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DRŽAVNI ZBOR
3442.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih
financ (ZUJF-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2014.
Št. 003-02-9/2014-3
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC
(ZUJF-B)
1. člen
V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS,
št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13
– odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUJF, 56/13 –
ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C,
99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr
in 107/13 – odl. US) se za drugim odstavkom 184. člena doda
nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, da se avtorska ali podjemna pogodba
sklepa na podlagi zakona, ki ureja javno naročanje, morajo uporabniki proračuna od dajalcev soglasja navedenih v
186. členu zakona, pridobiti soglasje samo k objavi obvestila o
naročilu oziroma k posredovanju povabila k oddaji ponudb.«.
2. člen
V prvem odstavku 186. člena se v napovednem stavku
besedilo »iz drugega odstavka 184. člena« nadomesti z besedilom »iz drugega in tretjega odstavka 184. člena«.
V drugem odstavku se besedilo »iz drugega odstavka
184. člena« nadomesti z besedilom »iz drugega in tretjega
odstavka 184. člena«.

Leto XXIV

3. člen
Prvi odstavek 188. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu (moški in ženska), ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi četrtega, v
prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena,
v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV,
99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US,
111/13 – ZMEPIZ-1 in 44/14 – ORZPIZ206).«.
4. člen
V prvem odstavku 199. člena se za letnico »2014« doda
besedilo »ter za leto 2015«.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
Ne glede na nov tretji odstavek 184. člena zakona morajo
uporabniki proračuna v primeru, da se avtorska ali podjemna
pogodba sklepa na podlagi zakona, ki ureja javno naročanje, in
je bilo na dan uveljavitve tega zakona že objavljeno obvestilo o
naročilu oziroma posredovano povabilo k oddaji ponudb, pridobiti soglasje iz 186. člena zakona k sklenitvi takšne pogodbe.
6. člen
Ne glede na določbi tretjega odstavka 246. člena in tretjega odstavka 188. člena zakona lahko javnim uslužbenkam, ki
so sklenile dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja zaradi
predpisanih pogojev za upokojitev, pogodba o zaposlitvi preneha veljati šele, ko izpolnijo pogoje iz spremenjenega prvega
odstavka 188. člena zakona.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati enajsti odstavek 429. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A,
63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415,
107/13 – odl.US, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 44/14 – ORZPIZ206).
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/14-47/19
Ljubljana, dne 19. novembra 2014
EPA 133-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o visokem šolstvu (ZViS-J)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu
(ZViS-J)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
visokem šolstvu (ZViS-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. novembra 2014.
Št. 003-02-9/2014-4
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-J)
1. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D
in 109/12) se v 32. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
»Če se visokošolski zavod odloči, da ne bo vložil vloge
za podaljšanje akreditacije v skladu s prejšnjim odstavkom,
mora odločitev o tem sprejeti najpozneje dve leti pred iztekom
akreditacije ter o tem pisno obvestiti Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in ministrstvo,
pristojno za visoko šolstvo, ter odločitev javno objaviti na svoji
spletni strani. Od sprejetja take odločitve visokošolski zavod za
ta študijski program ne sme več razpisati vpisnih mest za vpis
v prvi letnik ali po merilih za prehode v višji letnik.«.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na prejšnji odstavek je študijski program, za
katerega je visokošolski zavod sprejel odločitev v skladu s
četrtim odstavkom tega člena, javno veljaven za obdobje od
vpisa zadnje generacije v prvi letnik za čas trajanja programa,
podaljšanega za eno leto, pri čemer obdobje javne veljavnosti
študijskega programa ne more biti krajše od veljavnosti akreditacije.
Podatek o trajanju javne veljavnosti študijskega programa
iz prejšnjega odstavka vpiše Nacionalna agencija Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v javno evidenco iz
tretjega odstavka 51.v člena tega zakona, ministrstvo, pristojno
za visoko šolstvo, pa v razvid visokošolskih zavodov.«.
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo osmi do enajsti odstavek.
2. člen
Za tretjim odstavkom 40. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se lahko
za študente, vpisane v študijski program, ki mu svet agencije ni
podaljšal akreditacije, dodatni razpis za vpis objavi do 15. oktobra tekočega študijskega leta.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
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3. člen
