovodikov in inertnega plina, način
delovanja merilnih aparatov ter njihovo kalibriranje, dihalni
aparati, prva pomoč), mednarodni predpisi, ki se nanašajo
na sistem inertnega plina.
Izpit se dela ustno.
21. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za varnost tankerjev za prevoz kemikalij na vodstveni
ravni obsega predmete:
– predpisi in navodila za varnost tankerjev za prevoz
kemikalij: mednarodni predpisi, ki se nanašajo na varno
plovbo tankerjev in preprečevanje onesnaženja morja, priročniki in kodeksi za varnost tankerjev, pristaniški predpisi,
– načrti in oprema tankerjev za prevoz kemikalij: cevovodi, črpalke, razvrstitev tankov in opreme na krovu, uporaba črpalk glede na različne vrste tovorov, naprave za preprečevanja prelitja, čiščenje tankov, degaziranje tankov, ventilacija tankov, ventilacija prostorov posadke, meritve in alarmi, gretje tovora, varnost električne inštalacije, naprave za
merjenje količine tovora v tankih, povratna linija hlapov,
– karakteristike tovora: znanje kemičnih in fizikalnih
lastnosti različnih kemikalij za pravilno uporabo navodil za
varno ravnanje s tovorom,
– ravnanje z ladjo: izračun količine tovora, plan nakladanja in razkladanja tovora, postopek nakladanja, čiščenje
tankov, vstop v črpalno postajo in druge zaprte prostore,
uporaba inertne in razkladanja tovora, kontrolne liste, uporaba merilne opreme, degaziranje in atmosfere, izčrpavanje s
kemikalijami onesnaženih vod,
– popravila in vzdrževanje: varnostni ukrepi pred in med
popravili in vzdrževalnimi deli na črpalkah, cevovodih električnih in kontrolnih sistemih in
– opravila v slučaju nuje: ladijski plan delovanja v nuji,
zaustavitev delovnih operacij v nuji, postopek v primeru okvare opreme, ki je za tovor bistveno potrebna, gašenje požara na tankerjih za prevoz kemikalij, postopek po trčenju,
nasedanju ali izlitju kemikalij, prva pomoč in uporaba opreme za oživljanje in dekontaminacijo, uporaba dihalnih aparatov za vstop in reševanje iz zaprtih prostorov.
Izpit se dela ustno.
22. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov na vodstveni ravni obsega predmete:
– predpisi in navodila za varnost tankerjev za prevoz
plinov: mednarodni prepisi, ki se nanašajo na varno plovbo
tankerjev za prevoz tekočega plina, navodila in priročniki o
ravnanju z tekočim plinom,
– načrti in oprema tankerjev za prevoz tekočega plina:
tipi tankerjev za prevoz plina, konstrukcija tankov, cevovodi,
črpalke, gretje in hlajenje tovora, sistemi za kontrolo atmosfere v tankih, merilne naprave za ravnanje s tovorom, proti
požarna oprema in oprema za varnost in reševanje,
– gašenje požara: taktika in tehnika gašenja požara na
tankerjih za prevoz plina, ter uporaba sistema z vodno meglo,
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– kemija in fizika: lastnosti in karakteristike tekočih plinov in njihovih hlapov, plinski zakoni, specifična gostota
plinov, difuzija in mešanje plinov, stiskanje plinov, utekočinjenje plinov, hlajenje par, kritična temperatura plinov, praktični pomen točke vžiga, spodnja in zgornja eksplozivna
točka, temperatura samovžiga, kompatibilnost plinov, reaktivnost, polimerizacija in uporaba inhibitorjev, lastnosti posameznih tekočih tovorov in njihovih hlapov, sprememba temperature, entalpija, uplinjanje in vrelišče tekočin, lastnosti
raztopin, topljivost plinov v tekočini, mešanje tekočin s spremembo temperature, gostota raztopin, temperatura in koncentracija, nastajanje in razkrojitev hidratov, higroskopičnost, sušenje zraka in drugih plinov, točka rosišča in učinki
nizkih temperatur,
– nevarnost za zdravje posadke: strupenost tekočih
plinov in njihovih par, strupenost inhibitorjev, akutni in kronični vplivi strupenosti, sistemski strupi in dražljivci, vrednost MDK, nevarnosti zastrupitve pri dotiku, po oralni poti in
pri vdihavanju, prva pomoč,
– oprema tankov: princip varnega nakladanja tovora,
pravila, pregledi, konstrukcija tankov, materiali gradnje tankov, premazi, izolacija in kompatibilnost,
– onesnaževanje okolice: nevarnosti onesnaževanja
okolja in človeških življenj, vplivi specifične gostote in topljivosti plinov, nevarnost plinskega oblaka, izčrpavanje tekočin z zelo nizko temperaturo v morje,
– ravnanje s tovorom: opis črpalk, cevovodov, ventilov,
povratne linije par, obrazložitev terminov kot so tlak, vakuum, sesanje, pretok in sesalna višina črpalk; različni filtri,
ekspanzijske naprave, protipožarne rešetke, uporaba inertnega plina, naprave za merjenje temperature in pritiska,
sistemi ventilacije, sistemi za cirkulacijo in utekočinjenje
tovora, instrumenti za sondiranje in alarmi, instrumenti za
ugotavljanje prisotnosti plinov, sistem odvoda par in pomožni sistemi,
– operativni postopki ladje: priprave za nakladanje in
razkladanje tovora, kontrolne liste, stanje tovora med plovbo
in v pristanišču, segregacija tovorov, postopek pri prečrpavanju tovora iz tanka v tank, postopek pri menjavi tovora in
čiščenju tankov, jemanje vzorcev tovora, polnjenje in praznjenje balasta, gretje in degaziranje tankov, postopek in varnostni ukrepi pri ohlajanju tankov,
– splošna varnost in oprema: kalibracija in uporaba
prenosnih merilnih naprav, protipožarna oprema in postopki, dihalni aparati, aparati za oživljanje, naprave za reševanje
in umik, varnostna oblačila, vstop v zaprte prostore, varnostni ukrepi pred in med vzdrževalnimi deli na tovornih in kontrolnih sistemih, nadzor nad osebjem pri nevarnih opravilih,
tipi varne električne opreme, ter viri vžiga,
– popravila in vzdrževanje: varnostni ukrepi pred in med
popravili in vzdrževalnimi deli na črpalkah, cevovodih električnih in kontrolnih sistemih, opravljanjem del z odprtim
ognjem,
– opravila v slučaju nuje: ladijski plan delovanja v nuji,
prekinitev delovnih operacij v nuji, sistem zapiranja ventilov v
primeru nuje, postopki v primeru okvare opreme, ki je potrebna za ravnanje s tovorom, postopki v primeru trčenja,
nasedanja, izlitja ali v primeru, ko se ladja znajde znotraj
strupenih ali vnetljivih hlapov in
– splošna načela ravnanja s tovorom: inertiranje tankov
in vmesnih praznih prostorov, ohlajanje tankov in nakladanje, plovba v balastu ali s tovorom, razkladanje in izcejanje
tankov, postopek v nuji, kot so požar, trčenje, nasedanje,
iztekanje tovora, izčrpavanje tovora v nuji in poškodbi osebja
na ladji.
Izpit se dela ustno.

Uradni list Republike Slovenije
23. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje obsega predmeta:
– osnove delovanja radarja: opis naprav za avtomatsko
radarsko vrisovanje, uporaba računalnikov za avtomatsko
radarsko vrisovanje, orientacija radarske slike, funkcije in
nastavitev naprav, nevarnosti zaradi prevelikega zanašanja
na napravo za avtomatsko radarsko vrisovanje, razlaga in
analiza podatkov, ki jih kaže naprava za avtomatsko radarsko vrisovanje, točnost podatkov, možnosti in omejitve naprave za avtomatsko radarsko vrisovanje, razločevanje alarmov in
– delo na simulatorju: uporaba grafičnega ploterja z
razlago omejitev, pravi in relativni vektorji, analogni in digitalni prikaz bodočega položaja pri spremenjenih parametrih,
programiranje razdalje pri vožnji mimo nevarnih objektov,
določanje parametrov pri izogibanju trčenja in uporaba pravil
za izogibanje trčenja na morju.
Izpit se dela pismeno in praktično na simulatorju.
24. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za ravnanje z radarjem za opazovanje obsega predmeta:
– osnove delovanja radarja: sposobnost razlage in analize podatkov z radarja, dejavniki ki vplivajo na točnost podatkov, nastavitev radarske slike, motnje, lažni odmevi, vpliv
slabega vremena na radarsko sliko, racon in avtomatski
elektronski radarski reflektor in
– radarsko vrisovanje: merjenje oddaljenosti in azimutov, določanje kurza in hitrosti plotirane ladje, določanje
najbližje točke približevanja, prehitevanje, ugotavljanje nevarnosti trčenja, ugotavljanje spremembe smeri ali hitrosti
plotiranje ladje, vpliv spremembe kurza in hitrosti naše ladje
na radarsko sliko, uporaba pravil za izogibanje trčenja na
morju, absolutno vrisovanje in relativno vrisovanje.
Izpit se dela pismeno in praktično na simulatorju.
25. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za iskanje, reševanje in obstanek na morju obsega
predmete:
– različne situacije v stiski: trčenje, požar na ladji, prodor vode,
– reševalna oprema na ladji: namestitev opreme za
reševanje, opravljanje predpisanih vaj med potovanjem,
osebna zaščitna sredstva, stalna pripravljenost v slučaju stiske in
– postopki v primeru zapuščanja ladje: ravnanje v primeru brodolomcev v vodi ali v rešilnem čolnu, nevarnosti
katerim so izpostavljeni preživeli brodolomci in način obstanka na morju.
Izpit se dela ustno.
26. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za seznanitev z nevarnostjo požara na ladji obsega
predmete:
– osnove gašenja požara: protipožarna preventiva na
ladji, namestitev protipožarnih sredstev in varni izhodi, teorija gorenja, viri vžiga, gorljiva snov, nevarnost požara in širjenje požara, potreba po stalnem nadzoru za preprečitev požara, postopki na ladji v primeru požara, protipožarni postopki,
– sredstva za gašenje požara: stalna protipožarna oprema, ročni gasilni aparati, protipožarna zaščitna sredstva,
odkrivanje požara in sistemi za obveščanje o požaru in
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– protipožarni postopki: metode gašenja požara, različna sredstva za gašenje požara, uporaba dihalnih aparatov
za gašenje požara in varen umik.
Izpit se dela praktično na poligonu gasilske brigade.
27. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za ravnanje s sredstvi in čolnom za reševanje obsega
predmete:
– sredstva za reševanje: konstrukcija in oprema rešilnih čolnov, posebne značilnosti in ugodnosti rešilnega čolna, različne vrste sredstev za spuščanje rešilnih čolnov v
morje, oblačenje rešilnega jopiča in rešilni splav,
– ravnanje s sredstvi za reševanje: načini spuščanja
rešilnega čolna v razburkano morje, načini dviganja rešilnega čolna, postopki po zapustitvi ladje, ravnanje z rešilnim
čolnom v neugodnih vremenskih razmerah, način zaganjanja motorja rešilnega čolna in
– uporaba reševalne opreme: uporaba aparata za gašenje požara, uporaba vrvi, vlečnega sidra in druge opreme,
delitev hrane in vode v rešilnem čolnu, načini povečanja
vidljivosti na morju rešilnega čolna, način reševanja s helikopterjem, učinki hipotermije in njeno preprečevanje, uporaba rešilnega čolna za reševanje brodolomcev in ljudi iz
morja, pristajanje z rešilnimi čolni, radijska sredstva, ki so v
rešilnih čolnih vključno s satelitskim EPIRB in SART, uporaba signalnih sredstev, uporaba pribora za prvo pomoč in
sredstev za oživljanje.
Izpit se dela ustno in praktično.
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skrb za zdravo zobovje, nosečnost in postopek pri rojstvu
otroka, nega brodolomcev, dajanje injekcij,
– preprečevanje obolenj: dezinfekcija, dezinsekcija in
deratizacija in
– postopki v primeru večje nezgode ali hujše bolezni:
iskanje pomoči po radijskih zvezah, evakuacija bolne ali
poškodovane osebe s pomočjo helikopterja.
Izpit se dela ustno.
31. člen
Obvezne sestavine posebnega pooblastila so:
– napis: ”Republika Slovenija”,
– napis: “Ministrstvo za promet in zveze”,
– naziv upravnega organa, ki izda pooblastilo,
– državni grb Republike Slovenije,
– številka posebnega pooblastila,
– serijska številka,
– naslov posebnega pooblastila,
– priimek in ime pomorščaka, ki mu je bilo pooblastilo
izdano,
– datum in kraj pomorščakovega rojstva,
– datum in kraj izdaje pooblastila,
– podpis osebe pooblaščene za izdajo pooblastila,
– oznaka, da je pooblastilo izdano v skladu s STCW
konvencijo,
– podpis imetnika pooblastila in
– doba veljavnosti pooblastila.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za prvo pomoč obsega predmeta:
– osnove prve pomoči: oprema za prvo pomoč, deli
človeškega telesa in njihove funkcije, nevarnost zastrupitve
na ladji, sterilizacija, uporaba literature za prvo pomoč (navodila za prvo pomoč in nesreče pri prevozu nevarnih snovi) in
– postopki v primeru: poškodbe hrbtenice, opekline,
zlomi, izvini ter poškodbe mišic, kap, utopitev in zadušitev,
pomoč brodolomcem, iskanje pomoči po radijskih zvezah.
Izpit se dela ustno.
29. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila
za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom obsega predmeta:
– lastnosti hitrega reševalnega čolna: konstrukcija in
oprema, posebne značilnosti in ugodnosti, načini spuščanja
in dviganja, ravnanje v neugodnih vremenskih razmerah in
– ravnanje s hitrim reševalnim čolnom: postopek obračanja prevrnjenega hitrega reševalnega čolna, navigacijska
in varnostna oprema, metode iskanja ponesrečencev glede
na vremenske okoliščine, pomen takojšnje pripravljenosti
hitrega reševalnega čolna in njegove opreme, vzdrževanje,
popravila in ravnanje z vzgonskimi tanki in način zaganjanja
in ravnanje z motorjem v hitrem reševalnem čolnu.
Izpit se dela ustno in praktično.
30. člen
Strokovni del izpitnega programa za pridobitev pooblastila za zdravstveno nego na ladji obsega predmete:
– nega ponesrečencev: poškodbe glave in hrbtenice,
ušes, nosa, grla in oči, zunanje in notranje krvavitve, opekline in zmrznine, zlom, zvin in poškodbe mišic, rane, ublažitev
bolečin, šivanje ran, pomoč pri akutnih trebušnih bolečinah,
manjši kirurški posegi, povijanje, nega bolnika, tropske in
venerične bolezni, prevelika uporaba alkohola in drugih drog,

32. člen
Pomorščaki, ki imajo posebno pooblastilo “požarna
varnost”, dobijo novo posebno pooblastilo “požarna varnost
na vodstveni ravni”.
33. člen
Pomorščaki, ki imajo posebno pooblastilo “ravnanje s
sredstvi za reševanje”, dobijo novo posebno pooblastilo
“ravnanje s sredstvi in čolnom za reševanje”.
34. člen
Pomorščaki, ki se jim posebna pooblastila na podlagi
tega pravilnika niso spremenila, lahko ta pooblastila še naprej uporabljajo.
35. člen
Poveljniki, upravitelji stroja in častniki krova in stroja, ki
so pridobili naziv pri upravnem organu pristojnem za pomorstvo, pridobijo posebno pooblastilo iz 9., 10. in 12.
člena tega pravilnika brez opravljanja izpita.
36. člen
Pomorščaki, ki so pridobili potrdilo o opravljenem tečaju
prve pomoči po dosedanjih predpisih, pridobijo posebno
pooblastilo iz 11. člena tega pravilnika brez opravljanja izpita.
37. člen
Poveljniki in častniki krova, ki so pridobili naziv po
dosedanjih predpisih, pridobijo posebno pooblastilo iz 14.
člena tega pravilnika brez opravljanja izpita.
38. člen
Pomorščaki, ki so pridobili naziv po dosedanjih predpisih, pridobijo posebno pooblastilo iz 15. in 16. člena tega
pravilnika brez opravljanja izpita.
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39. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o posebnih pooblastilih članov posadke morskih ladij in izpitnem programu za pridobitev posebnih pooblastil (Uradni list SFRJ, št. 20/86).

Izpiti se praviloma opravljajo, kadar se prijavi najmanj
pet kandidatov za isti naziv ali skupino nazivov iste službe. V
opravičenih primerih lahko direktor upravnega organa pristojnega za pomorstvo odloči, da se izpiti delajo, tudi kadar
je število kandidatov manjše.

40. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
Kandidat, ki želi opraviti strokovni izpit za naziv pomorščaka, mora vložiti pri upravnem organu pristojnem za
pomorstvo pismeno prošnjo najkasneje osem dni pred rokom, ki je določen za opravljanje strokovnega izpita. K prošnji mora priložiti v originalu ali overjeni fotokopiji te listine:
– šolsko spričevalo ali drug dokaz o končani šoli ali
potrdilo o pridobljeni ali priznani strokovni izobrazbi,
– izvleček iz pomorske knjižice o plovbni dobi ali potrdilo o plovbni dobi, ali potrdilo tujega upravnega organa za
pomorstvo o plovbni dobi, ki je opravljena na ladji tuje zastave,
– pridobljeno ali priznano pooblastilo za naziv in
– pripravniški dnevnik, ki ga vodijo pripravniki za nazive
“častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo
500 ali več“, “častnik stroja zadolženi za stražo v strojnici na
ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več“, “pomorski radiotelegrafist II. razreda“ in “radijski elektronik II. razreda“.

Št. 2620-10/98
Ljubljana, dne 17. aprila 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

1462.

Pravilnik o sestavi izpitnih komisij in strokovnih
izpitih za nazive pomorščakov

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88)
ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 – odl. US) izdaja minister za promet in zveze

PRAVILNIK
o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih
za nazive pomorščakov
1. člen
Ta pravilnik določa sestavo izpitnih komisij za opravljanje strokovnih izpitov za pridobitev nazivov pomorščakov in
način opravljanja strokovnih izpitov.
2. člen
Komisija za opravljanje strokovnih izpitov za pridobivanje nazivov za pomorščake (v nadaljnjem besedilu: izpitna
komisija), se ustanovi pri upravnem organu pristojnem za
pomorstvo.
3. člen
Izpitno komisijo imenuje minister pristojen za pomorstvo
na predlog upravnega organa pristojnega za pomorstvo.
Izpitna komisija se imenuje za leto dni.
Izpitna komisija je sestavljena iz ene ali več skupin za
posamezne nazive v službah krova, stroja ali zveze. Vsaka
komisija ima predsednika in dva člana in njihove namestnike, ki so vsi lahko tudi izpraševalci. Komisije se smejo
dopolniti z izpraševalci za posamezne predmete. Izpraševalce imenuje predsednik izpitne komisije izmed strokovnjakov
za pomorstvo.
Predsednik in en član izpitne komisije morata biti strokovna delavca upravnega organa pristojnega za pomorstvo,
drug član komisije je lahko iz pomorskega gospodarstva ali
pomorskega šolstva.
Izpitna komisija ima tajnika, ki je dolžan prisostvovati
delu izpitne komisije in voditi tajniške posle za komisijo.
4. člen
Upravni organ pristojen za pomorstvo določa čas opravljanja strokovnih izpitov in izpitov za posebna pooblastila ter
o tem tudi obvesti zainteresirane kandidate.

6. člen
Kandidat, ki želi delati izpit za posebno pooblastilo,
mora vložiti pri upravnem organu pristojnem za pomorstvo
pismeno prošnjo in to najkasneje osem dni pred rokom, ki je
določen za opravljanje izpita za posebno pooblastilo. K prošnji mora priložiti v originalu spričevalo o opravljenem tečaju.
7. člen
Upravni organ pristojen za pomorstvo, na katerega je
naslovljena prošnja za opravljanje izpita, ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita, in o
tem izda odločbo. S to odločbo se določita kraj in čas
opravljanja strokovnega izpita ali izpita za pridobitev posebnega pooblastila.
8. člen
Strokovni izpit za naziv pomorščaka ali pridobitev posebnega pooblastila sestavljajo pismeni, ustni in praktični
del, kar je odvisno od programa, predpisanega za pridobitev
posameznih pooblastil.
9. člen
Predmeti, ki se delajo pismeno, ustno in praktično, se
delajo po vrsti, kot je navedeno v pravilniku o posebnih
pooblastilih članov posadke morskih ladij in izpitnem programu za pridobitev posebnih pooblastil in navodilu o strokovnem delu izpitnega programa za pridobitev nazivov pomorščakov, razen kadar posebne okoliščine zahtevajo drugačen vrstni red.
O menjavi vrstnega reda odloča predsednik izpitne
komisije.
10. člen
Za pismeni del izpita izpraševalec sestavi nalogo, ki
vsebuje pet tem iz izpitnega programa. Pismena naloga se
odda predsedniku izpitne komisije v zapečatenem ovoju in
se hrani v tajnosti. Pismeno nalogo predsednik izpitne komisije sporoči kandidatom neposredno pred začetkom pismenega dela izpita ter jim obenem pojasni, kakšne pripomočke
smejo uporabljati pri delu.
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11. člen
Pismeni del izpita delajo kandidati skupaj ali v skupinah
pod nadzorstvom najmanj enega člana izpitne komisije, ki
ga določi predsednik komisije.
Pismena naloga se piše dve do štiri ure. Glede na
izpitni predmet o tem odloča izpitna komisija.
12. člen
Če kandidat pri posameznem predmetu ne opravi uspešno pismenega dela, ne more pri tem predmetu ustno
odgovarjati. V tem primeru se šteje, da kandidat tega predmeta ni opravil.
13. člen
Ustni del izpita delajo kandidati posamezno in po vrsti,
kakor so vlagali prošnje.
Predmeti se delajo po vrstnem redu izpitnega programa. V opravičenih primerih lahko izpitna komisija spremeni
ta vrstni red, razlog mora navesti v zapisniku.
Vsi člani komisije prisostvujejo ustnemu izpitu. Izpraševalec, ki ni član komisije ali njegov namestnik, je prisoten
samo pri svojem predmetu.
14. člen
Na ustnem delu izpita kandidat izvleče za vsak predmet
po tri vprašanja. Člani izpitne komisije lahko kandidatu postavijo tudi druga vprašanja, ki so v neposredni zvezi z vprašanjem, ki ga je kandidat izvlekel, in v okviru izpitnega programa.
Ustni del izpita lahko traja največ trideset minut za vsak
predmet, le izjemno tudi dalje, če tako odloči izpitna komisija.
15. člen
Praktični del izpita se dela praviloma na ladji, ki je
opremljena s sodobnimi stroji in drugimi napravami, izjemoma pa se ta izpit lahko dela v strokovnem kabinetu izobraževalnega zavoda s pomorskim izobraževalnim programom ali
na posebnem poligonu.
16. člen
Če kandidat neopravičeno odstopi od strokovnega izpita ali popravnega dela strokovnega izpita ali izpita za posebno pooblastilo, ki ga je že začel delati, se šteje, da izpita
ni opravil.
O upravičenosti odstopa iz prejšnjega odstavka, odloča izpitna komisija z večino glasov.
Kandidat, ki je nezadostno ocenjen iz dveh predmetov,
lahko opravi popravni del strokovnega izpita iz teh dveh
predmetov v prvem naslednjem roku, toda ne pred potekom
tridesetih dni.
Kandidat, ki je iz treh predmetov nezadostno ocenjen,
ne more več nadaljevati izpita iz drugih predmetov. V tem
primeru lahko kandidat ponovno dela celotni izpit po preteku šestdesetih dni.
17. člen
Ko je izpit končal zadnji kandidat, vsak izpraševalec za
svoj predmet predlaga oceno za vsakega kandidata, končno
oceno za kandidata pa določi izpitna komisija z večino glasov.
Na podlagi doseženih ocen izpitna komisija odloči za
vsakega kandidata posebej, ali je opravil strokovni izpit in
oceno, s katero ga je opravil, ali izpita ni opravil.
Predsednik izpitne komisije v prisotnosti vseh članov
komisije sporoči vsakemu kandidatu izpitni uspeh.
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18. člen
Upravni organ pristojen za pomorstvo izda kandidatu,
ki je opravil strokovni izpit, spričevalo, ki ga podpiše predsednik izpitne komisije ali njegov namestnik.
19. člen
Administrativne posle v zvezi z organizacijo, pripravami
in potekom strokovnih izpitov, opravlja upravni organ pristojen za pomorstvo. Zapisnik in druge naloge v zvezi z opravljanjem strokovnih izpitov vodi tajnik izpitne komisije.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navodilo o sestavljanju izpitnih komisij za opravljanje strokovnih
izpitov za nazive pomorščakov in o načinu opravljanja strokovnih izpitov (Uradni list SRS, št. 12/74).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-10/98
Ljubljana, dne 17. aprila 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

1463.

Navodilo o vodenju pripravniškega dnevnika in
pripravniškem programu na ladjah trgovske
mornarice

Na podlagi prvega odstavka 7. člena zakona o varnosti
pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88) ter
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US) izdaja minister za promet in zveze

NAVODILO
o vodenju pripravniškega dnevnika
in pripravniškem programu na ladjah
trgovske mornarice
1. člen
To navodilo določa način vodenja pripravniškega dnevnika in program del, vaj in pismenih nalog za pripravnike za
posamezne nazive v trgovski mornarici.
2. člen
Pripravniški dnevnik vodijo eno leto člani posadk ladij
trgovske mornarice, ki nimajo dovolj plovbne dobe, ki jo
potrebujejo za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na
ladjah z bruto tonažo 500 ali več“, “častnik stroja zadolžen
za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo
750 kW ali več“, “radiotelegrafist II. razreda“ in naziv “radijski elektronik II. razreda” (v nadaljnjem besedilu: pripravnik).
3. člen
Strani pripravniškega dnevnika so oštevilčene. Na prvi
strani je vpisan priimek, očetovo ime in ime pripravnika ter
naziv, za katerega se usposablja. Te podatke potrdi upravni
organ pristojen za pomorstvo ali slovensko konzularno predstavništvo, če je ladja v tujini.
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4. člen
Poveljnik ladje oziroma upravitelj stroja pregleda in potrdi pripravniški dnevnik najmanj enkrat mesečno in neposredno pred izkrcanjem pripravnika z ladje.
Neposredni pripravnikov vodja (častnik krova, častnik
stroja, radiotelegrafist) pregleda pripravniški dnevnik enkrat
tedensko.
5. člen
Iz pripravniškega dnevnika mora biti jasno razvidno
dnevno opravljeno delo, vaje in pismene naloge, opravljene
po programu del, vaj in pismenih nalog (v nadaljnjem besedilu: pripravniški program).
Pripravniški program za posamezne nazive je določen
v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o vodenju pripravniškega dnevnika na ladjah trgovske
mornarice (Uradni list SRS, št. 12/74).
7. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-10/98
Ljubljana, dne 17. aprila 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
PRILOGA
I. Pripravniški program za naziv “častnik zadolžen za
krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več“:
A) Program del na operativni ravni:
a) plovba: štiri ure straže na poveljniškem mostu s
prvim častnikom krova, ostali delovni čas pri drugem delu v
krovni službi,
b) v pristanišču: ves delovni čas na delu v krovni službi
(natovarjanje in razkladanje blaga, ladijska administracija,
vzdrževanje ladje in podobno).
B) Program vaj na operativni ravni:
– seznanitveno usposabljanje: spoznavanje organizacije na ladji, ki obsega ladijsko službo, krovno službo, ukrepe za varnost ladje, tovora in potnikov, varnost pri delu,
varnost pred požarom in vdorom vode ter ukrepi za preprečevanje onesnaženja morja,
– spoznavanje: značilnosti ladje, položaja in namena
ladijskih prostorov, obratov in naprav, orodja in opreme za
zaščito pred požarom in pred vdorom vode, ladijskega dvodna, balastnih tankov, tankov za tekoči tovor in prostora za
iztovorjeno blago, mornarskega dela, načine reševanja in
dajanja pomoči na morju, priprav in opreme za dajanje te
pomoči, celotne dokumentacije o tovoru in dokumentacije
ob prihodu in odhodu ladje, pogodbe o pomorskem prevozu – posebno dodatnih klavzul, pomorske administracije in
pomorskih predpisov,
– spoznavanje in uporaba: pomorskih kart, knjig in priročnikov za navigacijo, posebno popravkov kart in priročnikov, ladijskih naprav in inštrumentov na poveljniškem mostu, optične signalizacije, morsejevih znakov in mednarodnega signalnega kodeksa,
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– način določanja pozicije ladje glede na vrsto navigacije, delo s sekstantom in kronometrom,
– vzdrževanje ladijske konstrukcije, opreme, naprav in
orodja, vrvi, jeklenih vrvi in ladijskega priveza,
– ukrepi za zaščito od korozije in konzerviranje,
– raba vitla in verig,
– delo: v ladijskih skladiščih, na ladijski opremi, pri
pripravi ladijskih dvigal za vkrcanje tovora, delo mornarja in
član posadke v sestavi krovne straže v pristanišču, delo pri
privezu in odvezu ladje, njenem premeščanju in manevriranju, delo pri štetju in varovanju tovora, krmarjenje ladje v
vseh pogojih plovbe,
– izdelava načrta vkrcanja tovora in
– vodenje ladijskega dnevnika, drugih ladijskih knjig in
listin.
C) Program pismenih nalog:
a) po ena naloga:
– načrt ladje in vkrcanje tovora,
– shema protipožarnega in balastnega voda in ladijske
ventilacije in
– stabilnostni račun ladje.
b) po tri naloge:
– določanje pozicije ladje glede na enega, dva in tri
objekte v terestični in astronomski plovbi, nebesna telesa in
geografska širina,
– račun plovbe po ortodromi in loksodromi,
– določanje in kontrola deviacije v terestični plovbi z
azimutom sonca, polarne zvezde in drugih nebesnih teles in
z amplitudo sonca in
– izračun nizke in visoke vode, plovba pod vplivom
vetra in plovba s stalnim tokom.
II. Pripravniški program za naziv “častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo
750 kW ali več“:
A) Program del na operativni ravni:
a) plovba: štiri ure straže s prvim častnikom stroja,
ostali delovni čas pri drugih delih v strojni službi,
b) v pristanišču: ves delovni čas na delu v strojni službi.
B) Program vaj na operativni ravni:
– seznanitveno usposabljanje: spoznavanje organizacije na ladji, ki obsega; ladijsko službo, strojno službo,
ukrepe za varnost ladje, tovora in potnikov, zaščito pri delu
in zaščito proti požaru in vdoru vode, uporabo naprav in
opreme za to zaščito, njihovo vzdrževanje in hramba na ladji,
ter ukrepe za preprečevanje onesnaženja morja,
– spoznavanje: značilnosti ladje, prostorov in naprav
strojnice, ladijskih načrtov, posebno strojnice s sistemom
goriva, olja, morske in sladke vode in sistema pomožnih
strojev, načina reševanja in nudenja pomoči na morju, naprav in opreme za to reševanje in pomoč, njihovo vzdrževanje in hramba na ladji, materialno-finančnega poslovanja
strojne službe in pomorsko-upravnih predpisov,
– delo: na glavnem in pomožnih strojih na ladjah z
motornim pogonom in pri kotlih, dela na črpalkah splošne
službe, vključno s požarno črpalko, urejanje in testiranje
razpršilnikov goriva in njihovih tlačilk, pri manevriranju z vpisovanjem podatkov o manevriranju na tabli, pri vključevanju,
izključevanju in oskrbovanju generatorjev, pri vključevanju
pomožnih strojev za manever glavnega stroja, pri demontaži
zaradi čiščenja separatorjev goriva in olj, dela v mehanični
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delavnici na orodnih strojih – stružnica, skobeljnik, vrtalni
stroj itd., načini varjenja, ter pri drugem delu pri strojih pod
nadzorstvom strojnega oficirja,
– kontrola: tlak olja za mazanje, temperature olja za
hlajenje batov, tlaka goriva pred in za filtrom, tlaka in temperature izpušnega zraka pred in za hladilnikom, merjenje temperature izpušnih plinov v posameznih cilindrih in težkega
goriva pred in za grelcem, mazanje cilindrov, strojnih obratov, vodostaja, pritiskov, temperatur in izgorevanja goriva,
pritiska goriva, napajalne vode in njenega omehčanja, goriva in olja v servisnih tankih, cilindrov za zrak, strojnega
telegrafa in zvez pri krmarskih napravah, cirkulacija olja in
vode ter izpuha zraka pri motorju,
– nadzor delovanja: pomožnih diesel generatorjev, črpalk olja glavnega stroja, hladilne vode, goriva, kalužnih
črpalk, ki delajo občasno, delovanje evaporatorja, kompresorjev zraka, postroj hladilnice hrane in klima naprave, krmilnega stroja, strojev za pogon generatorjev, hidroforjev sladke in morske vode, čiščenja in zamenjave raznih filtrov na
glavnem in pomožnih strojih, nadzor delovanja separatorjev
goriva in olj,
– prehod na težko gorivo, nadzor nad delovanjem glavnega stroja,
– vzdrževanje motorjev v reševalnih čolnih in vzdrževanje pogona v pristanišču in
– vodenje ladijskih knjig in listin v zvezi s strojno službo.
C) Program pisnih nalog:
Po tri naloge:
– snemanje indikatorskih diagramov glavnega stroja,
– izračun indicirane moči glavnega stroja, potreb goriva, maziva in vode za eno ali več potovanj, dnevne porabe
goriva in porabe goriva po 1kW/h; izračun porabe električne energije med vožnjo in v pristanišču,
– shema cevovodov goriva, olja, sladke vode, morske
vode in balastnih vod in
– analiza napajalne vode.
III. Pripravniški program za naziv “pomorski radiotelegrafist II. razreda”:
A) Program del na operativni ravni:
a) plovba: ves delovni čas na straži z radiotelegrafistom;
b) v pristanišču: štiri ure z radiotelegrafistom pri vzdrževanju ladijske radijske postaje, ostali delovni čas pri ladijskih
električnih napravah in ladijski administraciji.
B) Program vaj na operativni ravni:
– seznanitveno usposabljanje: spoznavanje organizacije na ladji, ki obsega: ladijsko službo – posebno službo
zveze, zaščito pri delu in ukrepe za varnost ladje, tovora in
potnikov, postopek in signale klicev na pomoč, nujnost in
varnost, čas tišine, sprejemanje in oddajanje sporočil in
prevzemanje dolžnosti,
– spoznavanje: ladijskih značilnosti, prostorov in naprav v radijski postaji, glavnih in pomožnih virov električne
energije, mednarodnega radiotelegrafskega kodeksa, tablic
za oddajanje črk, številk in kratic v radijskem prometu, delovnega časa radijske postaje v premiku, območij, frekvenc,
nomenklature in podobno, mednarodnih in domačih predpisov o radijskem prometu, pomorskih, upravnih predpisov,
– spoznavanje in delo z ladijskimi knjigami in listinami v
službi zveze in z ladijsko administracijo,
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– delo: pri vzdrževanju radijskih naprav, radiogoniometra, avtoalarma, avtomatskega tasterja, akumulatorjev in pri
ostalih napravah za radiotelegrafsko in radiotelefonsko službo; delo z radarjem, brzinomerom, goniometrom, globinomerom in žirokompasom,
– opravljanje službe v radijski postaji, sprejemanje signalov točnega časa,
– uporaba prenosne radijske postaje v rešilnem čolnu,
– uporaba knjig in priročnikov v službi zveze, šifriranje
podatkov in sestavljanje meteoroloških programov, vzdrževanje avtoalarma, avtomatičnega oddajnika in akumulatorjev,
– radiogoniometrijsko določanje položajev ladje,
– spoznavanje načina reševanja in nudenja pomoči na
morju, naprav in opreme za reševanje ter njihovo vzdrževanje in hranjenje na ladji in
– vodenje ladijskega radijskega dnevnika.
C) Program pismenih nalog:
Po ena naloga:
– shema ladijskega glavnega in pomožnega prejemnika in oddajnika, antenskega sistema in ladijskih elektronskih
naprav,
– tablica deviacije ladijskega radiogoniometra in
– izračun upora, amperaže, voltaže, ohmov zakon.
IV. Pripravniški program za naziv “radijski elektronik II.
razreda”:
A) Program del na operativni ravni:
a) plovba: ves delovni čas na straži z radijskim elektronikom I. razreda,
b) v pristanišču: štiri ure z radijskim elektronikom I.
razreda pri vzdrževanju ladijske GMDSS radijske postaje,
ostali delovni čas pri ladijskih električnih in elektronskih
napravah in ladijski administraciji.
B) Program vaj na operativni ravni:
– seznanitveno usposabljanje: spoznavanje organizacije na ladji, ki obsega: ladijsko službo, službo zveze, ukrepe za varnost ladje, tovora in potnikov, zaščito pri delu in
zaščito proti požaru in vdoru vode, uporabo naprav in opreme za to zaščito, njihovo vzdrževanje in hramba na ladji, ter
ukrepe za preprečevanje onesnaženja morja,
– spoznavanje: ladijskih značilnosti, prostorov in naprav v radijski postaji, glavnih in pomožnih virov električne
energije, območij, frekvenc, nomenklature in podobno, mednarodnih in domačih predpisov o radijskem prometu, pomorskih, upravnih predpisov,
– spoznavanje in delo z ladijskimi knjigami in listinami v
službi zveze in z ladijsko administracijo,
– delo: pri vzdrževanju GMDSS sistemov in podsistemov, akumulatorjev, delo z radarjem, brzinomerom, goniometrom, globinomerom in žirokompasom,
– opravljanje službe v radijski postaji,
– uporaba knjig in priročnikov v službi zveze,
– spoznavanje načina reševanja in nudenja pomoči na
morju, naprav in opreme za reševanje ter njihovo vzdrževanje in hranjenje na ladji in
– vodenje ladijskega radijskega dnevnika.
C) Program pismenih nalog:
Po ena naloga:
– blok sheme in opisi vseh GMDSS sistemov in podsistemov.
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Navodilo o strokovnem delu izpitnega programa
za pridobitev nazivov pomorščakov

Na podlagi tretjega odstavka 114. člena zakona o pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77, 13/82,
30/85, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91I) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 – odl. US) izdaja minister za promet in zveze

NAVODILO
o strokovnem delu izpitnega programa za
pridobitev nazivov pomorščakov
1. člen
To navodilo določa obseg strokovnega dela izpitnega
programa za pridobitev nazivov pomorščakov.
2. člen
Strokovni del izpitnega programa za naziv “mornar-motorist v obalnem morju” obsega na podporni ravni predmete:
– navigacija: luči in označbe na plovni poti, pomorske
karte in delo z njimi, priročniki in sredstva za navigacijo,
določevanje točke ladje in plovbe v vseh vremenskih razmerah pri obalni plovbi (ustno in praktično),
– pomorstvo: čolni in ladje, ladijsko skladišče in zavarovanje tovora med plovbo, naprave za nakladanje in razkladanje tovora, za sidranje, krmarjenje, vzdrževanje čolnov in
ladij, ladijske vrvi, oprema za reševanje, osnove stabilnosti
ladje, postopek proti požaru, vdoru vode, nasedanju ali zapuščanju ladje (ustno in praktično),
– izogibanje trčenju na morju (ustno in praktično),
– ladijski postroji: vrste ladijskih motorjev in način dela,
zagon motorjev, nadzor med delovanjem in zaustavitev motorjev, sistemi za hlajenje in mazanje, goriva in maziva za
motorje, vrste in namen pomorskih strojev in naprav, gonila
za prenos moči, ladijske instalacije, rezervoarji za gorivo,
mazivo in vodo (ustno in praktično) in
– varstvo pri delu in varstvo morja pred onesnaženjem:
viri poškodb pri delu, osebna in kolektivna zaščita na plovnem objektu, ukrepi pred onesnaževanjem morja s plovnih
objektov, prva pomoč na plovnem objektu, protipožarna
zaščita (ustno in praktično).
3. člen
Strokovni del izpitnega programa za naziv “član posadke v sestavi krovne straže” obsega na podporni ravni predmete:
– navigacija: uporaba kompasa, smerne plošče, pomorske karte, pilota, seznama svetilnikov, vrisovanje plovnih
poti, določevanje točke ladje in plovba v vseh vremenskih
razmerah, glavni pojmi o vremenu, odčitavanje in vzdrževanje termometra in barometra, vetrovi, tokovi in megla na
Jadranskem morju, način opravljanja straže v službi krova
(ustno in praktično),
– pomorstvo: vrste ladij, nosilnost, vzdrževanje in oprema, manipulacija s tovorom, ladijska skladišča, zlaganje tovora, zavarovanje tovora pri plovbi, dolžnosti člana posadke
v sestavi krovne straže, organizacija protipožarne zaščite,
sredstva za reševanje, nasedanje in zapuščanje ladje, način
krmarjenja, zapovedi za krmarjenje v slovenskem in angleškem jeziku (ustno),
– izogibanje trčenju na morju: predpisi in pravila o izogibanju trčenju na morju, predpisi, ki urejajo plovbo po
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posameznih delih Jadranskega morja, zastave mednarodnega signalnega kodeksa, zastave in nakit (ustno),
– varstveni ukrepi: tehnični in varstveni ukrepi na ladji,
viri poškodb, osebna in kolektivna zaščitna sredstva, osnove o ladijski higieni, nalezljive in druge specifične bolezni ter
varstvo pred njimi, prva pomoč na plovnem objektu, varstvo
človeka in človekovega okolja, ladijske vrvi in oprema (ustno
in praktično) in
– osnove meteorologije: osnove o atmosferi, instrumenti za merjenje temperature in pritiska zraka, rokovanje in
vzdrževanje, vetrovi, morski tokovi in megla na Jadranu
(ustno).
4. člen
Strokovni del izpitnega programa za naziv “poveljnik in
častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200 plovbe v
Jadranskem morju” obsega na vodstveni ravni predmete:
– navigacija: uporaba pomorskih kart, priročniki za plovbo, sredstva za navigacijo, način in določevanje točke ladje
pri obalni plovbi, plovba z ladjo po Jadranskem morju v
različnih vremenskih razmerah, način opravljanja straže v
službi krova (ustno in praktično),
– pomorstvo: značilnosti ladij, nosilnost, vzdrževanje in
oprema, nadvodje in ugrez, sidra, krmila, nakladanje, razkladanje in zlaganje tovora, ladijsko skladišče, ladijske vrvi,
vzdrževanje ladijske opreme, vlačenje in reševanje ladij in
oseb v morju, postopek pri požaru, vdoru vode, nasedanju
in zapuščanju ladje, reševanju in obstanku na morju, protipožarna sredstva (ustno in praktično),
– varstveni ukrepi: varstveni ukrepi pri delu, preventivni
ukrepi za varstvo delovnih mest, viri poškodb na ladji, ladijska higiena, nalezljive in druge bolezni, hramba sanitetnega
materiala, prva pomoč osebi poškodovani pri delu (ustno in
praktično),
– izogibanje trčenj na morju: predpisi in pravila za izogibanje trčenju na morju, predpisi, ki urejajo plovbo po
posameznih območjih Jadranskega morja, mednarodni signalni kodeks, sredstva za optično in akustično signalizacijo
po Morsejevem sistemu, signalne zastave (ustno),
– meteorologija: glavne definicije, atmosfera, lokalni
vetrovi, instrumenti za merjenje temperature in zračnega
tlaka, morski tokovi, megla na Jadranskem morju in vpliv na
navigacijo, osnovni elementi za vremensko napoved, obvestila o vremenu, meteorološka služba (ustno) in
– ladijsko poslovanje: delitev morja, vpis ladij, ladijske
listine in knjige, red na ladji, osnove o pomorskem prevozu,
listine o tovoru: dolžnosti članov posadke ladje, red v pristaniščih, dolžnosti poveljnika pri poškodbi ladje, trčenju, nasedanju, vlačenju in pomoči drugi ladji, pomorska nesreča,
inšpekcija in carinski nadzor, preprečevanje onesnaževanja
morja, predpisi o prevozu nevarnega tovora (ustno).
5. člen
Strokovnega izpita za naziv “častnik zadolžen za krovno
stražo na ladji z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi”
obsega na operativni ravni predmete:
– navigacija: pomorske karte in delo z njimi, priročniki
za plovbo po Jadranskem, Sredozemskem in Črnem morju,
različne metode določevanja točke ladje s terestričnimi objekti in nebesnimi telesi, magnetizem, girokompasi-deviacija, navtične tablice, globinomeri, brzinomeri, radar, način
opravljanja straže v službi krova (ustno in praktično),
– pomorstvo: klasifikacija ladij, pregledi in spričevala,
nosilnost, vzdrževanje in oprema ladje, nadvodje in ugrez,
sidra, krmila, manever z ladjo, nakladanje, zlaganje in raz-