V 51.r členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»Če svet agencije ne podaljša akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa na podlagi tretje alinee
petega odstavka ali šestega odstavka tega člena, veljavnost
akreditacije poteče z zaključkom študijskega leta, v katerem
postane odločitev sveta agencije dokončna.«.
4. člen
V 51.s členu se v četrtem odstavku beseda »četrtega«
nadomesti z besedo »tretjega«.
5. člen
V 51.v členu se na koncu tretjega odstavka pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
»– trajanje javne veljavnosti študijskega programa.«.
6. člen
Za tretjim odstavkom 66. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če študent spremeni študijski program zaradi poteka
akreditacije v skladu s sedmim odstavkom 51.r člena tega
zakona, s tem ne izkoristi pravice do spremembe študijskega
programa iz druge alinee prvega odstavka tega člena.«.
7. člen
V prvem odstavku 81.d člena se v 29. točki za besedo
»akreditacije« črta vejica in doda besedilo »ter datum zaključka
javne veljavnosti,«.
8. člen
V šestem odstavku 83.a člena se beseda »šestega« nadomesti z besedo »sedmega«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Visokošolski zavod mora za študijski program, ki mu bo
akreditacija potekla 30. septembra 2015 ali 30. septembra
2016 in zanj ne bo vložil vloge za podaljšanje akreditacije,
sprejeti odločitev v skladu z novim četrtim odstavkom 32. člena
zakona, pisno obvestiti Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in ministrstvo, pristojno za
visoko šolstvo, ter odločitev javno objaviti na svoji spletni strani
najpozneje do 31. decembra 2014.
10. člen
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu uskladi javno evidenco iz tretjega odstavka 51.v člena
zakona s tem zakonom v 30 dneh od njegove uveljavitve.
11. člen
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, uskladi evidenco iz prvega odstavka 81.d člena zakona s tem zakonom v
30 dneh od njegove uveljavitve.
12. člen
Študijski programi:
– univerzitetni študijski program prve stopnje Kulturni
študiji in antropologija, Univerza na Primorskem, Fakulteta za
humanistične študije,
– univerzitetni študijski program prve stopnje Sodobna
kritična teorija in filozofija, Univerza na Primorskem, Fakulteta
za humanistične študije,
– magistrski študijski program druge stopnje Umetnostnozgodovinska dediščina Sredozemlja, Univerza na Primorskem,
Fakulteta za humanistične študije,
– magistrski študijski program druge stopnje Mednarodna
ekonomija, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
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– magistrski študijski program druge stopnje Komunikologija – komuniciranje, mediji in družba, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,
– magistrski študijski program druge stopnje Politologija
– javna uprava, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene
vede,
– magistrski študijski program druge stopnje Sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,
– magistrski študijski program druge stopnje Sociologija
– upravljanje človeških virov in znanja, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,
– doktorski študijski program tretje stopnje Prevodoslovje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
so ne glede na določbo četrtega odstavka 32. člena Zakona o
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) javno
veljavni do 30. septembra 2018.
Študenti, ki so se pred uveljavitvijo tega zakona vpisali
v študijske programe iz prejšnjega odstavka in opravijo vse
obveznosti po teh študijskih programih do 30. septembra 2018,
pridobijo javnoveljavno izobrazbo in diplomo, ki je javna listina.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu po uradni dolžnosti vpiše podatek o trajanju
javne veljavnosti študijskih programov iz prvega odstavka
tega člena v javno evidenco iz tretjega odstavka 51.v člena
zakona, in sicer v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, po uradni dolžnosti vpiše podatek o trajanju javne veljavnosti študijskih
programov iz prvega odstavka tega člena v razvid visokošolskih zavodov, in sicer v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
Status študenta, pridobljen po študijskih programih iz
prvega odstavka tega člena do uveljavitve tega zakona, je
veljaven.
Diplome, izdane po študijskih programih iz prvega odstavka tega člena do uveljavitve tega zakona, so javne listine.

Št.

Št. 602-04/14-12/13
Ljubljana, dne 19. novembra 2014
EPA 124-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3444.

Sklep o imenovanju članice Državne revizijske
komisije

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS,
št. 43/11, 60/11 – ZTP-D in 63/13) ter 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 21. novembra 2014 sprejel

Stran
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SKLEP
o imenovanju članice
Državne revizijske komisije
Za članico Državne revizijske komisije se imenuje:
Tadeja PUŠNAR.
Mandat začne teči s 25. 12. 2014.
Št. 450-02/14-46/21
Ljubljana, dne 21. novembra 2014
EPA 111-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3445.