Uradni list Republike Slovenije
kladanje tovora, stabilnost ladje, drenažni sistem ladje, vdor
vode, nasedanje, požar na ladji, spuščanje čolnov v vodo ter
ravnanje z njimi in drugimi napravami za reševanje življenj,
reševanje in obstanek na morju, preprečevanje onesnaževanja morja (ustno),
– varstveni ukrepi: varstveni ukrepi pri izvajanju del,
preventivni ukrepi za varstvo delovnih mest, strojev in naprav, viri in vzroki poškodb na ladji, postopek pri mehaničnem, toplotnem in električnem udaru, predpisi o varstvu pri
delu (ustno),
– izogibanje trčenju na morju: mednarodna pravila za
izogibanje trčenju na morju, predpisi, ki urejajo plovbo v
mejah velike obalne plovbe (ustno),
– signalizacija: sistemi signalizacije, sredstva za optično in akustično signalizacijo po Morsejevem sistemu, zastave, označbe na pomorski plovni poti (ustno),
– meteorologija: atmosfera, temperatura, tlak in vlažnosti, merilni instrumenti, vetrovi, morski tokovi in megla ter
njihov vpliv na plovbo, oblaki – vrste in gibanje, napoved in
obvestila o vremenu, meteorološka služba (ustno),
– ladijsko poslovanje: delitev morja: pravni položaj ladje na odprtem in obalnem morju ter v tujih pristaniščih,
ladijske listine in knjige, inšpekcijsko in carinsko nadzorstvo,
klasifikacija ladij, zavarovanje ladje in tovora, havarije, pomorski prevozi, ladijska administracija, postopek poveljnika
pri trčenju, sprejemanju in dajanju pomoči, reševanje, vdor
vode, nasedanje, vlačenje, odgovornost za škodo na tovoru, red v pristaniščih, dolžnosti poveljnika, ladijska posadka,
(ustno),
– meteorologija: osnovne definicije in razdelitev meteorologije, atmosfera, temperatura, tlak, vlaga, instrumenti
za merjenje, vetrovi, morski tokovi in megla na Jadranu in
Sredozemlju in njihov vpliv na navigacijo, oblaki vrste in
pomikanje oblakov, napoved in obvestila o vremenu, meteorološka služba (ustno) in
– ladijska medicina: ladijska higiena, nalezljive in druge bolezni, ladijska ambulanta in zdravila, prva pomoč na
ladji (ustno).
6. člen
Strokovni del izpita za naziv “častnik zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več” obsega na
operativni ravni predmete:
– navigacija: temeljito poznavanje in sposobnost uporabe navigacijskih kart in publikacij, tabele plime in oseke,
obvestila pomorščakom, radijska navigacijska opozorila in
obvestila v zvezi z urejanjem prometa po plovnih poteh,
magnetizem, giroskop, kompas, vštevši napake in korekcije, brzinomeri in globinomeri, določevanje točke ladje v
terestrični in astronomski navigaciji, uporaba hiperboličnih
in satelitskih navigacijskih naprav, loksodroma in ortodroma, optični in akustični pripomočki v navigaciji, morske
dobe, poznavanje radarja, sposobnost uporabe radarja in
sposobnost razlage in analize radarskih podatkov, kronometer, sekstant, plovba ladje po kanalih, ožinah, rekah, na
območju megle in plavajočega ledu, plovba pod vplivom
toka in vetra, označbe na morskih plovnih poteh, način
opravljanja straže v službi krova (pismeno in ustno),
– izogibanje trčenju na morju: temeljito poznavanje vsebine, uporabe in namena mednarodnih pravil za izogibanje
trčenju na morju, način opravljanja straže v službi krova
(ustno),
– signalizacija: mednarodni signalni kodeks, signali,
zastave, sposobnost oddajanja in sprejemanja sporočil z
Morsejevimi svetlobnimi signali – 40 znakov v minuti (ustno
in praktično),

Št.

33 / 24. 4. 1998 / Stran 2229

– ravnanje z ladjo in tovorom ter varstveni ukrepi: splošno poznavanje glavnih konstrukcijskih delov ladje in nazivov vsakega posamičnega dela, klasifikacija ladij, pregledi
in spričevala, nosilnost, izmeritev in stabilnost ladij, aktivno
znanje in uporaba tabel, diagramov in računalnikov za stabilnost, pretega in obremenitev, poznavanje osnovnih postopkov pri delni izgubi rezervne plovnosti, načrti ladje, drenaža
ladje, manevriranje z ladjo v vseh pogojih, zasidranje in
privez, ladijske vrvi: vlačenje in reševanje ladje, postopek pri
požaru, vdoru vode in nasedanju ladje, zaščitna sredstva,
spravljanje ladje v dok, vzdrževanje ladje in opreme, poznavanje načina za varno ravnanje in zlaganje tovora ter učinek
teh dejavnikov na varnost ladje, načrti in listine o tovoru,
nevarni tovori, ventilacija tovora, postopki pri preprečevanju
onesnaževanja morja, sposobnost organiziranja vaj za zapuščanje ladje in ravnanje s čolni, splavi, plavajočimi in
podobnimi napravami za reševanje življenj, poznavanje spretnosti obstanka na morju: ladijska administracija (pismeno in
ustno),
– ladijsko zdravstvo: postopek pri poškodbah ali smrti
na ladji, hrana in voda na ladji, ladijska lekarna, vrste in
vzroki poškodb na ladji, varstveni ukrepi pri delu: prva pomoč na ladji, poznavanje praktične uporabe zdravniških navodil, dobljenih po radiu, karantenske in druge bolezni,
postopek v primeru poroda ladji (ustno),
– meteorologija in oceanografija: atmosfera, temperatura, vlažnost, padavine in merilni instrumenti, vpliv meteoroloških razmer na navigacijo in tovor, cikloni, anticikloni in
fronte, izogibanje ciklonom, meteorološki bilteni, karte faksimile, ključ priročniki, meteorološka opazovanja, morski
tokovi in valovi, lastnosti morja, sinoptična služba in sinoptična situacija, vremenska napoved za pomorščake (ustno),
– angleški jezik: ustrezno znanje angleškega jezika, ki
omogoča praktično uporabo pomorskih kart in drugih publikacij, razumevanje meteoroloških obvestil in sporočil, ki se
nanašajo na varnost ladje in plovbe, sposobnost jasnega
izražanja v stiku z drugimi ladjami in obalnimi postajami ter
sposobnost razumeti in aktivno uporabljati standardni slovar, ki ga je izdala mednarodna pomorska organizacija, sestavljanje cirkularnih obvestil, vremenskega poročila, prijave
pomorske nezgode in dokumenti o tovoru, prevajanje ustreznega besedila do 150 besed iz angleškega jezika v slovenski jezik in obratno z uporabo slovarja (pismeno in ustno),
– pomorsko pravo: organi za varnost plovbe, pomorski
prekrški, morska ladja, pojem in vrste morskih ladij, listine o
vpisu: konvencija o varstvu človekovega življenja na morju,
sredstva za reševanje, spričevalo o sposobnost ladje za
plovbo, določitev tovornih vodnih črt, ladijske listine in knjige, ladijska posadka, dolžnosti in pravice članov ladijske
posadke, poveljnik ladje, varstvo članov posadke na ladji
(predpisi mednarodne organizacije dela), pridobitev in priznavanje nazivov članov posadke, pomorske knjižice, pilotaža ladje, pomoč in reševanje, iskanje in reševanje (MERSAR), red na ladji v pristanišču, varstvo luških delavcev in
članov posadke v pristanišču, ravnanje z nevarnim tovorom v
pristanišču in na ladji, preprečevanje onesnaževanja morja
(ustno) in
– mednarodno pomorsko pravo: pravna delitev morja,
viri mednarodnega pomorskega prava, konvencija o odprtem morju, svoboščine odprtega morja, ohranjanje režima
odprtega morja, ribolov in varstvo biološkega bogastva odprtega morja, zunanji morski pas, sodobne tendence za
delitev morja, teritorialno morje, pravica do neškodljivega
prehoda, režim prehoda tujih ladij čez teritorialno morje,
intervencija obalne države na tuji ladji v teritorialnem morju,
notranje morske vode, pristanišča, odprta za mednarodni
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promet, zalivi, ustja rek in morski prostor med obalo in
bližnjimi otoki, intervencija države na tuji ladji v svojem pristanišču, kontrola tuje ladje po mednarodnih predpisih, mednarodni predpisi o vojni na morju, morsko bojišče, nevtralnost v pomorski vojni, status vojne ladje, spremenitev trgovske ladje v vojno, omejitve za vojno na morju, varstvo žrtev
na morju, pomorski plen in vojni plen na morju, organizacija
pomorskega prevoza in varstva premoženja v vojni na morju
(ustno).
7. člen
Strokovni del izpita za naziv “prvi častnik krova na ladji z
bruto tonažo 3000 ali več” obsega na vodstveni ravni predmete:
– navigacija: magnetni kompas, ugotavljanje in popravljanje napak, uporaba in vzdrževanje pomorskih kart, reševanje problemov loksodromske plovbe, plovba po ortodromi
in reševanje ortodromskih problemov – računsko in s pomočjo gnomonske karte, izbiranje poti, uporaba priročnikov
in pilotskih kart, plovba ob obali in določevanje točke ladje z
različnimi metodami, tabela plime in oseke in uporaba pri
plovbi, atlas tokov in njegova uporaba, zaznamovanje plovne poti, določevanje točke ladje z opazovanjem nebesnih
teles, čas, pretvarjanje časa, kronometer, sekstant, napake
sekstanta in njihovo odstranjevanje, uporaba tabel in elektronskih računalnikov pri določevanju točke ladje s pomočjo
astronomije, vpliv napak na zanesljivost pozicije, identifikacija nebesnih teles, način opravljanja straže v službi krova
(pismeno in ustno),
– manevriranje z ladjo: manevriranje za ladjo v različnih
razmerah, približevanje pristanišču, pilotski ladji in drugim
plovnim objektom, manevriranje po rekah in plitkih vodah,
uporaba vlačilcev in vlačenje, zasidranje, privezovanje in
spravljanje v dok, ravnanje s sredstvi za reševanje, manevriranje v oteženih razmerah, pomoč, obstanek in reševanje na
morju (ustno),
– izogibanje trčenju na morju: mednarodna pravila o
izogibanju trčenju na morju, uporaba pravil v vseh razmerah
in v shemi ločene plovbe, uporaba radarja pri izogibanju
trčenju, delo na manevrskem diagramu, delo z radarjemsimulatorjem z avtomatskim sistemom za izogibanje trčenju
(ustno in praktično),
– meteorologija in oceanografija: toplotna sevanja, porazdelitev toplote v atmosferi, atmosfera, temperatura, vlažnost, padavine, megla, merilni instrumenti, cikloni, anticikloni, fronte, plovba v omenjenih razmerah, meteorološki bilten
in publikacije, faksimile, svetovna in ladijska meteorološka
služba, morski tokovi in valovi, vpliv na plovbo, sinoptična
služba, vpliv meteoroloških razmer na tovor, klimatološka
analiza in vremenska napoved, meteorološko vodenje ladje
(ustno),
– ladijska elektronika: girokompasi – uporaba, vzdrževanje, napake in njihovo odstranjevanje, radio-goniometrijska uporaba, vzdrževanje, napake in njihovo odstranjevanje,
uporaba in vzdrževanje različnih tipov globinomerov in brzinomerov, sistemi hiperbolične navigacije: Decca, Loran,
Consol, Omega – značilnosti, sposobnosti in omejitve, satelitske navigacijske naprave in njihova uporaba, navigacijski
radar – značilnosti, uporaba, sposobnosti in omejitve, nastavitev, vzdrževanje in razlaga radarske slike, odkrivanje
netočnih podatkov, lažnih odsevov in mrtvih kotov, določitev
oddaljenosti in smeri, čitanje in orientacija radarske slike
(ustno in praktično),
– poznavanje ladje in ravnanje s tovorom: vrste in značilnosti ladij, ladijska stabilnost, prečna začetna stabilnost in
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metacentrska višina, stabilnost pri velikih nagibnih kotih,
vzvod stabilnosti, krivulja stabilnosti, vzdolžna stabilnost in
določitev prevesa, dinamična stabilnost, stabilnost v posebnih razmerah, oprema za manipuliranje s tovorom, vzdrževanje in pregled opreme, nakladanje, zlaganje in prezračevanje tovora, prevoz nevarnih snovi, prevoz hlajenega in zmrznjenega tovora, označevanje težkih tovorov in enot tovora,
prevoz tekočega tovora in ukrepi za varnost tankerjev, balastiranje, čiščenje in degaziranje tankov in preprečevanje
onesnaževanja morja, nakladanje težkih tovorov in tovorov
na krovu, uporaba računalnikov za nakladanje in razkladanje
tovora in kontrolo stabilnosti, uporaba simulatorjev (data
load), požar na ladji, odkrivanje požara, vrste in kemične
lastnosti požara, način gašenja požara in organiziranje protipožarnih vaj, varstvo pri delu, postopki v sili, nasedanje,
splovitev nasedle ladje, posledica trčenja in vdora vode
(pismeno in ustno),
– pomorsko pravo: organi pomorske uprave in njihove
pristojnosti, inšpekcijsko nadzorstvo nad ladjami, inšpektorji
za varnost plovbe – dolžnosti in pooblastila, pomorski prekršek, organi in postopek, ustanove, ki opravljajo tehnično in
strokovno delo v zvezi z varnostjo plovbe, morski plovni
objekti – pojem in vrste, individualizacija morskih plovnih
objektov, vpisi morskih ladij in čolnov, kategorije plovbe,
določanje sposobnosti za plovbo morskih ladij, konvencija o
varstvu človekovega življenja na morju, konvencija o tovornih vodnih črtah, izmeritev ladij, klasifikacija morskih ladij,
ladijske listine in knjige, ladijska posadka – dolžnosti in
pravice, straža na morju med plovbo in na sidrišču, dolžnosti
članov posadke na ladji v pristanišču, poveljnik ladje, dolžnosti poveljnika v zvezi z varnostjo plovbe, poveljnik kot
zakonski zastopnik ladjarja, javna pooblastila poveljnika ladje, varstvo članov posadke na ladji (predpisi mednarodne
organizacije dela), zdravstveno nadzorstvo nad člani posadke, pridobivanje in priznavanje nazivov članov posadke, pomorske knjižice, varnost plovbe in plovne poti, morska razsvetljava, označevanje, pilotaža ladje, pomorske karte in
navtične publikacije, obveščanje o nevarnosti, meteorološka
služba, iskanje in reševanje (MERSAR), režim ladij v pristaniščih in red na ladji v pristanišču, varstvo luških delavcev in
članov posadke na ladji, ravnanje z nevarnim tovorom, preprečevanje onesnaževanja morja, upravno, zdravstveno, carinsko, veterinarsko in fitopatološko nadzorstvo v pristanišču
(ustno),
– mednarodno pomorsko pravo: viri mednarodnega pomorskega prava, obvezna uporaba mednarodnih konvencij
in mednarodnih pravil, mednarodni predpisi o prevozu stvari
po morju, konvencija o nakladnici, 1924, in protokol o njeni
spremembi, 1968, odgovornosti ladjarja za tovor, prevzet v
prevoz, klavzule o prevzemu in izročitvi tovora, dokazna moč
nakladnice, protestni roki in njihov pomen, mednarodni predpisi o omejitvi ladjarjeve odgovornosti, konvencija Združenih
narodov o prevozu tovora po morju, 1978, in spremembe,
ki jih vsebuje, mednarodni predpisi o multimodalnem prevozu potnikov in prtljage po morju, 1974, ladjarjeva odgovornost za potnike in prtljago, mednarodni predpisi o odgovornosti za onesnaževanje morja z ladje, mednarodni predpisi o
trčenju ladij, vrste trčenj po vzrokih, krivda in odgovornost za
trčenje, pristojnost sodišč za trčenje, mednarodni predpisi o
reševanju ljudi in premoženja na morju, pravice in dolžnosti
reševalcev, določitev višine nagrade za reševanje, mednarodna pravila o skupnih havarijah, uporaba York Antwerpenskih pravil, postopek poveljnika po skupni havariji, garancijske listine, pogoji in praksa glede zavarovanja ladjarjeve
odgovornosti, postopek poveljnika glede na zavarovalce odgovornosti in njihove predstavnike (ustno) in
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– angleški jezik: poznavanje strokovne terminologije o
ladji, tovoru in navigaciji, sestavljanje različnih obvestil, vremenskega poročila, prijave pomorske nezgode in protesta,
poznavanje klavzul v nakladnici, manifestu in v pogodbi o
prevozu, razumevanje meteoroloških obvestil in sporočil, ki
se nanašajo na varnost ladje in plovbe, sposobnost razumeti
in uporabljati standardni pomorski slovar, prevajanje ustreznega besedila do 250 besed iz angleškega jezika v slovenski jezik in obratno z uporabo slovarja (pismeno in ustno).
8. člen
Strokovni del izpita za naziv “član posadke v sestavi
strojne straže” na podporni ravni obsega predmete:
– ladijski motorji: vrste in način delovanja ladijskih motorjev, zagon in zaustavljanje motorjev, sistemi za hlajenje in
mazanje ladijskih strojev, izkoriščanje ladijskih strojev in ekonomičnost obratovanja in avtomatizacija pogona, vrste in
namen pomožnih strojev in naprav, ladijski krovni stroji in
naprave, rezervoarji za gorivo, mazivo in vodo, ravnanje z
reševalno opremo, način opravljanja straže v strojni službi
(ustno in praktično),
– ladijski kotli in parne turbine: konstrukcijsko in funkcijsko poznavanje ladijskih parnih turbin, vrste in delitev
ladijskih parnih kotlov in turbin, proizvodnja in vrsta vodne
pare, deli kotlov in kotelska armatura, naprave za oskrbovanje kotlov, goriva in kotelska voda (ustno in praktično),
– osnove elektrotehnike: viri električne energije in vrste toka, električna ladijska instalacija in elektronika, odjemniki električne energije in ekonomičnost obratovanja, električni merilni instrumenti, akumulatorji, generatorji, elektromotorji, transformatorji in varnostne naprave, pogon in vzdrževanje (ustno),
– goriva, maziva in voda: fizikalne in kemične lastnosti
goriva in maziva, hramba goriva, maziva in vode na ladji,
vrste goriva in maziva za ladijske motorje, ekonomičnost
obratovanja (ustno) in
– varstvo pri delu in varstvo morja pred onesnaževanjem: viri poškodb pri delu, osebna in kolektivna zaščita na
ladji, ukrepi pred onesnaževanjem morja z ladje, prva pomoč na ladji, protipožarna zaščita, ravnanje z reševalno
opremo, reševanje in obstanek na morju (ustno).
9. člen
Strokovni del izpita za naziv “častnik stroja na ladji s
pogonskim strojem z močjo do 750 kW v mali obalni plovbi”
obsega na operativni ravni predmete:
– ladijski motorji, kotli in parne turbine: vrste in način
delovanja ladijskih motorjev, zagon in zaustavljanje motorjev, oskrbovanje motorjev pri obratovanju, izkoriščanje ladijskih motorjev in ekonomičnost obratovanja, izračun moči
motorja s pomočjo indikatorskih diagramov, vrste in delitev
ladijskih parnih kotlov, ekonomičnost obratovanja kotlov,
oskrbovanje kotlov med obratovanjem, armatura kotla, priprava in obdelava kotelske vode, vrsta in delitev ladijskih
parnih turbin, način opravljanja straže v strojni službi (ustno
in praktično),
– ladijski pomožni stroji in naprave: vrste in namen
pomožnih ladijskih strojev in naprav, gonila za prenos moči
pri ladijskih strojih, ladijski krovni stroji in naprave, vrste
hladilnih naprav (ustno in praktično),
– ladijska elektrotehnika: viri električne energije in vrste toka, električna ladijska instalacija in elektronika, električni stroji in naprave, električni merilni instrumenti, vzdrževanje in ekonomičnost električnih postrojev (ustno),
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– pomorski predpisi: ladijske listine in knjige ter njihovo vodenje na ladji, klasifikacijski zavodi, tehnični pregledi,
nacionalni in mednarodni predpisi o varnosti plovbe, protipožarna zaščita na ladji (ustno) in
– ukrepi za varstvo pri delu: prva pomoč na ladji, varstvo pri delu v strojnici, predpisi in varstveni ukrepi pred
onesnaževanjem morja z ladje, ravnanje z reševalno opremo, reševanje in obstanek na morju (ustno).
10. člen
Strokovni del izpita za naziv “častnik stroja zadolžen za
stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750
kW ali več” obsega na vodstveni ravni predmete:
– ladijski motorni postroji: konstrukcijsko in funkcijsko
poznavanje ladijskih motorjev, izkoriščanje ladijskih motorjev in ekonomičnost obratovanja, avtomatizacija glavnega
motorja, alarmne naprave in daljinsko krmiljenje motornih
postrojev na ladji, fizikalne in kemične lastnosti goriva in
maziva, priprava goriva in maziva za uporabo, vzdrževanje
goriva in maziva v eksploataciji, hramba goriva in maziva na
ladji, način opravljanja straže v strojni službi (ustno in praktično),
– ladijski parni kotli in turbine: konstrukcijsko in funkcijsko poznavanje ladijskih parnih kotlov, ladijskih parnih
turbin, izkoriščanje in ekonomičnost obratovanja kotla, parnih turbin, izračun moči, avtomatizacija in varnostni ukrepi
pri ladijskih parnih kotlih in turbinah, oskrbovanje, vzdrževanje in razstavljanje ladijskih parnih kotlov in turbin, obdelava
napajalne in hladilne vode v ladijskih postrojih (ustno in
praktično),
– ladijski pomožni stroji in naprave: konstrukcijsko in
funkcijsko poznavanje vseh ladijskih pomožnih strojev in
naprav, avtomatizacija pomožnih strojev in naprav, način
delovanja, delitev in glavne značilnosti ladijskih hladilnih naprav, delitev in vzdrževanje ladijskih krovnih strojev in naprav
(ustno in praktično),
– ladijska elektrotehnika: konstrukcijsko in funkcijsko
poznavanje ladijskih električnih strojev, instalacij in naprav,
uporaba, vzdrževanje in ekonomičnost ladijskih električnih
strojev, naprav in instalacij, viri električne energije in vrste
toka, elektronika in avtomatizacija v funkciji varnosti ladijskih
postrojev (ustno in praktično),
– pomorski predpisi: ladijske listine in knjige in njihovo
vodenje, klasifikacijski zavodi, tehnični pregledi, tehnični in
drugi predpisi o varnosti ladje, ladijskih naprav in instrumentov posadke potnikov in tovora (ustno),
– ukrepi za varstvo pri delu: osebna in kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč na ladji, varstvo pri delu, protipožarna zaščita, predpisi in ukrepi pred onesnaževanjem morja z
ladje, nacionalni in mednarodni predpisi o varnosti plovbe,
ravnanje z reševalno opremo, reševanje in obstanek na morju (ustno) in
– angleški jezik: poznavanje tehnične terminologije, čitanje strokovnega besedila in njegovo prevajanje z uporabo
slovarja, sporazumevanje, sestavljanje strokovne naročilnice za potrebe ladijskega obrata, izstavljanje poročil o havarijah ladijskih postrojev (pismeno in ustno).
11. člen
Strokovni del izpita za naziv “prvi častnik stroja na ladji s
pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več” obsega na
vodstveni ravni predmete:
– ladijski motorni postroji: vrste in način delovanja ladijskih motorjev, obratovanje in vzdrževanje glavnih ladijskih
motorjev, organizacija dela posadke stroja za delo z glavnim
motorjem, izračun moči glavnega motorja s pomočjo indika-
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torskih diagramov, ekonomičnost obratovanja in stopnja delovanja glavnega motorja, odpravljanje okvar na glavnem
motorju, izračun zalog in porabe goriva, maziva, vode, potrošnega materiala, avtomatizacija pri glavnem motorju, način opravljanja straže v strojni službi (ustno in praktično),
– ladijski parni kotli in turbine: obratovanje in vzdrževanje ladijskih parnih kotlov in parnih turbin, organizacija dela
posadke stroja za delo z ladijskimi parnimi kotli in turbinami,
izračun moči parnih turbin, ekonomičnost obratovanja in
stopnja delovanja parnih turbin, odpravljanje okvar na parnih
kotlih in parnih turbinah, avtomatizacija pri parnih turbinah,
ekonomičnost obratovanja in stopnja delovanja parnih kotlov, izračun porabe in zaloge goriva in vode za kotelski
postroj, obdelava napajalne vode, avtomatizacija pri ladijskih kotelskih postrojih, varnostni ukrepi za delovanje kotelskih postrojev, razstavljanje parnih kotlov, parnih turbin (ustno in praktično),
– ladijski pomožni stroji in naprave: vrste in namen
pomožnih strojev in naprav, obratovanje, izkoriščanje in
vzdrževanje pomožnih strojev in naprav, organizacija dela
posadke stroja za delo z vsemi pomožnimi stroji in napravami na ladji, ekonomičnost obratovanja pomožnih strojev in
naprav, odpravljanje okvar na pomožnih strojih in napravah, avtomatizacija pomožnih strojev in naprav, ladijske
hladilne naprave, ladijski krovni stroji in naprave (ustno in
praktično),
– ladijska elektrotehnika in avtomatizacija: vrste in namen vseh ladijskih električnih strojev, naprav in instalacij,
uporaba, vzdrževanje in ekonomičnost ladijskih električnih
strojev, naprav in instalacij, stopnja avtomatizacije ladijskega
strojnega kompleksa, elektronika in avtomatizacija v funkciji
varnosti ladijskih postrojev (ustno in praktično),
– pomorski predpisi: mednarodni in nacionalni pomorski predpisi o varnosti plovbe, ladijske listine in knjige ter
njihovo vodenje, klasifikacijski zavodi, tehnični pregledi,
osebna in kolektivna zaščita na ladji, predpisi in izvrševanje
varstvenih ukrepov pri delu, predpisi in izvrševanje ukrepov
protipožarne zaščite, predpisi in izvrševanje ukrepov pred
onesnaževanjem morja za ladje, ravnanje z reševalno opremo, reševanje in obstanek na morju, (ustno) in
– angleški jezik: poznavanje tehnične terminologije, čitanje, pisanje in prevajanje strokovnega besedila z uporabo
slovarja, sporazumevanje, sestavljanje strokovne naročilnice za potrebe ladijskega obrata, sestavljanje poročil o havarijah ladijskih postrojev (pismeno in ustno).
12. člen
Strokovni del izpita za naziv “pomorski radiotelegrafist
II. razreda” obsega na operativni ravni predmete:
– sprejemanje in pošiljanje Morsejevih znakov: pošiljanje in sprejemanje šifriranega besedila (črke, številke in
interpunkcija) – 80 črk na minuto in odprtega besedila –
100 črk na minuto, čas pošiljanja in sprejemanja – 5 minut
(pismeno in praktično),
– pravila o radijski službi: mednarodna konvencija o
telekomunikacijah, mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju, pravilniki o radijskem prometu –
mednarodni in nacionalni, nomenklatura frekvenc in valovnih dolžin, označevanje oddaj, frekvenca – dodelitev in uporaba, dodelitev frekvence po službi, državi in radijski postaji,
delitev sveta na regije, ukrepi zoper motnje, preskusi, kontrola delovanja, poročila o prekrških, administrativne določbe o radijskih postajah, tajnost, dovoljenje za delo, spričevalo o zanesljivosti radiotelegrafske in radio-telefonske naprave, klicni znak, identifikacija, selektivna številka, publikacije
za radijsko službo na ladji, frekvence za nevarnost, varstvo
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frekvenc za nevarnost, bedenje na frekvencah za nevarnost,
signal za nevarnost, klic in sporočilo o nevarnosti, postopek
v nevarnosti v radiofoniji in radiografiji, potrdilo sprejema
sporočila o nevarnosti, radijski promet v zvezi z nevarnostjo,
pošiljanje sporočila o nevarnosti z ladje, ki ni v nevarnosti,
signali in sporočila o stiski, signali in sporočila o varnosti,
znak za alarm v radiotelegrafiji in radiotelefoniji, signali radijske boje, selektivni klic vsem ladjam, signali za navigacijska
opozorila, služba za goniometrijo in radijski žaromet, meteorološka služba, služba signalov točnega časa, pooblastila
poveljnika, nazivi v službi za radijske zveze, kategorije radijskih postaj, delovni čas, inšpekcijski pregled radijske postaje, uporaba frekvenc v radiotelegrafiji, klic, odgovor, promet, klicne in delovne frekvence ladijske radijske postaje,
uporaba frekvenc pri ozkopasovni telegrafiji, uporaba frekvenc v radiotelefoniji – način dela, klic, odgovor in promet,
prednost v radijskem prometu, postopek klicanja in odgovarjanja s selektivnim klicem, klic, odgovor na klic, promet,
potrdilo sprejema, končano delo v radiotelegrafiji in radiotelefoniji, radiotelegrami – deli, štetje besed in pristojbine,
radiotelefonski pogovori, pristojbine, rok za hrambo arhiva,
poznavanje in uporaba službenih kartic, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa in standardnega pomorskega slovarja, postopki v radijski službi pri uporabi priročnika o iskanju
in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), varstveni ukrepi
za varnost ladje in osebja pred nevarnostjo v zvezi z radijskimi napravami, vštevši električne, radiacijske, kemične in
mehanične nevarnosti, protipožarna zaščita na ladji, posebne metode gašenja požara na radijskih napravah, osebna in
kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč in uporaba opreme
za reševanje življenj, plovba v vojnih razmerah, način opravljanja straže v službi zvez (ustno in praktično),
– elektrotehnika in radijska tehnika: električna napetost, tok in upor, padec napetosti na uporniku, zakoni razdelitve električnega toka, moč in delo električnega toka, primarni in sekundarni viri električne energije, kemični viri električne energije, akumulatorji, magnetizem in elektromagnetizem, zmogljivost in kondenzatorji, izmenični tok, upor,
induktivnost in zmogljivost v tokokrogu izmeničnega toka,
impedanca, moč izmeničnega toka, transformator, električni stroji, merilni instrumenti, električne meritve, nihajni krogi,
elektronske cevi, polprevodniki, tranzistorji, PNP in NPN
tranzistor, osnovni spoji tranzistorja, povratna zveza, operacijski ojačevalniki, stabilizacija napetosti, tranzistor kot sklopka, multivibratorji, generatorji žagaste napetosti, logične in
redne sklopke, nizkofrekvenčno ojačanje, visokofrekvenčno ojačanje, oscilatorji, modulacija, detekcija, mešanje, filtri, katodne cevi, antene, vodi za napajanje anten, frekvenca
in valovna dolžina, elektromagnetni valovi (ustno),
– radiokomunikacijske in elektronske navigacijske naprave: Radiotelegrafske naprave, glavni oddajnik in sprejemnik – blok shema in opis vseh blokov, rezervni oddajnik
in sprejemnik, avtomatski taster radiotelegrafskih signalov
alarma in nevarnosti, avtomatski sprejemnik radiotelegrafskih signalov alarma, kratkovodni oddajnik – blok shema in
opis vseh blokov, prenosna radijska postaja sredstev za
reševanje, radijska postaja reševalnega motornega čolna,
radioteleks, radiotelefonske naprave, radiotelefonski oddajnik in sprejemnik – blok shema in opis vseh blokov, avtomatski generator radiotelefonskih signalov alarma, sprejemnik radiotelefonskega alarmnega znaka, zvočnik s filtrom,
UKV radiotelefonska postaja, radijska boja, satelitske komunikacijske naprave, radar, radiogoniometer, faksimile, globinomer, girokompas, hiperbolični navigacijski sistemi, naprave satelitske navigacije (ustno in praktično),
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– osnove meteorologije in navigacije: delitev in sestava
atmosfere, temperatura, vlažnost, oblaki, atmosferski tlak,
vetrovi in valovi, zračne gmote, fronte, neurja in nevihte,
instrumenti za merjenje meteoroloških podatkov, sestavljanje, sprejemanje in dajanje meteoroloških poročil, vremenska napoved, meteorološka obvestila za pomorščake, naloga in delitev navigacije, geografske koordinate, navtična
milja in vozel, horizont, osnovno poznavanje in čitanje pomorskih kart, kurs, kot premca, azimut, navigacijska sredstva, določitev pozicij ladje z radiogoniometrom, uporaba radarja za določitev pozicije ladje, označevalne luči in označbe (ustno in praktično) in
– angleški jezik: narek angleškega besedila do 200
besed in prevajanje v slovenski jezik z uporabo slovarja,
čitanje besedila iz pravil o radijski službi in prevajanje v
slovenski jezik, sestavljanje obvestil, ki se nanašajo na varnost ladje, posadke in potnikov (pismeno in ustno).
13. člen
Strokovni del izpita za naziv “pomorski radiotelegrafist
I. razreda” obsega na operativni ravni predmete:
– sprejemanje in oddajanje Morsejevih znakov: oddajanje in sprejemanje šifriranega besedila (črke, številke in
interpunkcija) – 100 črk na minuto in odprtega besedila –
125 črk na minuto, čas oddajanja in sprejemanja – 5 minut
(pismeno in praktično),
– pravila o radijski službi: mednarodna konvencija o