Sklep o razrešitvi sodnika

Na podlagi tretjega odstavka 132. člena Ustave Republike Slovenije, drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom
77. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in
69/13 – popr.), 201. in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10
in 80/13) je Državni zbor na seji dne 21. novembra 2014 sprejel

SKLEP
o razrešitvi sodnika
Sodniške funkcije se razreši:
Milko ŠKOBERNE.
Št. 700-02/14-23/5
Ljubljana, dne 21. novembra 2014
EPA 125-VII

13. člen
Minister, pristojen za visoko šolstvo, uskladi Pravilnik o
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 7/10, 3/11, 6/12, 7/13 in 6/14) in Pravilnik o razvidu
visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 46/05) s tem zakonom najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3446.

Sklep o imenovanju predsednika
in dveh članov Upravnega odbora Sklada
za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o skladu
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
(Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08
in 77/08 – ZJS-1) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10
in 80/13) je Državni zbor na seji dne 21. novembra 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju predsednika in dveh članov
Upravnega odbora Sklada za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško
in odlaganja radioaktivnih odpadkov
iz Nuklearne elektrarne Krško
V Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško se imenujejo:
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za predsednika:
Gorazd SKUBIN
za člana:
dr. Romana JORDAN
Darko LIČEN.
Št. 412-01/14-14/11
Ljubljana, dne 21. novembra 2014
EPA 153-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3447.

Uradni list Republike Slovenije
preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije po uradni dolžnosti sprožil postopek, skladno s Kazenskim zakonikom, zoper
preživninskega zavezanca, ki upravičencu ne plačuje preživnine.
4. Državni zbor Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priporoča,
da z namenom učinkovite izterjave preživnin proučita možnost
spremembe zakonodaje, ki določa, da terjatve iz naslova preživnin ne morejo zastarati.
5. Državni zbor Ministrstvu za kulturo priporoča, da preuči
možnost spremembe zakonodaje glede varstva otrok pred zlorabami njihovih osebnih in drugih podatkov, ki bi lahko razkrili
identiteto otrok, v senzacionalističnih poročanjih v medijih, saj
je takšno poročanje medijev v veliko škodo otrok, in pripravi
ustrezno spremembo zakonodaje.
Št. 000-04/14-7/20
Ljubljana, dne 21. novembra 2014
EPA 2099-VI

Sklep o imenovanju člana Slovenske
nacionalne komisije za UNESCO

Na podlagi prvega odstavka 3. člena Sklepa o ustanovitvi in
določitvi nalog Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (Uradni list RS, št. 69/10) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10
in 80/13) je Državni zbor na seji dne 21. novembra 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Slovenske nacionalne
komisije za UNESCO
Za člana Slovenske nacionalne komisije za UNESCO se
imenuje:
dr. Dragan MATIĆ.
Št. 007-04/14-5/10
Ljubljana, dne 21. novembra 2014
EPA 154-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3449.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemen prispevek pri ohranjanju in razvoju čebelarstva
na Slovenskem podeljujem ob 140-letnici delovanja
Čebelarski zvezi Slovenije
srebrni red za zasluge.

3448.

Priporočilo Varuha človekovih pravic

Državni zbor je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10 in 80/13) na seji dne 21. novembra 2014, ob
obravnavi Devetnajstega rednega poročila Varuha človekovih
pravic Republike Slovenije za leto 2013, sprejel naslednje

PRIPOROČILO
1. Državni zbor priporoča vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh, da upoštevajo priporočila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, zapisana v Devetnajstem
rednem poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije
za leto 2013.
2.6 UPRAVNE ZADEVE
2. Državni zbor Vladi Republike Slovenije priporoča, da
zagotovi pieteten pokop žrtev vojnih in povojnih pobojev, še
pred postavitvijo spominskega obeležja.
2.15 OTROKOVE PRAVICE
3. Državni zbor Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priporoča, da
proučita možnost spremembe zakonodaje, da bi Javni jamstveni,

Št. 094-01-8/14-2
Ljubljana, dne 28. novembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3450.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za strokovno in predano skrb za osebe s hemofilijo in
drugimi motnjami strjevanja krvi ter za tvorno sodelovanje s
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humanitarnimi organizacijami kroničnih bolnikov s hemofilijo
podeljujem

MINISTRSTVA

Majdi Benedik Dolničar
medaljo za zasluge.
Št. 094-01-2/14-3
Ljubljana, dne 28. novembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3451.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemen prispevek pri vzpostavljanju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in njene prepoznavnosti v mednarodnem merilu ter za učinkovito sodelovanje pri novogradnji
Medicinske fakultete Maribor podeljujem
dr. Ivanu Krajncu
medaljo za zasluge.
Št. 094-01-51/13-2
Ljubljana, dne 28. novembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3452.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za zavzeto delo za zajezitev okuženosti z virusom HIV v
Sloveniji in zdravljenje obolelih ter za uspešno zaščito hemofilikov in drugih prejemnikov krvi pred virusom HIV podeljujem
dr. Ludviku Vidmarju
medaljo za zasluge.
Št. 094-01-2/14-2
Ljubljana, dne 28. novembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3453.
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Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje
javne službe upravljanja in vzdrževanja
hidromelioracijskih sistemov

Na podlagi drugega odstavka 117. člena in drugega
odstavka 121. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe
upravljanja in vzdrževanja
hidromelioracijskih sistemov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa ceno storitev javne službe upravljanja
in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in podrobnejše pogoje glede strokovne
izobrazbe oseb, ki opravljajo strokovno delo pri izvajanju javne
službe.
2. člen
(vir financiranja)
Javna služba se financira iz proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke 243010 – Zemljiške operacije, 822710 – Vzdrževanje melioracijskih sistemov, v skladu s
predpisom, ki ureja način izvajanja javne službe upravljanja in
vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov.
3. člen
(cena storitve)
(1) Cene storitev upravljanja hidromelioracijskih sistemov
se določijo na podlagi potrjenih letnih programov upravljanja iz
predpisa, ki ureja upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih
sistemov.
(2) Urna postavka za storitve upravljanja hidromelioracijskih sistemov, ki vključuje tudi materialne stroške, znaša
20,44 eura.
(3) Storitve upravljanja iz prejšnjega odstavka so za uporabnika storitev brezplačne.
(4) Cene storitev vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov so določene v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
4. člen
(strokovna izobrazba)
(1) Oseba, ki opravlja strokovno delo pri izvajanju upravljanja hidromelioracijskih sistemov, mora imeti najmanj višjo
strokovno izobrazbo kmetijske smeri.
(2) Oseba, ki opravlja strokovno delo pri izvajanju vzdrževanja namakalnih sistemov, mora imeti najmanj nižjo poklicno
kmetijsko, strojno, gradbeno, elektro ali računalniško izobrazbo
oziroma najmanj nižjo poklicno izobrazbo, ki ustreza vrsti vzdrževalnih del, in sicer:
– pregled in redno vzdrževanje črpališč in drugih objektov,
namenjenih za odvzem in dovod vode do črpališča;
– pregled in zagotavljanje rednega delovanja vozlišč,
odvzemnih jaškov, blatnikov in zračnikov;
– pregled zasunov in hidrantov;
– sanacija pokrovov;
– vzdrževanje cevovodov;
– polnjenje in odzračevanje cevovodov;
– praznjenje namakalnih sistemov in konzerviranje črpališč;
– odstranjevanje mulja iz usedalnikov in filtrov;
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– meritve katodne zaščite;
– vzdrževanje električne opreme črpališč;
– zimska zaščita črpalk in elektro omar.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja
in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS,
št. 10/12).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-246/2014
Ljubljana, dne 18. novembra 2014
EVA 2014-2330-0165
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3454.

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti
izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali,
in o modelu potnega lista, ki mora spremljati
te živali