telekomunikacijah, mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju, pravilniki o radijskem prometu –
mednarodni in nacionalni, nomenklatura frekvenc in valovnih dolžin, označevanje oddaj, frekvenca – dodelitev in uporaba, dodelitev frekvence po službi, državi in radijski postaji,
delitev sveta na regije, ukrepi zoper motnje, preskusi, kontrola delovanja, poročila o prekrških, administrativne določbe o radijskih postajah, tajnost, dovoljenje za delo, spričevalo o zanesljivosti radiotelegrafske in radiotelefonske naprave, klicni znak, identifikacija, selektivna številka, publikacije
za radijsko službo na ladji, frekvence za nevarnost, varstvo
frekvenc za nevarnost, bedenje na frekvencah za nevarnost,
signal za nevarnost, klic in sporočilo o nevarnosti, postopek
v nevarnosti v radiofoniji in radiotelegrafiji, potrdilo sprejema
sporočil o nevarnosti, radijski promet v zvezi z nevarnostjo,
pošiljanje sporočil o nevarnosti z ladje, ki ni v nevarnosti,
signali in sporočila o stiski, signali in sporočila o varnosti,
znak za alarm v radiotelegrafiji in radiotelefoniji, signali radijske boje, selektivni klic vsem ladjam, signali za navigacijska
opozorila, služba za goniometrijo in radijski žaromet, meteorološka služba, služba signalov točnega časa, pooblastila
poveljnika, nazivi v službi za radijske zveze, kategorije radijskih postaj, delovni čas, inšpekcijski pregled radijske postaje, uporaba frekvenc v radiotelegrafiji, klic, odgovor, promet, klicne in delovne frekvence ladijske radijske postaje,
uporaba frekvenc pri ozkopasovni telegrafiji, uporaba frekvenc v radiotelefoniji – način dela, klic, odgovor in promet,
prednost v radijskem prometu, postopek klicanja in odgovarjanja s selektivnim klicem, klic, odgovor na klic, promet,
potrdilo sprejema, končano delo v radiotelegrafiji in radiotelefoniji, radiotelegrami – deli, štetje besed in pristojbine,
radiotelefonski pogovori, pristojbine, rok za hrambo arhiva,
poznavanje in uporaba službenih kartic, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa in standardnega pomorskega slovarja, postopki v radijski službi pri uporabi priročnika o iskanju
in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), varstveni ukrepi
za varnost ladje in osebja pred nevarnostjo v zvezi z radijskimi napravami, vštevši električne, radiacijske, kemične in
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mehanične nevarnosti, protipožarna zaščita na ladji, posebne metode gašenja požara na radijskih napravah, osebna in
kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč in uporaba opreme
za reševanje življenj, plovba v vojnih razmerah, način opravljanja straže v službi zvez (ustno in praktično),
– elektrotehnika in radijska tehnika: električna napetost, tok in upor, padec napetosti na uporniku, zakoni razdelitve električnega toka, moč in delo električnega toka, primarni in sekundarni viri električne energije, kemični viri električne energije, akumulatorji, magnetizem in elektromagnetizem, zmogljivost in kondenzatorji, izmenični tok, upor,
induktivnost in zmogljivost v tokokrogu izmeničnega toka,
impedanca, moč izmeničnega toka, transformator, električni stroji, merilni instrumenti, električne meritve, nihajni krogi,
elektronske cevi, polprevodniki, tranzistorji, PNP in NPN
tranzistor, osnovni spoji tranzistorja, povratna zveza, operacijski ojačevalniki, stabilizacija napetosti, tranzistor kot sklopka, multivibratorji, generatorji žagaste napetosti, logične in
redne sklopke, nizkofrekvenčno ojačanje, visokofrekvenčno ojačanje, oscilatorji, modulacija, detekcija, mešanje, filtri, katodne cevi, antene, vodi za napajanje anten, frekvenca
in valovna dolžina, elektromagnetni valovi (ustno),
– radiokomunikacijske in elektronske navigacijske naprave: radiotelegrafske naprave, glavni oddajnik in sprejemnik – blok shema in opis vseh blokov, rezervni oddajnik in
sprejemnik, avtomatski taster radiotelegrafskih signalov alarma in nevarnosti, avtomatski sprejemnik radiotelegrafskih
signalov alarma, kratkovodni oddajnik – blok shema in opis
vseh blokov, prenosna radijska postaja sredstev za reševanje, radijska postaja reševalnega motornega čolna, radioteleks, radiotelefonske naprave, radiotelefonski oddajnik in
sprejemnik – blok shema in opis vseh blokov, avtomatski
generator radiotelefonskih signalov alarma, sprejemnik radiotelefonskega alarmnega znaka, zvočnik s filtrom, UKV
radiotelefonska postaja, radijska boja, satelitske komunikacijske naprave, radar, radiogoniometer, faksimile, globinomer, girokompas, hiperbolični navigacijski sistemi, naprave
satelitske navigacije (ustno in praktično),
– osnove meteorologije in navigacije: delitev in sestava
atmosfere, temperatura, vlažnost, oblaki, atmosferski tlak,
vetrovi in valovi, zračne gmote, fronte, neurja in nevihte,
instrumenti za merjenje meteoroloških podatkov, sestavljanje, sprejemanje in dajanje meteoroloških poročil, vremenska napoved, meteorološka obvestila za pomorščake, naloga in delitev navigacije, geografske koordinate, navtična
milja in vozel, horizont, osnovno poznavanje in čitanje pomorskih kart, kurs, kot premca, azimut, navigacijska sredstva, določitev pozicij ladje z radiogoniometrom, uporaba radarja za določitev pozicije ladje, označevalne luči in označbe (ustno in praktično) in
– angleški jezik: narek angleškega besedila do 250
besed in prevajanje v slovenski jezik z uporabo slovarja,
čitanje besedila iz pravil o radijski službi in prevajanje v
slovenski jezik, sestavljanje obvestil, ki se nanašajo na varnost ladje, posadke in potnikov, sporazumevanje na temo o
varnosti plovbe po morju in varstvu človekovega življenja
(pismeno in ustno).
14. člen
Strokovni del izpita za naziv “pomorski radiotelefonist z
omejenim pooblastilom” obsega na operativni ravni predmete:
– pravila o radijski službi: listine radiotelefonske postaje, služba bedenja, preizkus naprav, delo v pristanišču, nadzorstvo in inšpekcija, tajnost v radijskem prometu, namestitev radijske postaje, deli radijske postaje, splošni postopek
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za vzpostavitev zveze, čas molka, signal za nevarnost, klic in
sporočilo o nevarnosti v radiotelefoniji, signali in sporočila o
stiski in signali in sporočila o varnosti v radiotelefoniji, prednost v radijskem prometu, radiotelegram, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, varstveni ukrepi za
varnosti ladje in osebja pred nevarnostmi v zvezi z radijskimi
napravami, vštevši električne, radiacijske, kemične in mehanične nevarnosti, protipožarna zaščita na ladji, osebna in
kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč in uporaba opreme
za reševanje življenj (ustno in praktično) in
– praktično ravnanje z radiotelefonsko postajo: opis
radiotelefonskih naprav in ravnanje z njimi, vzdrževanje akumulatorjev, vzpostavitev radiotelefonske zveze, (ustno in
praktično).
15. člen
Strokovni del izpita za naziv “pomorski radiotelefonist s
splošnim pooblastilom” obsega na operativni ravni predmete:
– pravila o radijski službi: listine radiotelefonske postaje, radijski dnevnik, služba bedenja, znaki za identifikacijo,
preskušanje naprav, delo v pristanišču, nadzor in inšpekcija, tajnost v radijskem prometu, pooblastila poveljnika in
dolžnost radiotelefonista, namestitev in sestava radijske postaje, avtomatski generator radiotelefonskih signalov za
alarm, postaja reševalnega čolna, radijska boja, viri električne energije na ladji, vzpostavitev zveze, čas molka, signal za
nevarnost, klic in sporočilo o nevarnosti v radiotelefoniji,
signali in sporočila o nujnosti in signali in sporočila o varnosti v radiotelefoniji, prednost v radijskem prometu, služba
radijskega namerjanja, meteorološka služba, radiotelegrami, radiotelefonski pogovori, uporaba mednarodne tabele
za črkovanje črk in številk, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa in standardnega pomorskega slovarja, postopki v radijski službi pri uporabi priročnika o iskanju in
reševanju za trgovske ladje (MERSAR), varstveni ukrepi za
varnost ladje in osebja pred nevarnostmi v zvezi z radijskimi
napravami, vštevši električne, radiacijske, kemične in mehanične nevarnosti, protipožarna zaščita na ladji, osebna in
kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč in uporaba opreme
za reševanje življenj, plovba v vojnih razmerah (ustno in
praktično),
– osnove radiotelefonije: elektromagnetni valovi, frekvenca in valovna dolžina, vrste in vloga antene, poznavanje
osnovnih elementov radijskih naprav, enosmerni in izmenični tok, akumulatorji in usmerniki, princip delovanja sprejemnikov in oddajnikov (ustno),
– praktično ravnanje z radiotelefonsko postajo: opis in
ravnanje z radiotelefonskimi napravami, vzdrževanje akumulatorjev, vzpostavitev radiotelefonske zveze, uporaba instrumentov na radijskih napravah, ravnanje s prenosno postajo
plovila za reševanje, preizkušanje avtomatskega generatorja
radiotelefonskih signalov za alarm (ustno in praktično) in
– angleški jezik: poznavanje strokovne terminologije v
pomorski radiotelefonski službi, čitanje angleškega besedila do 100 besed in prevajanje v slovenski jezik, sporazumevanje na temo radiotelefonske službe za varnost plovbe
(ustno).
16. člen
Strokovni del izpita za naziv “ladijski elektronik I. razreda” obsega na operativni ravni predmete:
– pravila o radijski službi: mednarodna konvencija o
telekomunikacijah, mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju, pravilniki o radijskem prometu
mednarodni in nacionalni, nomenklatura frekvenc in valov-
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nih dolžin, označevanje oddaj, frekvenca – dodelitev in uporaba, dodelitev frekvence po službi, državi in radijski postaji,
delitev sveta na regije, ukrepi zoper motnje, preskusi, kontrola delovanja univerzalnega pomorskega sistema za varnost in stisko na morju (v nadaljnjem besedilu: GMDSS),
GMDSS sistemov in podsistemov, poročila o prekrških, administrativne določbe o radijskih postajah, tajnost, dovoljenje za delo, klicni znak, identifikacija, selektivna številka,
publikacije za radijsko službo na ladji, frekvence za nevarnost, varstvo frekvenc za nevarnost, uporaba GMDSS opreme v primeru nevarnosti, klic in sporočilo o nevarnosti,
postopek v nevarnosti, potrdilo sprejema sporočila o nevarnosti, radijski promet v zvezi z nevarnostjo, pošiljanje sporočila o nevarnosti z ladje, ki ni v nevarnosti, signali in sporočila o stiski, signali in sporočila o varnosti, signali radijske
boje, selektivni klic vsem ladjam, signali za navigacijska
opozorila, meteorološka služba, služba signalov točnega
časa, pooblastila poveljnika, nazivi v službi za radijske zveze, kategorije radijskih postaj, delovni čas, inšpekcijski pregled radijske postaje, uporaba frekvenc v radijskem prometu, klic, odgovor, promet, klicne in delovne frekvence ladijske radijske postaje, prednost v radijskem prometu, postopek klicanja in odgovarjanja s selektivnim klicem, klic,
odgovor na klic, promet, potrdilo sprejema, končano delo,
radiotelegrami – deli, štetje besed in pristojbine, radiotelefonski pogovori, pristojbine, rok za hrambo arhiva, poznavanje in uporaba službenih kratic, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa in standardnega pomorskega slovarja, postopki v radijski službi pri uporabi priročnika o iskanju in
reševanju za trgovske ladje (MERSAR), varstveni ukrepi za
varnost ladje in osebja pred nevarnostjo v zvezi z radijskimi
napravami, vštevši električne, radiacijske, kemične in mehanične nevarnosti, protipožarna zaščita na ladji, posebne metode gašenja požara na radijskih napravah, osebna in kolektivna zaščita na ladji, prva pomoč in uporaba opreme za
reševanje življenj, plovba v vojnih razmerah (ustno in praktično),
– elektrotehnika in radijska tehnika: električna napetost, tok in upor, padec napetosti na uporniku, zakoni razdelitve električnega toka, moč in delo električnega toka, primarni in sekundarni viri električne energije, kemični viri električne energije, akumulatorji, magnetizem in elektromagnetizem, zmogljivost in kondenzatorji, izmenični tok, upor,
induktivnost in zmogljivost v tokokrogu izmeničnega toka,
impedanca, moč izmeničnega toka, transformator, električni stroji, merilni instrumenti, električne meritve, nihajni krogi,
elektronske cevi, polprevodniki, tranzistorji, PNP in NPN
tranzistor, osnovni spoji tranzistorja, povratna zveza, operacijski ojačevalniki, stabilizacija napetosti, tranzistor kot sklopka, multivibratorji, generatorji žagaste napetosti, logične in
redne sklopke, nizkofrekvenčno ojačanje, visokofrekvenčno ojačanje, oscilatorji, modulacija, detekcija, mešanje, filtri, katodne cevi, antene, vodi za napajanje anten, frekvenca
in valovna dolžina, elektromagnetni valovi (ustno),
– GMDSS komunikacijske in elektronske navigacijske
naprave: GMDSS naprave – blok shema in opis vseh blokov, prenosna radijska postaja sredstev za reševanje, radioteleks, radiotelefonski oddajnik in sprejemnik – blok shema
in opis vseh blokov, satelitske komunikacijske naprave, radar, radiogoniometer, faksimile, globinomer, girokompas,
hiperbolični navigacijski sistemi, naprave satelitske navigacije, osnovno znanje navigacije (ustno in praktično),
– popravila GMDSS opreme: ugotoviti in popraviti vsako okvaro na GMDSS sistemih in podsistemih, preventivna
vzdrževalna dela na GMDSS sistemih in podsistemih, poz-
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navanje elektronskih delov, njihov namen in delovanje komponent in modulov (ustno in praktično),
– angleški jezik: narek angleškega besedila do 250
besed in prevajanje v slovenski jezik z uporabo slovarja,
čitanje besedila iz pravil o radijski službi in prevajanje v
slovenski jezik, sestavljanje obvestil, ki se nanašajo na varnost ladje, posadke in potnikov, sporazumevanje na temo o
varnosti plovbe po morju in varstvu človekovega življenja
(pismeno in ustno) in
– delo na simulatorju: oddajanje signalov za stisko z
ladje na obalo s pomočjo najmanj dveh različnih in med
seboj neodvisnih sredstev, s katerimi je možno opravljati
radio komunikacije, oddajanje in sprejemanje signalov za
stisko med dvema ladjama, sprejemanje signalov za stisko,
ki ga oddaja obalna radijska postaja, oddajanje in sprejemanje vsklajenih komunikacij, ki se nanašajo na iskanje in
reševanje na morju, oddajanje in sprejemanje komunikacij
na prizorišču stiske, oddajanje in sprejemanje signalov za
lokalizacijo, sprejemanje informacij, ki se nanašajo na varnost plovbe, oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi radijskimi postajami oziroma mrežami,
komuniciranje med dvema ladjama (praktično).
17. člen
Strokovni del izpita za naziv “ladijski elektronik II. razreda” obsega na operativni ravni predmete:
– pravila o radijski službi: mednarodna konvencija o
telekomunikacijah, mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju, pravilniki o radijskem prometu
– mednarodni in nacionalni, nomenklatura frekvenc in valovnih dolžin, označevanje oddaj, frekvenca – dodelitev in
uporaba, dodelitev frekvence po službi, državi in radijski
postaji, delitev sveta na regije, ukrepi zoper motnje, preskusi, kontrola delovanja GMDSS sistemov in podsistemov, poročila o prekrških, administrativne določbe o radijskih postajah, tajnost, dovoljenje za delo, klicni znak, identifikacija, selektivna številka, publikacije za radijsko službo
na ladji, frekvence za nevarnost, varstvo frekvenc za nevarnost, uporaba GMDSS opreme v primeru nevarnosti, klic
in sporočilo o nevarnosti, postopek v nevarnosti, potrdilo
sprejema sporočila o nevarnosti, radijski promet v zvezi z
nevarnostjo, pošiljanje sporočila o nevarnosti z ladje, ki ni
v nevarnosti, signali in sporočila o stiski, signali in sporočila o varnosti, signali radijske boje, selektivni klic vsem
ladjam, signali za navigacijska opozorila, meteorološka služba, služba signalov točnega časa, pooblastila poveljnika,
nazivi v službi za radijske zveze, kategorije radijskih postaj,
delovni čas, inšpekcijski pregled radijske postaje, uporaba
frekvenc v radijskem prometu, klic, odgovor, promet, klicne in delovne frekvence ladijske radijske postaje, prednost
v radijskem prometu, postopek klicanja in odgovarjanja s
selektivnim klicem, klic, odgovor na klic, promet, potrdilo
sprejema, končano delo, radiotelegrami – deli, štetje besed in pristojbine, radiotelefonski pogovori, pristojbine,
rok za hrambo arhiva, poznavanje in uporaba službenih
kratic, uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in
številk, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa in
standardnega pomorskega slovarja, postopki v radijski službi pri uporabi priročnika o iskanju in reševanju za trgovske
ladje (MERSAR), varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja
pred nevarnostjo v zvezi z radijskimi napravami, vštevši
električne, radiacijske, kemične in mehanične nevarnosti,
protipožarna zaščita na ladji, posebne metode gašenja
požara na radijskih napravah, osebna in kolektivna zaščita
na ladji, prva pomoč in uporaba opreme za reševanje življenj, plovba v vojnih razmerah (ustno in praktično),
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– elektrotehnika in radijska tehnika: električna napetost, tok in upor, padec napetosti na uporniku, zakoni razdelitve električnega toka, moč in delo električnega toka, primarni in sekundarni viri električne energije, kemični viri električne energije, akumulatorji, magnetizem in elektromagnetizem, zmogljivost in kondenzatorji, izmenični tok, upor,
induktivnost in zmogljivost v tokokrogu izmeničnega toka,
impedanca, moč izmeničnega toka, transformator, električni stroji, merilni instrumenti, električne meritve, nihajni krogi,
elektronske cevi, polprevodniki, tranzistorji, PNP in NPN
tranzistor, osnovni spoji tranzistorja, povratna zveza, operacijski ojačevalniki, stabilizacija napetosti, tranzistor kot sklopka, multivibratorji, generatorji žagaste napetosti, logične in
redne sklopke, nizkofrekvenčno ojačanje, visokofrekvenčno ojačanje, oscilatorji, modulacija, detekcija, mešanje, filtri, katodne cevi, antene, vodi za napajanje anten, frekvenca
in valovna dolžina, elektromagnetni valovi (ustno),
– GMDSS komunikacijske in elektronske navigacijske
naprave: GMDSS naprave, blok shema in opis vseh blokov,
prenosna radijska postaja sredstev za reševanje, radioteleks, radiotelefonski oddajnik in sprejemnik – blok shema in
opis vseh blokov, satelitske komunikacijske naprave, radar,
radiogoniometer, faksimile, globinomer, girokompas, hiperbolični navigacijski sistemi, naprave satelitske navigacije,
osnovno znanje navigacije (ustno in praktično),
– popravila GMDSS opreme: ugotoviti in popraviti vsako okvaro na GMDSS sistemih in podsistemih, preventivna
vzdrževalna dela na GMDSS sistemih in podsistemih, poznavanje elektronskih delov, njihov namen in delovanje komponent/modulov (ustno in praktično),
– angleški jezik: narek angleškega besedila do 250
besed in prevajanje v slovenski jezik z uporabo slovarja,
čitanje besedila iz pravil o radijski službi in prevajanje v
slovenski jezik, sestavljanje obvestil, ki se nanašajo na varnost ladje, posadke in potnikov, sporazumevanje na temo o
varnosti plovbe po morju in varstvu človekovega življenja
(pismeno in ustno) in
– delo na simulatorju: oddajanje signalov za stisko z
ladje na obalo s pomočjo najmanj dveh različnih in med
seboj neodvisnih sredstev, s katerimi je možno opravljati
radiokomunikacije, oddajanje in sprejemanje signalov za stisko med dvema ladjama, sprejemanje signalov za stisko, ki
ga oddaja obalna radijska postaja, oddajanje in sprejemanje
vsklajenih komunikacij, ki se nanašajo na iskanje in reševanje na morju, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske, oddajanje in sprejemanje signalov za lokalizacijo, sprejemanje informacij, ki se nanašajo na varnost
plovbe, oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi radijskimi postajami oziroma mrežami, komuniciranje med dvema ladjama (praktično).
18. člen
Strokovni del izpita za naziv “radijski operater s splošnim pooblastilom” obsega na operativni ravni predmete:
– pravila o radijski službi: natančno poznavanje za vzpostavljanje na VHF GMDSS opremi, komunikacij v stiski, nujnost in varnost, telefoni in telexi (javna korespondenca) in
taksiranje, navigacijska opozorila, vremenska poročila, zdravniški nasveti na morskem področju, frekvence/kanali dodeljeni za varnost in nevarnost dodeljenih na MF in VHF frekvenčnem področju na GMDSS opremi, namen in vrsta oddajanja, dovoljene vrste oddajanja, obsegi, načini dela in
uporaba frekvenc, ki so dodeljena za nevarnost, varnost in
javno korespondenco v HF in satelitskem frekvenčnem in
javno korespondenco v MF in VHF frekvenčnem področju,
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zaščito VHF kanalov za nevarnost in varnost pred škodljivimi
motnjami in načini preprečevanja motenj, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa, uporaba standardnega pomorskega navtičnega slovarja, uporaba priročnika o iskanju
in reševanju za trgovske ladje (MERSAR), uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk, varstveni ukrepi za
varnost ladje in osebja pred nevarnostmi v zvezi z radijskimi
napravami vštevši električne, radiacijske, kemične in mehanske nevarnosti, protipožarno zaščito na ladji in metode
gašenja požarov na radijskih napravah, nudenje prve pomoči in uporaba opreme za reševanje ljudskih življenj (pismeno
in ustno),
– GMDSS: osnovni koncept in funkcije sistema, podsistemi GMDSS (ustno in praktično),
– satelitska komunikacija: INMARSAT sistem–vesoljni
segment, obalne zemeljske postaje, ladijske zemeljske postaje, INMARSAT služba–alarmi v smereh ladja–obala, obala–ladja in ladja–ladja, INMARSAT EPIRB satelitski sistem,
COSPAS – SARSAT sistem – opis podsistemov (ustno in
praktično),
– zemeljska komunikacija: sistem digitalnega selektivnega klica, HF, MF in VHF GMDSS postaje (ustno in praktično),
– komunikacije za objavljanje pomorskih varnostnih poročil: NAVTEX služba, NAVAREA služba, satelitski razširjeni
sprejemnik skupinskega poziva (EGC), (ustno in praktično),
– naprave sredstev za reševanje: elektronski radarski
reflektor, VHF prenosna radijska postaja, minimalni sistem
in oprema na ladjah glede na področja plovbe, postopki pri
avtomatičnih komunikacijah – komunikacije za nevarnost,
naprave in komunikacijske mreže na obali, uporaba računalnika v GMDSS sistemu, viri napajanja GMDSS naprav, natančno poznavanje dela in uporabe vseh GMDSS naprav,
pošiljanje in sprejemanje z radiotelefonsko postajo in radiotelexom (ustno in praktično),
– delo na GMDSS opremi ali na simulatorju: oddajanje
signalov za stisko z ladje na obalo s pomočjo najmanj dveh
različnih in med seboj neodvisnih sredstev, s katerimi je
možno opravljati radiokomunikacije, oddajanje in sprejemanje signalov za stisko med dvema ladjama, sprejemanje
signalov za stisko, ki jih oddaja obalna radijska postaja,
oddajanje in sprejemanje usklajenih komunikacij, ki se nanašajo na iskanje in reševanje na morju, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske, oddajanje in sprejemanje signalov za lokalizacijo, sprejemanje informacij, ki se
nanašajo na varnost plovbe, oddajanje in sprejemanje splošnih radijskih komunikacij z obalnimi radijskimi postajami
oziroma mrežami: komuniciranje med dvema ladjama (praktično) in
– angleški jezik: natančno poznavanje terminologije iz
področja komunikacij, ki se nanašajo na varstvo človeških
življenj na morju in računsko tehniko (pismeno in ustno).
19. člen
Strokovni del izpita za naziv “radijski operater z omejenim pooblastilom” obsega na operativni ravni predmete:
– pravila o radijski službi: poznavanje postopkov za
vzpostavljanje VHF komunikacij na napravi za selektivni digitalni klic, v stiski, nujnosti in varnosti v slovenskem in angleškem jeziku, radiotelegrami, telefoni in telexi (javna korespondenca) in taksiranje, navigacijska opozorila, vremenska poročila in zdravniški nasveti na morskem področju A,
kanali varnost, nevarnost in sigurnost dodeljenih na VHF
frekvenčnem področju, namen in vrsta oddajanja, način dela in uporaba VHF kanalov za nevarnost, varnost in javno
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korespondenco, zaščito VHF kanalov za nevarnost in varnost pred škodljivimi motnjami in načini preprečevanja motenj, uporaba mednarodnega signalnega kodeksa, uporaba
standardnega pomorskega navtičnega slovarja, uporaba priročnika o iskanju in reševanju za trgovske ladje (MERSAR),
uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk,
varstveni ukrepi za varnost ladje in osebja pred nevarnostmi
v zvezi z radijskimi napravami vštevši električne, radiacijske,
kemične in mehanske nevarnosti, protipožarno zaščito na
ladji in metode gašenja požarov na radijskih napravah, nudenje prve pomoči in uporaba opreme za reševanje ljudskih
življenj (pismeno in ustno),
– GMDSS: osnovni koncept in funkcije sistema, podsistemi GMDSS sistema (ustno in praktično),
– satelitska komunikacija: INMARSAT EPIRB satelitski
sistem, COSPAS – SARSAT sistem (ustno in praktično),
– zemeljska komunikacija: komercialna VHF radio služba, sistem digitalnega selektivnega klica, radio telex sitem
(ustno in praktično),
– komunikacije za objavljanje pomorskih varnostnih poročil: NAVTEX služba (ustno in praktično),
– naprave sredstev za reševanje, avtomatični elektronski radarski reflektor, prenosna VHF radio postaja, minimalni sistem in oprema na ladjah v morskem področju A1,
postopek pri avtomatičnih komunikacijah – komunikacije za
nevarnost, naprave in komunikacijska mreža na obali, izvori
napajanja GMDSS naprav, poznavanje dela in uporabe vseh
GMDSS naprav na področju plovbe A1, oddajanje in sprejemanje z VHF radiotelefonsko postajo (ustno in praktično) in
– delo na GMDSS napravah ali na simulatorju: oddajanje signal za stisko z ladje na obalo s pomočjo najmanj dveh
različnih in med seboj neodvisnih sredstev, s katerimi je
možno opravljati radiokomunikacije, oddajanje in sprejemanje signalov za stisko med dvema ladjama, sprejemanje
signalov za stisko, ki jih oddaja obalna radijska postaja,
oddajanje in sprejemanje vsklajenih komunikacij, ki se nanašajo na iskanje in reševanje na morju, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske, oddajanje in sprejemanje signalov za lokalizacijo, sprejemanje informacij, ki se
nanašajo na varnost plovbe, oddajanje in sprejemanje splošnih radijskih komunikacij z obalnimi radijskimi postajami
oziroma mrežami, komuniciranje med dvema ladjama (praktično).
20. člen
Strokovna literatura, ki je določena v 7., 15., 18. in
19. členu tega pravilnika, je na vpogled in razpolago na
Fakulteti za pomorstvo in promet.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati
dogovor o strokovnem delu izpitnega programa za nazive
članov posadke ladij Jugoslovanske trgovske mornarice
(Uradni list SFRJ, št. 16/83, 37/85).
22. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-10/98
Ljubljana, dne 17. aprila 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
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1465. Pravila za opravljanje mature za kandidate s
posebnimi potrebami

Na podlagi 17. člena Pravilnika o maturi (Uradni list
RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96, 5/97
in 84/97) je Republiška maturitetna komisija na svoji 2.
izredni seji dne 6. 3. 1998 sprejela

PRAVILA
za opravljanje mature za kandidate s posebnimi
potrebami
1. člen
(pravila)
Pravila za opravljanje mature za kandidate s posebnimi
potrebami (v nadaljevanju: pravila) omogočajo kandidatom,
ki so slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, z
govornimi motnjami, dolgotrajno bolni ali imajo posebne
učne težave (v nadaljevanju: kandidati s posebnimi potrebami), da opravljajo prilagojen maturitetni izpit, tako da lahko
izkažejo raven svojega znanja. Ob tem je treba zagotoviti, da
prilagojen izpit ne postavlja kandidatov s posebnimi potrebami v prednostni položaj.
2. člen
(prijava in dokazila)
Kandidati s posebnimi potrebami oddajo prijavo za
opravljanje prilagojenega izpita iz 6. člena teh pravil šolski
maturitetni komisiji v roku, določenem z maturitetnim koledarjem.
Kandidati iz prvega odstavka tega člena obvezno priložijo k prijavi dokazilo oziroma mnenje ustrezne specialistične ustanove o stopnji okvare oziroma o stopnji sposobnosti.
Šolska maturitetna komisija pošlje Državnemu izpitnemu centru prijavnice za opravljanje prilagojenega izpita skupaj z dokazili v roku, kot je določen z maturitetnim koledarjem.
3. člen
(določitev prilagojenega maturitetnega izpita)
Na temelju prijav in dokazil Republiška maturitetna komisija v skladu s 17. členom pravilnika imenuje zunanje
člane, strokovnjake za komunikacijo s kandidatom glede na
naravo motnje najkasneje do 30. januarja tekočega šolskega leta.
Državni izpitni center, šolska maturitetna komisija in
zunanji člani skupaj pripravijo program in način opravljanja
prilagojenega maturitetnega izpita.
Republiška maturitetna komisija potrdi program in način opravljanja prilagojenega maturitetnega izpita za posameznega kandidata po zaključku prijav k maturi.
4. člen
Kandidati s posebnimi potrebami, ki želijo opravljati
prilagojen maturitetni izpit, morajo že predhodno, v okviru
pouka ali pri predmaturitetnem preizkusu pridobiti izkušnje
za opravljanje takega izpita.
5. člen
(izpitni roki)
Kandidati s posebnimi potrebami lahko v skladu s pravilnikom opravljajo maturo v dveh delih v dveh zaporednih
izpitnih rokih.
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6. člen
(prilagoditve izpita)
Kandidati s posebnimi potrebami opravljajo maturo v
skladu z določili maturitetnih aktov, pravil in navodil.
Kandidati s posebnimi potrebami so upravičeni do naslednjih prilagoditev maturitetnega izpita: čas opravljanja maturitetnega izpita, prirejena oblika izpitnega gradiva, izpit s
pomočnikom, uporaba računalnika, prirejen ustni izpit, prirejen izpit slušnega razumevanja, prilagoditev opravljanja vaj
oziroma priprave seminarske naloge ter prilagojen način
ocenjevanja.
7. člen
(čas opravljanja prilagojenega maturitetnega izpita)
Čas opravljanja prilagojenega pisnega ali ustnega maturitetnega izpita za kandidata s posebnimi potrebami se
lahko podaljša za največ 50 odstotkov predvidenega časa
za izpit.
Šolska maturitetna komisija lahko podaljša za največ
50 odstotkov predvidenega časa tudi čas odmora in čas
priprave na izpit, če ugotovi, da bi to bilo potrebno zaradi
trenutno nastale situacije.
Če je čas podaljšan, opravlja kandidat izpit v posebnem prostoru, kjer je poleg zunanjega člana šolske maturitetne komisije obvezno navzoč še najmanj en nadzorni učitelj. Nadzorni učitelj mora zagotoviti, da kandidat med izpitom ne pride v stik z drugimi udeleženci, ki so izpit že
opravili.
8. člen
(prirejena oblika izpitnega gradiva)
Kandidatu s posebnimi potrebami se lahko priredi oblika izpitnega gradiva, na primer: ustna vprašanja, Braillova
pisava, povečava in prirejena vsebina, kjer je prevod vprašanj nemogoč.
Če kandidat potrebuje prilagojena ustna vprašanja, izžreba številko kompleta z ustnimi vprašanji predčasno oziroma najkasneje do 15. maja.
9. člen
(izpit s pomočnikom)
Kandidatu s posebnimi potrebami, ki je fizično nezmožen, da bi sam opravljal izpit, se lahko dodeli bralec in pisar
(v nadaljevanju pomočnik).
Pomočnik ne sme biti njegov učitelj ali sorodnik.
Za tak izpit dobita kandidat in pomočnik dodatna navodila.
10. člen
(uporaba računalnika)
Kandidat s posebnimi potrebami lahko uporablja računalnik.
Kandidat s posebnimi potrebami ne sme imeti dostopa
do drugih pripomočkov v programu, edina kopija kandidatovega dela je posneta na disketo in natisnjena, iz računalnika
pa se mora kopija zbrisati.
11. člen
(ustni izpit)
Kandidat z resnimi govornimi okvarami je lahko
oproščen ustnega izpita.
Pri ustnem delu izpita je treba slušno prizadetemu in
težje naglušnemu omogočiti branje z ustnic – ogledovanje
sogovornika oziroma prevajanje v znakovni jezik.
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12. člen
(izpit slušnega razumevanja)
Gluhi in težje naglušni kandidati so lahko slušnega dela
izpita oproščeni.
Pri slušnem delu izpita je treba slušno prizadetemu in
težje naglušnemu omogočiti branje z ustnic – ogledovanje
sogovornika oziroma prevajanje v znakovni jezik.
13. člen
(vaje in seminarske naloge)
Vaje in seminarsko nalogo se prilagodi kandidatovim
zmožnostim tako, da se lahko izkažejo kandidatove sposobnosti.
14. člen
(ocenjevanje)
Prilagodi se tudi ocenjevanje. Vse naloge oziroma napake, ki so posledica kandidatove motnje, se izločijo iz
ocenjevanja, na primer lepopisje, naloge iz glasoslovja in
fonetike in drugo. Pri ocenjevanju lahko sodeluje strokovnjak za motnjo.
15. člen
(poškodbe)
Če pride do poškodbe kandidata po roku za prijavo na
maturo, določenem v 5. členu, in je kandidat sposoben
opravljati prilagojen izpit na maturi, mora šolsko maturitetno
komisijo obvestiti o spremembi. Šolska maturitetna komisija
pošlje predlog za odobritev prilagojenega maturitetnega izpita skupaj z dokazili Republiški maturitetni komisiji v potrditev.
16. člen
(veljavnost)
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. aprila 1998.
Predsednik
dr. Jožko Budin l. r.

1466. Sklep o načinu določanja nove ocene
Na podlagi četrtega odstavka 47. člena pravilnika o
maturi (Uradni list RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95,
1/96, 26/96, 5/97 in 84/97) je Republiška maturitetna
komisija na svoji 87. seji dne 19. 5. 1995 in 2. izredni seji
dne 6. 3. 1998 sprejela

SKLEP
o načinu določanja nove ocene
1. člen
Nova izpitna ocena se kandidatu določi:
– če so kršitve postopka pri izvedbi mature vplivale na
maturitetno izpitno oceno;
– če se izdelek kandidata po tem, ko ga je oddal,
izgubi ali uniči;
– če je opravljal prilagojen maturitetni izpit;
– če je bila pritožba kandidata ugodno rešena;
– če je iz upravičenih razlogov opravljal le del izpita;
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– v drugih primerih v skladu s pravilnikom, ki jih potrdi
Republiška maturitetna komisija.
2. člen
Novo oceno maturitetnega izpita se kandidatu določi
na temelju povprečne ocene iz istega predmeta v 3. in 4.
letniku izobraževanja. Pri vmesni oceni se upošteva višja
ocena. Če je po programu predmet le v enem letniku, se
uporabi zaključna ocena iz tega letnika.
3. člen
Kandidatu, ki mu je treba določiti novo oceno za manjkajočo ali neocenjeno eno ali dve izpitni poli, ustni izpit,
seminarsko nalogo oziroma vaje, se število točk izračuna
takole:
– (srednja vrednost števila točk, ki po kriteriju RPK
ustreza oceni kandidata iz 2. člena / 100) x število možnih
točk pri teh izpitnih polah ali delih izpita.
Nova ocena se potem izračuna enako kot pri ostalih
kandidatih.
4. člen
Pri predmetih, ki imajo tri in več izpitnih pol, se kandidatu določi novo oceno za manjkajočo oziroma neocenjeno
izpitno polo takole:
– povprečje število točk dijaka pri ostalih polah / povprečno število točk v Republiki Sloveniji pri ostalih polah x
povprečno število točk v Republiki Sloveniji (za manjkajočo
oziroma neocenjeno polo).
5. člen
Kandidatu, ki je predhodno opravil preizkus znanja v
skladu s tretjim odstavkom 71. člena zakona o usmerjenem
izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 6/83,
25/89 in 35/89), se kot osnova določi pozitivna ocena iz
predmeta oziroma predmetnega področja, dosežena pri
preizkusu znanja.
Če kandidat pri preizkusu znanja ni opravljal izpita oziroma ni dosegel pozitivne ocene iz predmeta oziroma predmetnega področja, iz katerega je opravljal maturitetni izpit,
se mu kot osnova določi boljša ocena iz enega od predmetov izbirnega dela oziroma predmetnega področja, ki ga je
opravljal pri preizkusu znanja.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. aprila 1998.
Predsednik
dr. Jožko Budin l. r.

1467.

Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 19. 6. 1992 do 13. 3. 1998 razveljavljeno
dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 19. 6.
1992 do 13. 3. 1998 razveljavljeno dovoljenje
za promet
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Št. 512-7/98-26
Ljubljana, dne 20. aprila 1998.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, dipl. inž. farm., spec. l. r.
Direktorica

1468.

Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 6. 12. 1997 do 13. 3. 1998 izdano
dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil skupine A in B, za katera je bilo
od 6. 12. 1997 do 13. 3. 1998 izdano dovoljenje
za promet
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Št. 512-6/98-25
Ljubljana, dne 20. aprila 1998.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, dipl. inž. farm., spec. l. r.
Direktorica

1469.

Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi
Ustanove Škofijski štipendijski sklad

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) izdaja minister za znanost in tehnologijo

Osebe, pooblaščene za zastopanje Ustanove Škofijski
štipendijski sklad so člani uprave v skladu z ustanovitvenim
aktom: dr. Franc Kramberger, dr. Ivan Štuhec, Irena ReboljKraner, po sprejemu pravil ustanove pa oseba v skladu z
določbami teh pravil.
Št. 3/98
Ljubljana, dne 8. aprila 1998.

ODLOČBO
o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove
Škofijski štipendijski sklad
S to odločbo se izdaja soglasje k aktu (pogodbi) o
ustanovitvi Ustanove Škofijski štipendijski sklad, s katerim
so ustanovitelji:
– Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška, Maribor, Koroška cesta 1, ki ga zastopa v.d. direktorja
Štuhec Janez in
– Rimskokatoliška škofija Maribor, Maribor, Slomškov
trg 19, ki jo zastopa ordinarij škof dr. Frančišek Kramberger
ustanovili Ustanovo Škofijski štipendijski sklad s sedežem v Mariboru, Koroška cesta 1, o čemer je notarka Dušica Kalinger iz Maribora, Gregorčičeva 4 z dne 30. 12.
1997 izdala notarski zapis, opr. št. SV 716/97.

dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

1470.

Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi
Ustanove Modra reka

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) izdaja minister za znanost in tehnologijo

ODLOČBO
o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove Modra
reka
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S to odločbo se izdaja soglasje k aktu (pogodbi) o
ustanovitvi Ustanove Modra reka za pomoč pri obnovi Bosne in Hercegovine na področju znanosti in tehnologije, s
katerim so ustanovitelji:
– INOVA IR, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, ki jo zastopa direktor Viktor Vaupot,
– ARTES, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, ki jo zastopa
prokurist Enver Budnjo in
– Stanko Blatnik, Ljubljana, Privoz 6a
ustanovili Ustanovo Modra reka za pomoč pri obnovi
Bosne in Hercegovine na področju znanosti in tehnologije s
sedežem v Velenju, Koroška 18, o čemer je notar Avgust
Ribič iz Velenja, Kidričeva 2a dne 28. 1. 1998 izdal notarski
zapis, opr. št. SV-30/98.
Osebe, pooblaščene za zastopanje Ustanove Modra
reka za pomoč pri obnovi Bosne in Hercegovine na področju znanosti in tehnologije so člani prve uprave v skladu z
ustanovitvenim aktom: Viktor Vaupot, Vanda Britovšek, dr.
Stanko Blatnik, Enver Budnjo in Marjan Špegel, po sprejemu pravil ustanove pa oseba v skladu z določbami teh pravil.
Št. 4/98
Ljubljana, dne 14. aprila 1998.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

USTAVNO SODIŠČE
1471.

Odločba o razveljavitvi točke 5 člena 1 in tarife
št. 5 odloka o komunalnih taksah Mestne občine
Nova Gorica

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem na pobudo gospodarske družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Mitja Ulčar, odvetnik v Kranju, na seji dne
9. aprila 1998

o d l o č i l o:
Točka 5 člena 1 in tarifa št. 5 odloka o komunalnih
taksah (Uradno glasilo št. 8/96) Mestne občine Nova Gorica se razveljavita.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica navaja, da je z izpodbijanim odlokom
Mestna občina Nova Gorica na podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72 ter
Uradni list RS, št. 18/91 – v nadaljevanju: ZKT) predpisala
med drugim tudi komunalno takso na točilna mesta za prodajo pogonskega goriva. Ta vrsta takse naj bi bila nezakonita, saj naj bi ne imela podlage v ZKT. ZKT naj bi namreč
določal, da smejo občine predpisati komunalne takse le za
dejavnosti oziroma predmete, ki jih zakon taksativno našteva. ZKT pa ne predvideva takse na točilna mesta za prodajo
pogonskega goriva. Pobudnica je predlagala tudi začasno
zadržanje izpodbijanih določb, saj naj bi njihovo izvajanje
(45.000 SIT mesečne takse za točilno mesto – tarifna številka 5) prinašalo hude finančne posledice.
2. Župan Mestne občine Nova Gorica je v imenu nasprotnega udeleženca odgovoril, da z izpodbijanim odlokom
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določena komunalna taksa za točilna mesta za prodajo pogonskega goriva ni presegla omejitev, ki jih za predpisovanje komunalnih taks določa ZKT. Takso naj bi bil predpisal
pristojni organ (mestni svet), prav tako pa se ne odmerja po
vrednosti predmeta, po dejanskem prometu ali dejanskem
prihodku. Ta taksa naj bi bila predpisana skladno z 2., 5., 7.
in 9. točko 4. člena ZKT. Izpodbijana določba naj bi zato ne
bila v neskladju z ZKT.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo dne 20. 11. 1997 sprejelo, ni pa ugodilo predlogu pobudnice za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe. Pobudnica izpodbija
več določb odloka, vendar je iz vsebine pobude razvidno,
da je uperjena le zoper določilo o predpisu komunalne
takse za točilna mesta za prodajo pogonskega goriva (5.
točka 1. člena in tarifa št. 5 odloka).
4. Ustava v 147. členu določa, da lokalne skupnosti
predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon. Možnost občinskega predpisovanja
komunalne takse omogoča ZKT. Občine pri predpisovanju
komunalnih taks torej ne smejo prekoračiti pogojev, ki jih
ZKT za njihovo predpisovanje postavlja. Ta predpis v 2.
členu določa, da se komunalne takse plačujejo za uporabo
predmetov in storitev, ki jih v tarifi komunalnih taks določi
občinski svet. Pri tem ZKT občinsko predpisovanje komunalnih taks definira v dveh smereh. Kot prvo na splošno
določa, da se komunalne takse ne morejo odmerjati po
vrednosti predmeta, po dejanskem prometu ali po dejanskem dohodku (3. člen), zatem pa v 4. členu navaja predmete oziroma storitve, za katere občina komunalne takse
lahko predpiše. Gre za glasbene avtomate v javnih lokalih
(prva alinea), uporabo javnega pločnika pred poslovnimi
prostori (druga alinea), igralna sredstva v javnih lokalih (tretja
alinea), reklamne napise, objave in razglase, pritrjene na
javnih mestih (peta alinea), sporočila, objave in razglase po
lokalnih ozvočevalnih postajah (šesta alinea), vitrine za razstavljanje blaga zunaj poslovne stavbe (sedma alinea), uporabo prostora za parkiranje avtomobilov, ki ga določi občina
in zanj organizira čuvanje vozil (osma alinea), uporabo javnega prostora za parkiranje in druge začasne namene (deveta
alinea) in uporabo trgov in drugih prostorov za razstavljanje
predmetov, prirejanje razstav itn. (deseta alinea 4. člena
ZKT).
5. Člen 4 nikjer ne govori, da smejo občine predpisovati komunalne takse za točilna mesta za prodajo pogonskega goriva. Iz odgovora župana mestne občine je razvidno,
da je mestna občina pri vključitvi tega taksnega predmeta v
svoj odlok menila, da s tem obdavčuje določene taksne
predmete iz 4. člena ZKT, od uporabe javnega pločnika
pred poslovnimi prostori prek reklamnih napisov in objav na
javnih mestih, vitrin za razstavo blaga zunaj poslovne stavbe
do uporabe javnega prostora za parkiranje. Takšno sklepanje ni pravilno. Najbrž bi pri posamezni bencinski črpalki res
lahko našli katerega od navedenih predmetov ali storitev, ki
se lahko taksirajo po ZKT, vendar pa bi morala občina v tem
primeru takso predpisati prav za ta predmet oziroma storitev
in jo tudi odmerjati prav od teh predmetov (vitrin, reklamnih
napisov ipd.). Na način, ki si ga je izbrala Mestna občina
Nova Gorica, se komunalna taksa plačuje od števila točilnih
mest in ne glede na število vitrin, reklamnih napisov ali
drugih v 4. členu ZKT dovoljenih predmetov taksiranja. Izpodbijani predpis v tem delu torej obdavčuje povsem druge
predmete, kot jih določa ZKT, in s tem močno presega
njegov okvir in pogoje, ki jih za predpisovanje komunalnih
taks postavlja. Ustavno sodišče je zato 5. točko 1. člena
odloka in njegovo tarifo št. 5 razveljavilo.
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6. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: namestnik predsednika
mag. Matevž Krivic ter sodnica in sodniki: dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, Franc Testen, dr. Lojze Ude, dr.
Dragica Wedam – Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-269/97
Ljubljana, dne 20. aprila 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

1472.