Na podlagi prvega odstavka 9. člena, petega odstavka
12. člena in za izvrševanje petega odstavka 51. člena Zakona
o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05,
90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) ter
drugega odstavka 39. člena in za izvrševanje 6. člena Zakona
o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni
za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu
potnega lista, ki mora spremljati te živali
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik natančneje določa veterinarske pogoje za
netrgovske premike hišnih živali, postopke, ki se uporabljajo za
nadzor teh premikov, ter model potnega lista, ki spremlja hišne
živali, za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (UL L št. 178 z dne 28. 6.
2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 576/2013/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 z dne
28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev
in Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 109) zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1219/2014 z dne
13. novembra 2014 o spremembi Priloge II k Izvedbeni uredbi
(EU) št. 577/2013 glede seznama ozemelj in tretjih držav (UL
L št. 329 z dne 14. 11. 2014, str. 23), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 577/2013/EU).
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(2) Poleg določb iz tega pravilnika se glede načina izdaje potnega lista v Republiki Sloveniji, vodenja evidenc o izdanih potnih
listih ter obveznosti dobaviteljev potnih listov, uporabljajo določbe
iz pravilnika, ki ureja označevanje in registracijo hišnih živali.
2. člen
(pristojni organ in pooblaščeni veterinar)
(1) Pristojni organ iz Uredbe 576/2013/EU je Uprava
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava), razen v primerih, ko
je z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, ali s tem
pravilnikom določeno drugače.
(2) Pooblaščeni veterinar iz Uredbe 576/2013/EU je veterinar veterinarske organizacije s koncesijo v skladu s predpisom, ki ureja mrežo javne veterinarske službe in izvajalcev
nalog odobrenih veterinarjev (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni veterinar).
II. POGOJI ZA NETRGOVSKE PREMIKE HIŠNIH ŽIVALI
IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE
3. člen
(netrgovski premiki hišnih živali vrst s seznama v delu A
Priloge I Uredbe 576/2013/EU)
(1) Za namen netrgovskih premikov med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države EU) morajo
živali, navedene v delu A Priloge I Uredbe 576/2013/EU (v
nadaljnjem besedilu: hišne živali A), izpolnjevati pogoje iz 5. in
6. člena Uredbe 576/2013/EU.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljen
netrgovski premik hišnih živali A, ki ne izpolnjujejo pogoja iz
točke b) 6. člena, iz držav EU v Republiko Slovenijo, če so izpolnjeni pogoji iz točk a) ali b) prvega odstavka 7. člena Uredbe
576/2013/EU.
(3) Pri premikih živali iz prejšnjega odstavka mora lastnik
ali pooblaščena oseba predložiti podpisano izjavo, ki je v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge I Uredbe 577/2013/EU, razen če
so hišne živali v spremstvu svoje matere, od katere so še vedno
odvisne, in je iz identifikacijskega dokumenta njihove matere
razvidno, da je bila mati pred njihovo skotitvijo cepljena proti
steklini v skladu z zahtevami iz Priloge III Uredbe 576/2013/EU.
4. člen
(netrgovski premiki hišnih živali vrst s seznama v delu B
Priloge I Uredbe 576/2013/EU)
(1) Za namen netrgovskih premikov hišnih živali vrst s
seznama v delu B Priloge I Uredbe 576/2013/EU (v nadaljnjem
besedilu: hišne živali B) iz držav EU mora lastnik živali pri netrgovskem premiku v Republiko Slovenijo zagotoviti:
– ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival
označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med
hišno živaljo in njenim lastnikom, in
– žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se
ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena, račun od veterinarja,
kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno dokazilo).
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih
določi Uprava na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega
veterinarskega inštituta (v nadaljnjem besedilu: NVI). Dodatna
strokovna priporočila so objavljena na spletni strani Uprave.
III. POGOJI ZA NETRGOVSKE PREMIKE HIŠNIH ŽIVALI
IZ DRŽAV ALI OZEMELJ IZVEN EVROPSKE UNIJE
5. člen
(netrgovski premiki hišnih živali A)
(1) Za namen netrgovskih premikov iz držav ali ozemelj
izven Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: tretje države) mo-
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rajo hišne živali A izpolnjevati pogoje iz 5. in 10. člena Uredbe
576/2013/EU.
(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena
je izjema od pogoja cepljenja proti steklini dovoljena pri netrgovskih premikih hišnih živali A v izjemnih primerih pod pogoji iz
7. člena tega pravilnika.
(3) Na podlagi predhodne vloge lastnika ali pooblaščene