Sklep o začasnem zadržanju drugega odstavka
3. člena in tretjega odstavka 5. člena pravilnika
o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic
za mednarodni cestni prevoz stvari

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Robija Kiralja iz Črenšovcev na seji dne 9. aprila 1998

s k l e n i l o:
Izvrševanje drugega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 5. člena pravilnika o merilih, postopku in načinu
delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari (Uradni
list RS, št. 73/97 in 3/98) se do končne odločitve zadrži.

Obrazložitev
1. Drugi odstavek 3. člena pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz
stvari (v nadaljevanju: pravilnik) kot pogoj za pridobitev dovolilnice določa, da mora imeti prevoznik poravnane vse
davčne in druge obveznosti, ki jih predpisuje in pobira Davčna uprava Republike Slovenije. Po tretjem odstavku 5. člena istega pravilnika se vpis v evidenco prevoznikov izvede
na podlagi potrdila o plačilu navedenih obveznosti. Pobudnik meni, da sporni določbi nimata temelja v zakonu. Zakon
o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94 in
54/96) naj bi bil dal ministru pooblastilo le, da določi merila, postopek in način delitve dovolilnic, ne pa, da določa
pogoje. Poleg tega naj bi sporni določbi tudi posegali v
pridobljene pravice in postavljali prevoznike, ki že dalj časa
opravljajo dejavnost, v neenak položaj v primerjavi s tistimi,
ki so se pravkar registrirali. Predlaga razveljavitev oziroma
odpravo spornih določb ter začasno zadržanje njihove izvršitve. Po veljavni pravni ureditvi bi dovolilnice pridobili le
nekateri, predvsem novi prevozniki, obstoječim pa naj bi
bila kratena pravica do poslovanja in ustvarjanja zaslužka ter
možnosti plačila davkov.
2. Ministrstvo za promet in zveze je pojasnilo, da naj bi
izpodbijani določbi ustvarili položaj enakopravnosti, selektivnosti in zagotavljanja finančne discipline. Sporni pogoj naj
bi bil privzet s področja licenc za opravljanje prevozov v
cestnem prometu in s področja davčne zakonodaje. Šlo naj
bi za enakopravnost prevoznikov, ki od države prejemajo
dokument za opravljanje svoje dejavnosti, v zameno pa so
dolžni izpolniti (davčne) obveznosti do nje. Do 1. 6. 1998
naj bi bile sprejete spremembe zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94 in 54/96), ki naj bi
kot pogoj za pridobitev dovolilnic določile izpolnjenost vseh
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davčnih obveznosti. Glede predloga za začasno zadržanje
je ministrstvo navedlo, da prva delitev dovolilnic teče v obdobju med 15. marcem in 15. junijem. Doslej naj bi bilo
izdano že veliko število dovolilnic. Sprememba kriterijev med
delilnim obdobjem bi zato pomenila neenakopravno obravnavanje prevoznikov. Ugoditev predlogu za začasno zadržanje spornih določb bi povzročila težje posledice kot pa
zavrnitev takega predloga.
3. Člen 39 zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) daje ustavnemu sodišču
možnost, da do končne odločitve v celoti ali delno zadrži
izvrševanje predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Pri odločanju o predlogu za začasno zadržanje izvršitve spornega predpisa ustavno sodišče tehta na eni strani posledice, ki bi
nastale, če bi predlogu za začasno zadržanje izvrševanja
zakona ne ugodilo, pa bi se kasneje izkazalo, da izpodbijani
predpis ni v skladu z ustavo, na drugi strani pa posledice, ki
bi nastale, če bi izvrševanje spornega predpisa začasno
zadržalo, pa bi se kasneje izkazalo, da ni v neskladju z
ustavo in z zakonom (prim. sklep št. U-I-237/97 z dne
20. 11. 1997).
4. Predpis, ki ga pobudnik izpodbija, je podzakonski
predpis in bi ga ustavno sodišče v primeru, če bi ugotovilo,
da je v neskladju z zakonom oziroma z ustavo, lahko tudi
odpravilo z učinkom za nazaj (45. člen ZUstS). Kljub tej
možnosti bi bilo v primeru, če bi izvrševanje spornih določb
ne bilo začasno zadržano, pa bi bilo kasneje ugotovljeno,
da niso skladne z ustavo oziroma z zakonom, nastale posledice težko popraviti. Prevoznik se ne more vpisati v evidenco prevoznikov, ne da bi predložil potrdilo o plačilu davčnih
in nekaterih drugih obveznosti. Če ni vpisan v evidenco
prevoznikov, pa ne more pridobiti dovolilnic za opravljanje
mednarodnega cestnega prevoza stvari in s tem opravljati
dejavnosti, ki mu predstavlja vir dohodka. Ta izpad dohodka
je težko nadomestljiv. V vsakem koledarskem – praviloma
trimesečnem – obdobju se namreč med vse prevoznike deli
določena kvota dovolilnic. V primeru, če ustavno sodišče
zadrži sporni določbi pravilnika in bi se kasneje izkazalo, da
sta v skladu z ustavo oziroma z zakonom, pa bi hude škodljive posledice ne nastale. Izpolnjevanje davčnih in drugih
obveznosti, ki jih predpisuje in pobira Davčna uprava Republike Slovenije – to pa je po stališču Ministrstva za promet in zveze namen spornih določb – se namreč zagotavlja
še na drug način (npr. po določbah zakona o davčnem
postopku, Uradni list RS, št. 18/96). Tudi zatrjevana neenakopravnost med prevozniki, ki je posledica začasnega
zadržanja spornih določb, ne predstavlja hude škodljive posledice. Prevozniki, ki izpolnjujejo oba pogoja, predpisana s
pravilnikom, so namreč dovolilnice že lahko pridobili.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39.
člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodnica ter sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag.
Matevž Krivic, dr. Lojze Ude, Franc Testen, dr. Dragica
Wedam-Lukić in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo
s petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodniki Jambrek, Šturm in Zupančič.
Št. U-I-118/98-6
Ljubljana, dne 9. aprila 1998.
dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik
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1473.

Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča RS
in odločb upravnih organov ter o vrnitvi zadeve v
novo odločanje

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi M. M., A. M., Š. M., A. V., K. Z. in M. L. iz L., ki jih
zastopa J. S. iz L. na seji dne 19. marca 1998

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1804/94-4 z dne
10. 7. 1997, odločba Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo
št. 464-06-333/93-VN z dne 17. 11. 1994 in sklep Sekretariata za gospodarstvo Občine Ljubljana Vič-Rudnik št. 321490/92 z dne 1. 12. 1993 se odpravijo.
2. Zadeva se vrne pristojnemu upravnemu organu prve
stopnje v ponovno odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Pritožniki z ustavno pritožbo izpodbijajo v izreku
navedene odločbe, izdane v denacionalizacijskem postopku. S sklepom Seketariata za gospodarstvo Občine Ljubljana Vič-Rudnik je bila zahteva za denacionalizacijo zavržena
z utemeljitvijo, da pritožniki oziroma njihovi pravni predniki
niso denacionalizacijski upravičenci, ker naj bi bilo na podlagi Odločbe Vrhovnega sodišče LRS, št. Pv 129/47 z dne
10. 4. 1947 ugotovljeno, da gre za premoženje, ki ni bilo
podržavljeno njim, temveč je bilo zaplenjeno E. G. iz L.
Pritožba zoper takšen sklep je bila zavrnjena z odločbo
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. V obrazložitvi svoje
odločitve je ministrstvo navedlo, da naj bi bilo iz listinske
dokumentacije razvidno, da je bila predmetna nepremičnina
podržavljena z odločbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Zp
498/47 z dne 25. 6. 1947 na podlagi zakona o zaplembi
in izvrševanju zaplembe (Uradni list FLRJ, št. 61/46 in
74/46) pok. E. G. kot prvotnemu lastniku predmetne nepremičnine in ne pritožnikom, ker naj bi bila kupoprodajna
pogodba z dne 11. 3. 1944 nična. Tudi Vrhovno sodišče
meni, da je bilo zemljišče podržavljeno prodajalcu zemljišča
E. G. Zaradi ničnosti kupne pogodbe naj ne bi bilo podlage
za podržavljenje komu drugemu kot prodajalcu tega zemljišča. Zato naj za upravičence do denacionalizacije ne bi
mogli šteti oseb, ki so premoženje iz 1. člena zakona o
prenosu sovražnikovega premoženja v državno last in sekvestraciji premoženja odsotnih oseb (Uradni list FLRJ, št.
63/46 in 74/46) pridobile s pravnim poslom, ki je bil po 7.
členu istega zakona s sodno odločbo Vrhovnega sodišča
LRS, št. Pv 129/47 z dne 10. 4. 1947 razglašen za ničnega.
2. Po mnenju pritožnikov je odločitev upravnih organov
pravno napačna, prav tako pa je po njihovem mnenju tudi
Vrhovno sodišče napačno ugotovilo, kdo so upravičenci v
konkretni denacionalizacijski zadevi. Pritožniki menijo, da je
Vrhovno sodišče nezakonito ponovno uporabilo določbe
zakona, ki je v letu 1946 določil ničnost pogodb, in s tem
kršilo pravico do poštenega sojenja, vsebovano v pravici do
enakega varstva pravic iz 22. člena ustave, in pravico do
zasebne lastnine in dedovanja iz 33. člena ustave.
B)
3. Senat ustavnega sodišča je s sklepom z dne 24. 2.
1998 sprejel ustavno pritožbo v obravnavo. Vrhovno sodišče na ustavno pritožbo in sklep o njenem sprejemu ni
odgovorilo.
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4. Ustavni pritožniki oziroma njihovi predniki so bili na
podlagi kupne pogodbe z dne 21. 3. 1944 vpisani v zemljiški knjigi kot lastniki predmetnih zemljišč. Dne 10. 4. 1947
pa je Vrhovno sodišče zahtevi za varstvo zakonitosti ugodilo
in odločilo, da gre za pravni posel, ki je ničen po določbi 7.
člena zakona o prenosu sovražnikovega premoženja v državno last in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb. Na
podlagi odločbe Mestne zaplembene komisije v Ljubljani z
dne 30. 8. 1945, s katero je bila E. G. (prodajalcu predmetnih zemljišč) izrečena zaplemba celotne imovine na podlagi zakona o zaplembi, je Okrajno sodišče v Ljubljani izdalo
odločbo Zp 498/47 z dne 25. 6. 1947, s katero je med
drugim ugotovilo, da je navedeni pravni posel ničen, in
sklenilo, da se predmetne nepremičnine prenesejo v last
FLRJ.
5. Vrhovno sodišče in upravni organi so pri odločitvi o
zavrženju zahteve za denacionalizacijo ustavnih pritožnikov
izhajali iz predpostavke, da je bilo premoženje zaplenjeno
E. G. in ne njim oziroma njihovim pravnim prednikom. Iz
izpodbijanih odločb izhaja, da naj pritožniki v času podržavljenja ne bi bili lastniki predmetnih nepremičnin, ker je bila
kupoprodajna pogodba, s katero so kupili te nepremičnine,
nična, ničnost pa naj bi bila ugotovljena s pravnomočno
sodbo Vrhovnega sodišča št. Pv 129/47 z dne 10. 4. 1947.
6. Nobena določba ZDen ne določa, koga je v takih
primerih potrebno šteti za osebo, ki ji je bilo premoženje
podržavljeno. Stališče upravnih organov in Vrhovnega sodišča, da je bilo premoženje zaradi ničnosti pravnega posla
lahko podržavljeno le prodajalcu, pa bi ob predpostavki, da
bi zahteval denacionalizacijo prodanih zemljišč tudi prodajalec E. G., na katerega se glasi odločba o zaplembi vsega
premoženja, pomenilo, da bi slednji v postopku denacionalizacije dobil vrnjeno prodano nepremičnino in tudi premoženje, ki izhaja iz kupnine prodanih nepremičnin. Po navedbah pritožnikov naj bi to bil stanovanjski blok. Kupci
nepremičnin, katerim kupnina ni bila vrnjena, pa ne bi dobili
vrnjeno nič, saj po navedenem stališču niso bili lastniki
nepremičnin, terjatve pa glede na določbo prvega odstavka
8. člena ZDen niso predmet denacionalizacije.
7. Za odločitev o ustavni pritožbi je potrebno odgovoriti na vprašanje, kateri akt oziroma predpis je bil podlaga za
podržavljenje predmetnih nepremičnin. Ali je bil to zakon o
zaplembi in izvrševanju zaplembe, ki je naveden v 19. točki
3. člena ZDen, ali pa je bil to zakon o prenosu sovražnikovega premoženja v državno last in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb oziroma odlok AVNOJ o prehodu sovražnikovega imetja v državno svojino, o državnem upravljanju
imetja odsotnih oseb in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile (Uradni list DFJ, št. 2/45).
8. Ničnost pravnih poslov, sklenjenih po 6. 4. 1941,
je bila prvič določena v 6. členu odloka AVNOJ o prehodu
sovražnikovega imetja v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o zasegi imetja, ki so ga
okupatorske oblasti prisilno odtujile, ki je dobil veljavo dne
21. 11. 1944. zakon o prenosu sovražnikovega premoženja v državno last in o sekvestraciji premoženja odsotnih
oseb, ki je stopil v veljavo 14. 8. 1946, je pomenil potrditev
in spremembe odloka AVNOJ. Odlok je naveden v 20. točki
3. člena ZDen, zakon pa v 21. točki 3. člena ZDen.
9. Odlok AVNOJ je v 6. členu določil ničnost pravnih
poslov oseb in podjetij iz 1. člena tega odloka, ki so bili
sklenjeni od 6. aprila 1941 do objave tega odloka ali ki so
bili sklenjeni po njegovi objavi z namero, da preprečijo odvzem imovine. Določbo z enako vsebino je v 7. členu imel
tudi zakon o prenosu sovražnikovega premoženja v državno
last in sekvestraciji premoženja odsotnih oseb. Šlo je torej
za določitev ničnosti pravnih poslov, glede na to, ali je bil
prodajalec oseba iz 1. člena odloka oziroma zakona.
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10. Ničnost pravnega posla v času njegove sklenitve in
realizacije, t.j. dne 21. 3. 1944, še ni bila določena. Tudi
vpis lastninske pravice kupcev v zemljiško knjigo je bil izveden še pred uveljavitvijo odloka AVNOJ. Zato je treba v
primerih, ko gre za pravni posel, ki v času sklenitve po tedaj
veljavnih predpisih ni bil ničen oziroma protipraven, šteti, da
gre za podržavljenje premoženja že s samim predpisom, ki
je določil ničnost, in ki ga ZDen šteje kot podlago za uveljavljanje denacionalizacije. Ničnost pravnih poslov je bila
namreč v teh primerih določena prav zaradi podržavljenja.
Ob tem je irelevantno vprašanje uveljavljanja izločitvenih zahtevkov po zakonu o zaplembah, podobno kot je sicer irelevantno vprašanje, ali so se prejšnji lastniki v primerih podržavljenja na drugih pravnih podlagah upirali podržavljenju.
Morebitno poplačilo iz naslova omenjenih izločitvenih zahtevkov pa je potrebno upoštevati na enak način, kot to sicer
velja za odškodnine, dane za podržavljeno premoženje.
11. V konkretnem primeru je torej treba šteti, da je bilo
premoženje podržavljeno že z uveljavitvijo odloka AVNOJ.
Ob uveljavitvi omenjenega odloka pa so bili lastniki predmetnih zemljišč ustavni pritožniki oziroma njihovi pravni predniki. Z odločbo Vrhovnega sodišča št. Pv 129/47 z dne
10. 4. 1947 je bila ničnost pravnega posla le ugotovljena.
Samo na tak način je mogoče v primerih, kot je obravnavani, doseči enako varstvo pravic iz 22. člena ustave tistim
lastnikom nepremičnin, ki jim je bilo premoženje dejansko
podržavljeno na podlagi predpisa, navedenega v 3. členu
ZDen. Kršitev te ustavne pravice pa bi privedla tudi do
kršitve pravice do zasebne lastnine iz 33. člena. Zato je
ustavno sodišče v izreku navedene odločbe odpravilo in
vrnilo zadevo v ponovno odločanje pristojnemu upravnemu
organu prve stopnje.
C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena zakona o ustavnem sodišču v
sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter
Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj in dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. Up 332/97
Ljubljana, dne 19. marca 1998.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1474.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno
zavarovanje

Na podlagi 57. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93
in 9/96) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije na 2. seji dne 2. 4. 1998 sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih
prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje

Št.
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1
Pavšalni prispevek za zavezance iz 12., 13. in 14.
točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer bolezni
in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in
povračila potnih stroškov) 10.400 SIT mesečno.
2
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17., 18. in 21.
točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer bolezni
in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in
povračila potnih stroškov) 2.800 SIT mesečno.
3
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena zakona o
zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena zakona o
zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu (prispevek za zdravstvene storitve, povračilo potnih stroškov ter
pogrebnino in posmrtnino) znaša 360 SIT. Prispevek se
plačuje mesečno oziroma od vsake pogodbe o delu.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5.
1998 dalje.
Predsednik
Skupščine Zavoda
za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
mr. ph. Miloš Kovačič l. r.

1475.

Poročilo o gibanju plač za februar 1998

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in
nacionalnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list
RS, št. 70/97)

POROČILO
o gibanju plač za februar 1998
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 1998 znaša 152.893 SIT in je za 0,1
odstotka nižja kot januarja 1998.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december
1997 – februar 1998 znaša 154.594 SIT.
Indeks bruto plače na zaposleno osebo za februar
1998 za obdobje marec 1997–februar 1998 znaša 104,2.
Št. 941-15-21/98
Ljubljana, dne 16. aprila 1998.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada Republike
Slovenije
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1476.

Dodatek k pravilom igre Hitra srečka

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in koncesijske pogodbe, št. 471-9/97 z dne 15.
10. 1997, objavlja delniška družba Športna loterija in igre
na srečo

DODATEK K PRAVILOM
igre Hitra srečka
Začetek prodaje 1. in 2. segmenta 4. serije srečk igre
Hitra srečka je 23. 4. 1998, zadnji dan prodaje je 3 mesece
od dneva začetka prodaje.
Zadnji dan za izplačilo dobitkov je 5 mesecev od dneva
začetka prodaje.
Janez Bukovnik l. r.
Direktor

OBČINE
BLED
1477.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta Straža, osnutka sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev za območje
planske celote Bled in osnutka sprememb in
dopolnitev planskih dokumentov Občine Bled

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in
71/93) ter zadnje alinee šestega odstavka 37. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je župan Občine
Bled sprejel

objava, št. 15/87, 15/88, 9/89, 2/90, 4/90, Uradni list
RS, št. 26/91, 1/93, 4/94, 48/94, 79/94, 15/96).
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
2. člen
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku svetovalcu za prostor župana Občine Bled.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutkov. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo
organizirano na krajevno običajen način.
Št. 35003-5/98
Bled, dne 17. aprila 1998.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
Straža, osnutka sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev za območje
planske celote Bled in osnutka sprememb in
dopolnitev planskih dokumentov Občine Bled
1. člen
V prostorih Občine Bled se javno razgrnejo naslednji
dokumenti:
– osnutek odloka o ureditvenem načrtu Straža;
– osnutek sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled;
– dolgoročni plan Občine Radovljica za območje Občine Bled za obdobje 1986–2000 (UVG, št. 2/86 – osnovna
objava, št. 9/89, 2/90, Uradni list RS, št. 15/96).
Srednjeročni plan Občine Radovljica za območje Občine Bled za obdobje 1986–1990 (UVG, št. 8/86 – osnovna

Župan
Občine Bled
Vinko Golc l. r.

CERKNICA
1478.

Ugotovitev, da je mandat članu Občinskega
sveta občine Cerknica prešel na naslednjega
kandidata z liste kandidatov Liberalne
demokracije Slovenije LDS v III. volilni enoti

V zvezi z ugotovitvijo Občinskega sveta občine Cerknica, z dne 5. 3. 1998, da je članu Občinskega sveta občine
Cerknica Levar Miroslavu prenehal mandat na podlagi 37.a
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
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Št.

6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US RS, št. 73/95 – odločba US
RS, št. 9/96 – odločba US RS, št. 39/96 – odločba US
RS, št. 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98), je Občinska
volilna komisija na seji dne 2. 4. 1998, na podlagi 30. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95 in 70/95)
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Kanidat je dne 26. 3. 1998 podal izjavo, da sprejema
mandat.
Št. 008-18/1-94
Cerknica, dne 2. aprila 1998.
Člani:
Igor Gornik l. r.
Mojmir Jovič l. r.
Zvonka Godeša l. r.

u g o t o v i l a,
da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije
Slovenije LDS v III. volilni enoti.
Ta kandidat je Janez Hribar, rojen 19. 4. 1941, lesni
tehnik, stanujoč Brezje 14, Begunje pri Cerknici.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Cerknica
Mojca Štritof-Brus, dipl. jur. l. r.

JESENICE
1479.

Sklep o določitvi cen zemeljskega plina v Občini Jesenice

Na podlagi odloka o odjemu in dobavi zemeljskega plina v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 11/97), 33. člena tarifnega
pravilnika za dobavo in prodajo plina iz plinovodnega omrežja v Občini Jesenice, ki ga je potrdil nadzorni svet JEKO-IN,
d.o.o., na 10. seji dne 14. 11. 1997, je Občinski svet občine Jesenice na 35. seji dne 29. 1. 1998 sprejel

SKLEP
o določitvi cen zemeljskega plina v Občini Jesenice
1
Občinski svet občine Jesenice se strinja z uskladitvijo cen zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v upravljanju
JEKO-IN, d.o.o. in predlaganimi cenami, in sicer:

Široka
potrošnja
Ostala
potrošnja

Tarifna skupina

Cena za plin

Mala poraba
Gospodinjska tarifa
Centralno ogrevanje
Mala poraba
Osnovna tarifa
Ogrevanje posl. prostorov

108,91 SIT/m3
39,73 SIT/m 3
39,73 SIT/m3
99,73 SIT/m3
39,73 SIT/m 3
39,73 SIT/m3

V cenah ni vračunan veljavni prometni davek in taksa za
emisijo CO2 v ozračje.
2
Fiksni del cene se za dobo 5 let ne obračunava.
3
Občinski svet se strinja, da predlagane višje cene veljajo s 1. 2. 1998.
Jesenice, dne 2. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež l. r.

1480.

Osnovna cena za
moč

11,760 SIT/leto
750 SIT/kW/leto
43.200 SIT/leto
750 SIT/kW/leto

Cenik za posamezne tarifne skupine daljinskega
ogrevanja

Na podlagi 24. člena tarifnega sistema za prodajo toplotne energije iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice,
ki ga je potrdil nadzorni svet JEKO-IN in dal soglasje Občinski svet občine Jesenice (Uradni list RS, št. 18/98) in
postopka uveljavitve cen v skladu z uredbo o načinu oblikovanja cen oskrbe z zemeljskim plinom po plinovodni mreži in
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode (Uradni list
RS, št. 47/97) objavlja JEKO-IN, d.o.o., sektor KRES

CENIK
za posamezne tarifne skupine daljinskega
ogrevanja
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1
V javnem komunalnem podjetju JEKO-IN, d.o.o., Cesta Maršala Tita 51, Jesenice, se cene oblikujejo na način
kot to določa zgoraj omenjena uredba. Cene so:
1. Stanovanjski odjem
a) za dobavljene količine
za obračun po toplotnem števcu in pavšalni obračun –
5.344,22 SIT/MWh
b) za priključno moč
za obračun po toplotnem števcu in pavšalni obračun –
258,04 SIT/kW/mesec
2. Nestanovanjski odjem
a) za dobavljene količine
za obračun po toplotnem števcu in pavšalni obračun –
5.344,22 SIT/MWh
b) za priključno moč
za obračun po toplotnem števcu in pavšalni obračun –
258,04 SIT/kW/mesec
V cenah ni vračunan veljavni prometni davek.
2
Cene iz tega cenika se uporabljajo od 1. 8. 1997 do
uveljavitve spremembe.
Jesenice, dne 31. marca 1998.
Direktor
JKP JEKO-IN, d.o.o.
Branko Noč, dis. l. r.

KIDRIČEVO
1481.

Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto
1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena statuta Občine Kidričevo
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je
Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 16. 4. 1998
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je
župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvajanje
proračuna je odgovoren župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega
sveta drugače določeno.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Za nakup opreme in investicijskega dela, ki presegajo
določeno vrednost, morajo dela biti oddana na podlagi javnega razpisa.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.
9. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabljajo sredstva rezerv občine ali pa se najame posojilo v višini največ 5%
sprejetega občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano
do konca proračunskega leta.
O začasni uporabi sredstev občinskih rezerv in o najetju posojila odloča župan.
10. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.

1. člen
S proračunom Občine Kidričevo za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotovijo sredstva za
financiranje javne porabe v Občini Kidričevo.

11. člen
Župan Občine Kidričevo je pooblaščen, da odloča o
uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998
znašajo 478,044.387 SIT.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

3. člen
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov,
računov financiranja in v posebnem delu proračuna, ki je
sestavni del proračuna.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1998 se
izplača 0,5% v rezerve Občine Kidričevo.

Št. 062-02-98-13-12
Kidričevo, dne 17. aprila 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Stanko Meglič l. r.
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Št.
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Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki
Zap. št.

Vrsta prihodkov

I.
A)
1.
B)
C)
II.
D)
E)
F)
G)
III.

Prihodki za zagotovljeno porabo
Prihodki, ki se razporejajo med republiko in občino
Dohodnina (30%)
Prihodki, ki pripadajo občini
Finančna izravnava
Prihodki za druge naloge
Davki in druge dajatve
Prihodki, določeni z drugimi predpisi
Prihodki od premoženja
Prihodki iz naslova sofinanciranj
Prenos prihodkov iz preteklega leta
Vsi prihodki skupaj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Plan 1998 v SIT

283,168.400
127,809.000
3,087.400
152,272.000
176,897.075
117,817.075
15,680.000
22,000.000
21,400.000
17,978.912
478,044.387

Odhodki
Dejavnost občinskih organov
Dejavnost uprave občine
Izobraževanje
Socialno varstvo
Otroško varstvo
Kultura
Šport
Zdravstvo
Raziskave
Kmetijstvo in gospodarstvo
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Stanovanjska dejavnost
Poslovni prostori
Komunalna dejavnost
Cestna dejavnost
Drugi odhodki
Odhodki (1 do 16)
Komunalna dejavnost
Cestna dejavnost
Drugi odhodki na področju investicij iz sredstev
nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč
Investicijski odhodki (od 17do19)
Skupaj (1do19)

1482.

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Na podlagi 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na 13. izredni seji dne 5. 3. 1998
sprejel

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se zemljišče parc. št. 856/13, poslovna stavba, stavbišče v izmeri 1 ar 13 m2 in dvorišče v izmeri
5 arov 94 m2, pripisana v Seznamu VII – javno dobro, v k. o.
Mihovce, izvzame iz javnega dobra.

21,969.100
24,113.415
38,587.200
21,200.000
56,800.000
34,235.872
6,200.000
8,020.000
400.000
21,500.000
10,900.000
10,600.000
2,240.000
29,000.000
27,000.000
16,300.000
329,065.587
18,000.000
37,884.800
93,094.000
148,978.800
478,044.387

2. člen
Parc. št. 856/13, poslovna stavba, stavbišče v izmeri
1 ar 13 m2 in dvorišče v izmeri 5 arov in 94 m2, v k. o.
Mihovce, postane last Občine Kidričevo in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/98-13-20
Kidričevo, dne 13. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.
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Uradni list Republike Slovenije

RAVNE-PREVALJE
1483.

SLOVENJ GRADEC

Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi
proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1997

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje
na seji dne 6. 4. 1998 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi
proračuna Občine Ravne–Prevalje za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ravne–Prevalje za leto 1997, katerega sestavni del je
zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve in sredstev posebnih partij žiro računa proračuna.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1997 so znašali:

Prihodki
Odhodki
Razlika

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun financiranja

Skupaj

1.327,756.102
1.272,143.541
55,612.561

20,000.000
55,015.050
–35,015.050

1.347,756.102
1.327,158.591
20,597.511

Prihodki vključno s prenesenimi sredstvi iz preteklih let
na računu sredstev rezerv znašajo 13,824.590 SIT, odhodki pa 6,918.725 SIT.
Saldo sredstev rezerv v višini 6,905.865 SIT se prenese v leto 1998.
3. člen
Razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki po
zaključnem računu proračuna za leto 1997 v znesku
20,597.511 SIT, se prenese kot prihodek v proračun občine za leto 1998.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1997,
je sestavni del tega odloka.
5.člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 461-1/98-2
Ravne-Prevalje, dne 6. aprila 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

1484.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Slovenj Gradec za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 8. člena statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) je Svet
mestne občine Slovenj Gradec, na seji dne 2. 4. 1998,
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 1997.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za
leto 1997:
1. prihodki
1.511,885.086,19
2. odhodki
– tekoče obveznosti
1.387,093.904,82
– sredstva rezerve
7,499.370,00
3. presežek prihodkov nad odhodki za
prenos v leto 1998
117,291.811,37
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1997 je sestavni del tega
odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 401-002/98
Slovenj Gradec, dne 2. aprila 1998.
Predsednik
Sveta mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.
Bilanca
prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 1997
Prihodki
Prihodki, preneseni iz preteklega leta
138,513.834,35
Prihodki za financiranje zagotovljene
porabe
816,004.922,18
Prihodki za financiranje drugih nalog
446,298.522,95
Drugi prihodki
111,067.806,71
Skupaj prihodki
1.511,885.086,19
Odhodki
Sredstva za splošno porabo
180,706.349,29
Sredstva za družbene dejavnosti
376,434.503,82
Sredstva za gospodarsko infrastrukturo 801,714.499,96
Sredstva za zaščito in reševanje ter
požarno varnost
21,996.195,67

Uradni list Republike Slovenije
Odhodki
Sredstva za druge odhodke
Sredstva rezerve
Skupaj odhodki
Prenos v naslednje leto

Št.

6,242.356,08
7,499.370,00
1.394,593.274,82
117,291.811,37

ŠMARJE PRI JELŠAH
1485.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Sladka gora

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96),
sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v
Krajevni skupnosti Sladka gora (Uradni list RS, št. 23/98),
poročila Volilne komisije Krajevne skupnosti Sladka gora o
izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v KS Sladka
gora, ki je bil dne 19. 4. 1998 in na podlagi korespondenčne seje Sveta KS Sladka gora z dne 20. 4. 1998 je Svet KS
Sladka gora sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Sladka gora
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Sladka gora se v skladu z odločitvijo krajanov na referendumu dne 19. 4. 1998
uvede samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 5.
1998 do 30. 4. 2003.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo v celoti
uporabljala za financiranje programa krajevne skupnosti, ki
vsebuje:
– izgradnja novih cest in odcepov v dolžini 1.500 (odcep Sladka gora–Cenc, 800 m; odcep Polžanska vas–
Zorko, 700 m);
– vzdrževanje že obstoječih cest, utrjevanje bankin in
ureditev jarkov;
– sofinanciranje izgradnje doma gasilcev in krajanov;
– razširitev javne razsvetljave;
– ureditev kraja Sladka gora (zasaditev dreves in zelenja, postavitev košev za smeti...).
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1. zaposleni krajani po stopnji 1,8% od bruto plače,
nadomestil ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšanih za
davke in prispevke iz naslova teh prejemkov;
2. upokojenci po stopnji 1,8% od vseh pokojnin, ki so
osnova za davek osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke
in prispevke;
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davče osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke;
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljanje storitev po stopnji 4% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
6. lastniki zemljišč po stopnji 6% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;
7. krajani, ki so na začasnem delu v tujini in imajo
stalno prebivališče na območju KS Sladka gora 2% mesečno od povprečne plače v RS za preteklo trimesečje.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in od
drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih
invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne
presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo, od starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od
nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem
delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka
delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost
delavca, določenega z zakonom. Znesek obračunanega
osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne
sme biti večji od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo oziroma med akontacijo osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z
zakonom.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom
bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje – izpostava Šmarje pri Jelšah. Zavezanci, ki so zaposleni v tujini,
plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto na
podlagi poslane položnice.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.

3. člen
Program iz 2. člena tega sklepa, ki se bo financiral iz
sredstev samoprispevka znaša 32,000.000 SIT (ocena).
S samoprispevkom bo v 5 letih zbranih 8,000.000 SIT
ali 25% vrednosti celotnega programa samoprispevka.
Za izvedbo programa bo potrebno zagotoviti še sredstva proračuna Občine Šmaje pri Jelšah ter druga sredstva.
Sredstva samoprispevka zbrana po realizaciji programa
tega samoprispevka se bodo uporabila v skladu s programom oziroma letnimi plani krajevne skupnosti. O uporabi
več zbranih sredstev samoprispevka odloča svet krajevne
skupnosti.

7. člen
Samoprispevek se nakazuje na posebni račun pri Agenciji za plačilni promet Celje, Podružnici Šmarje pri Jelšah, št.
50730-842-053-82320, na naslov krajevni samoprispevek
KS Sladka gora.

4. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so krajani, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti,
in sicer:

8. člen
Krajanom je zagotovljen neposredni in trajni nadzor
nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom.
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Za zbrana sredstva in izvajanje programa samoprispevka je odgovoren svet KS, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča zboru občanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
pri pravnih osebah kontrolira Agencija za plačilni promet.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 1998 dalje.
Št. 5/98
Sladka gora, dne 20. aprila 1998.
Predsednik
Sveta KS Sladka gora
Vili Novak l. r.

1486.

Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
samoprispevka v Krajevni skupnosti Sladka gora

Volilna komisija Krajevne skupnosti Sladka gora na podlagi 49. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US,
38/96 in 43/96 – odločba US) in skladno s sklepom o
razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni
skupnosti Sladka gora (Uradni list RS, št. 23/98) daje

POROČILO
o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v
Krajevni skupnosti Sladka gora
I
Na območju krajevne skupnosti je bilo eno glasovalno
mesto, kjer so krajani glasovali o uvedbi samoprispevka.
II
Na podlagi zapisnika volilnega odbora je volilna komisija ugotovila naslednji izid glasovanja:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 507 volilnih upravičencev,
– na referendumu je glasovalo 286 volivcev,
– “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 157 volivcev,
– “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 123 volivcev,
– neveljavnih glasovnic je bilo 6.
III
Volilna komisija ugotavlja, da je referendum za uvedbo
samoprispevka v Krajevni skupnosti Sladka gora uspel, saj
je zanj glasovalo 54,90% volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Št. 4/98
Sladka gora, dne 20. aprila 1998.
Predsednica
volilne komisije
Marta Grašič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
1487.

Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi
v Ljubljani v študijskem letu 1998/99

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15,
Uradni list RS, št. 39/95 in odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št.
18/98) je Vlada Republike Slovenije na 59. seji 23. aprila
1998 sprejela

SKLEP O SOGLASJU
k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani
v študijskem letu 1998/99
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na sejah senata in komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 7. in 10. aprila 1998, tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Dramska igra in umetniška beseda
3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Gledališka in radijska režija
3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Filmska in televizijska režija
2. Akademija za likovno umetnost
15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Slikarstvo
6 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kiparstvo
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Oblikovanje
10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Restavratorstvo
3. Biotehniška fakulteta
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Krajinska arhitektura
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Biologija
70 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Lesarstvo
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Mikrobiologija
30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri
4. Ekonomska fakulteta
600 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Ekonomija
400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Visoka poslovna šola
5. Fakulteta za arhitekturo
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Arhitektura
6. Fakulteta za družbene vede
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Sociologija - kadrovsko-menedžerska smer
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Politologija - smer mednarodni odnosi
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Politologija - smer obramboslovje
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Novinarstvo
20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Novinarstvo
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30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Komunikologija - teoretsko-metodološka smer
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Komunikologija - smer trženje in tržno komuniciranje
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kulturologija
10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Komunikologija - smer trženje in tržno komuniciranje v 3. letniku
7. Fakulteta za farmacijo
125 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Farmacija
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Laboratorijska biomedicina
8. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
50 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Geodezija
9. Fakulteta za pomorstvo in promet
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Tehnologija prometa
10. Fakulteta za šport
160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Športna vzgoja
11. Filozofska fakulteta
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Psihologija
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Etnologija in kulturna antropologija
33 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Arheologija
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Geografija
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo
20 vpisnih mest za študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Pedagogika - smer pedagogika
35 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika - smer pedagogika
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Zgodovina
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Umetnostna zgodovina
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Nemški jezik s književnostjo
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija
12. Medicinska fakulteta
150 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Medicina
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Stomatologija
13. Naravoslovnotehniška fakulteta
60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Grafična tehnika
14. Pedagoška fakulteta
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Razredni pouk - Ljubljana
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Socialna pedagogika
20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Likovna pedagogika
15. Pravna fakulteta
300 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Pravo

Št.
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16. Veterinarska fakulteta
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Veterinarstvo
17. Visoka šola za socialno delo
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Socialno delo
100 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem
strokovnem programu Socialno delo
18. Visoka šola za zdravstvo
80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega
30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega - porodniško ginekološka smer
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Delovna terapija
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Radiologija
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Sanitarno inženirstvo
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Fizioterapija
19. Visoka upravna šola
235 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Javna uprava
20. Visoka policijsko-varnostna šola
30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Varnost in notranje zadeve.
II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu,
sprejetem na sejah senata in komisije za dodiplomski študij
Univerze v Ljubljani 7. in 10. aprila 1998 za omejitev vpisa na:
1. Akademiji za glasbo
– za redni študij po univerzitetnih programih Kompozicija, Dirigiranje, Petje, Inštrumenti s tipkami, Godala in drugi
inštrumenti s strunami, Pihala, trobila in tolkala, Cerkvena
glasba
2. Biotehniški fakulteti - Oddelku za agronomijo
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Kmetijstvo - agronomija in hortikultura
3. Fakulteti za računalništvo in informatiko
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Računalništvo in informatiko
4. Filozofski fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Geografija
– za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija kulture
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Prevajalstvo - smer angleščina - nemščina
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Prevajalstvo - smer angleščina - francoščina
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Prevajalstvo - smer angleščina - italijanščina
– za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Umetnostna zgodovina
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Slovenski jezik in književnost
5. Naravoslovnotehniški fakulteti - Oddelek za tekstilstvo
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu
Oblikovanje tekstilij in oblačil
6. Pedagoški fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu
Defektologija
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja v Ljubljani
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7. Visoki upravni šoli
– za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Javna uprava.
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom
vpisnih mest, razpisanih za državljane Republike Slovenije.
IV
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-12/97-2
Ljubljana, dne 23. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

1488.

Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli
za hotelirstvo in turizem v Portorožu v
študijskem letu 1998/99

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15,
Uradni list RS, št. 39/95 in odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št.
18/98) je Vlada Republike Slovenije na 59. seji 23. aprila
1998 sprejela

Uradni list Republike Slovenije

1489.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15,
Uradni list RS, št. 39/95 in odl. U-I-34/94, Uradni list RS,
št. 8/98) je Vlada Republike Slovenije na 59. seji 23. aprila
1998 sprejela

SKLEP O SOGLASJU
k omejitvi vpisa na visoki šoli
za management v Kopru v študijskem letu
1998/99
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na seji senata Visoke šole za management iz Kopra 6.
aprila 1998, po katerem se na VISOKI ŠOLI ZA MANAGEMENT V KOPRU vpis omeji na 110 vpisnih mest za redni
študij po visokošolskem strokovnem programu Management.
II
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
se vpis lahko omeji le v primeru, če se jih za redni študij po
posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad
številom vpisnih mest, razpisanih za državljane Republike Slovenije.
III
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-12/97-2
Ljubljana, dne 23. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije

SKLEP O SOGLASJU
k omejitvi vpisa na Visoki šoli za hotelirstvo
in turizem v Portorožu v študijskem letu
1998/99
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na seji senata Visoke šole za hotelirstvo in turizem iz
Portoroža 6. aprila 1998, po katerem se na
Visoki šoli za hotelirstvo in turizem v Portorožu vpis omeji na
110 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Hotelirstvo in turizem.
II
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom
vpisnih mest, razpisanih za državljane Republike Slovenije.
III
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-12/97-2
Ljubljana, dne 23. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI
ZA MANAGEMENT V KOPRU v študijskem letu
1998/99

Podpredsednik
Marjan Podobnik l. r.

1490.

Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI
V MARIBORU v študijskem letu 1998/99

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15,
Uradni list RS, št. 39/95 in odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št.
18/98) je Vlada Republike Slovenije na 59. seji 23. aprila
1998 sprejela

SKLEP O SOGLASJU
k omejitvam vpisa na univerzi v Mariboru
v študijskem letu 1998/99
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 14. aprila 1998,
tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. Ekonomsko-poslovna fakulteta
330 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Ekonomija
330 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Poslovna ekonomija
2. Fakulteta za kmetijstvo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Agronomija – smer sadjarstvo in vinogradništvo
3. Fakulteta za organizacijske vede
190 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Organizacija in management
4. Pedagoška fakulteta
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu nemški jezik s književnostjo
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika in…
5. Pravna fakulteta
170 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Pravo
6. Visoka zdravstvena šola
92 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega
90 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega v 3. letniku
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2. Pedagoški fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu
Razredni pouk,
– za redni študij po univerzitetnih dvopredmetnih programih,
– Angleški jezik in…,
– Geografija in…,
– Zgodovina in…,
– Sociologija in…,
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja.
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce
se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom
vpisnih mest, razpisanih za državljane Republike Slovenije.
IV
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu,
sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 14. aprila 1998
za omejitev vpisa na:
1. Fakulteti za kmetijstvo
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Agronomija – poljedelstvo in vrtnarstvo,
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zootehnika.

Št. 620-12/97-2
Ljubljana, dne 23. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Marjan Podobnik l. r.
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