osebe lahko Uprava ne glede na določbe drugega odstavka
10. člena Uredbe 576/2013/EU dovoli vstop iz tretjih držav
v Republiko Slovenijo registriranim službenim policijskim ali
vojaškim ter sledilnim in reševalnim psom preko točke, ki ni
vstopna točka za potnike, če so izpolnjeni pogoji za netrgovski
premik iz 10. člena Uredbe 576/2013/EU.
(4) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj:
– podatke o lastniku ali pooblaščeni osebi: ime, priimek,
stalni naslov, telefonsko številko, elektronski naslov;
– podatke o psu: številko transponderja, številko identifikacijskega dokumenta, datum veljavnosti cepljenja proti steklini;
– podatke o registraciji psov iz prejšnjega odstavka;
– razlog za izdajo dovoljenja in kraj vstopa.
(5) Vzorec vloge iz prejšnjega odstavka je objavljen na
spletni strani Uprave.
(6) Območni urad Uprave (v nadaljnjem besedilu: OU
Uprave) v izdanem dovoljenju določi kraj, ki ni vstopna točka
za potnike, kjer se preveri skladnost s pogoji iz Poglavja III
Uredbe 576/2013/EU.
6. člen
(netrgovski premiki hišnih živali B)
(1) Za namen netrgovskih premikov iz tretjih držav morajo
biti hišne živali B pri netrgovskem premiku v Republiko Slovenijo ob upoštevanju posebnosti vsake vrste označene ali opisane
na tak način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in
njenim lastnikom. Lastnik mora imeti ustrezen dokument, s
katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr.
račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena, račun od
veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno
dokazilo).
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih
določi Uprava na podlagi strokovnega mnenja NVI. Dodatna
strokovna priporočila so objavljena na spletni strani Uprave.
7. člen
(odstopanje od pogojev iz 6., 9., 10. in 14. člena
Uredbe 576/2013/EU)
(1) Na podlagi predhodne vloge lastnika lahko Uprava v
skladu z 32. členom Uredbe 576/2013/EU v izjemnih primerih
(npr. zaradi naravne nesreče, političnih nemirov ali druge višje
sile, ki prizadene lastnika) v Republiko Slovenijo odobri netrgovski premik hišnih živali, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 6., 9.,
10., in 14. člena Uredbe 576/2013/EU.
(2) Na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka OU Uprave
izda odločbo, v kateri določi trajanje in kraj izolacije pod uradnim nadzorom.
(3) Vstop hišnih živali iz tega člena, ki so v tranzitu preko
druge države EU, Uprava dovoli na podlagi predhodnega soglasja države članice EU tranzita.
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(2) Način izdaje potnega lista v Republiki Sloveniji, vodenje evidenc o izdanih potnih listih ter obveznosti dobaviteljev
potnih listov so določeni v pravilniku, ki ureja označevanje in
registracijo hišnih živali.
9. člen
(nadzor netrgovskih premikov hišnih živali A)
(1) OU Uprave na nediskriminatoren način opravlja preglede pri netrgovskih premikih iz druge države članice EU v
skladu s 33. členom Uredbe 576/2013/EU.
(2) OU Uprave opravlja preglede iz tretjega odstavka
5. člena tega pravilnika v skladu s 33. oziroma 34. členom
Uredbe 576/2013/EU.
(3) Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: carinski organ) opravlja preglede ob vnosu na teritorij EU:
– pri netrgovskih premikih iz tretje države, ki je navedena
v delu 1 Priloge II Uredbe 577/2013/EU, v skladu s 33. členom
Uredbe 576/2013/EU;
– pri netrgovskih premikih iz tretje države, ki ni navedena
v delu 1 Priloge II Uredbe 577/2013/EU, v skladu s 34. členom
Uredbe 576/2013/EU, na vstopni točki za potnike.
(4) Uprava izvaja preglede pri netrgovskih premikih hišnih živali, za katere se odobrijo odstopanja iz 7. člena tega
pravilnika.
(5) Seznam vstopnih točk za potnike za namen netrgovskih premikov hišnih živali A določi Uprava v sodelovanju s
carinskim organom in ga objavi na svoji spletni strani.
10. člen
(nadzor netrgovskih premikov hišnih živali B)
(1) OU Uprave na nediskriminatoren način opravlja preglede pri netrgovskih premikih iz druge države članice EU v
skladu s 33. členom Uredbe 576/2013/EU.
(2) Carinski organ opravlja preglede ob vnosu na teritorij
EU:
– pri netrgovskih premikih iz tretje države, ki je navedena
v delu 1 Priloge II Uredbe 577/2013/EU, v skladu s 33. členom
Uredbe 576/2013/EU;
– pri netrgovskih premikih iz tretje države, ki ni navedena
v delu 1 Priloge II Uredbe 577/2013/EU, v skladu s 34. členom
Uredbe 576/2013/EU na vstopni točki za potnike.
(3) Seznam vstopnih točk za potnike iz prejšnjega odstavka za namen netrgovskih premikov hišnih živali B določi
Uprava v sodelovanju s carinskim organom in ga objavi na
svoji spletni strani.
11. člen
(obveščanje)
Uprava na svoji spletni strani redno objavlja informacije,
navedene v 37. členu Uredbe 576/2013/EU, ki se nanašajo na
zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki veljajo za netrgovske premike hišnih živali, in pravila za preglede skladnosti
pri takih premikih.
12. člen
(sodelovanje)
O podrobnejšem načinu sodelovanja pri izvajanju tega
pravilnika carinski organ in Uprava sprejmeta poseben protokol.

IV. SKUPNE DOLOČBE
8. člen
(potni list za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev)
(1) Potni list je identifikacijski dokument za hišne živali A:
– izdan v državi članici EU in ustreza vzorcu (v nadaljnjem
besedilu: EU potni list), kot je določen v delu 1 in 2 Priloge III
Uredbe 577/2013/EU;
– izdan v tretji državi, navedeni v delu 1 Priloge II Uredbe
577/2013/EU, in ustreza vzorcu, kot je določen v delu 3 in 4
Priloge III Uredbe 577/2013/EU.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prehodna določba)
EU potni list za hišne živali, izdan pred 29. decembrom
2014 v skladu s Pravilnikom o veterinarskih pogojih, ki morajo
biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS,
št. 25/08, 55/08 in 3/09), ostane veljaven identifikacijski doku-
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ment psa, mačke ali belega dihurja do njegove razveljavitve
zaradi njegove menjave ali uničenja.

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z
ministrico za zdravje

14. člen

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o kadrovskih, tehničnih
in prostorskih pogojih za izvajanje nalog
na področju duševnega zdravja za izvajalce
institucionalnega varstva ter centre za socialno
delo ter o postopku njihove verifikacije

(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora
spremljati te živali (Uradni list RS, št. 25/08, 55/08 in 3/09),
uporablja pa se do 28. decembra 2014.
15. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 29. decembra 2014.
Št. 007-71/2014
Ljubljana, dne 24. novembra 2014
EVA 2014-2330-0017
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3455.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaključku
izvrševanja državnega in občinskih
proračunov za leto 2014

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12,
14/13 – popr. in 101/13) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o zaključku izvrševanja
državnega in občinskih proračunov za leto 2014
1. člen
V Pravilniku o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014 (Uradni list RS, št. 53/14) se v
tretjem odstavku 3. člena 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. odredbe za plačilo – nakazilo do vključno srede, 3. decembra 2014, najkasneje do 12. ure,«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
V Pravilniku o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih
za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce
institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 97/09 in 84/12) se
besedilo 13. člena nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Oddelkom, v katerih se ob uveljavitvi tega pravilnika že izvaja varovanje oseb iz 3. člena tega pravilnika, se
prizna status varovanega oddelka, pri čemer morajo uskladiti
prostorske, tehnične in kadrovske pogoje po tem pravilniku v
dvanajstih letih od njegove uveljavitve.
(2) V varovanem oddelku, kjer so nameščene osebe, ki
potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor, se izvajalcem v
obstoječih zavodih, ki v enem objektu ločeno organizirajo varovani oddelek v več bivalnih enotah, lahko dovoli odstopanje od
standarda iz 4. člena tega pravilnika, vendar povprečno število
oseb ne sme presegati dvanajst oseb na enoto.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se dnevne aktivnosti
organizirajo v enotah, katerih število ne presega dvanajst oseb
na enoto.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-21/2014
Ljubljana, dne 27. oktobra 2014
EVA 2014-2611-0049
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Soglašam!
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Št. 007-838/2014/5
Ljubljana, dne 26. novembra 2014
EVA 2014-1611-0091
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

3456.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih
za izvajanje nalog na področju duševnega
zdravja za izvajalce institucionalnega varstva
ter centre za socialno delo ter o postopku
njihove verifikacije

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja ministrica za

USTAVNO SODIŠČE
3457.

Sklep o sprejemu ustavne pritožbe v
obravnavo, začasnem zadržanju izvršitve
sklepa Državnega zbora in začetku postopka
za oceno ustavnosti Zakona o poslancih

Številka: Up-790/14-19
U-I-227/14-2
Datum: 21. 11. 2014

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe in v postopku odločanja o ustavni pritožbi Ivana Janeza
Janše, Velenje, ki ga zastopa Odvetniška družba Matoz, o. p.,
d. o. o., Koper, na seji 21. novembra 2014

Uradni list Republike Slovenije
s k l e n i l o:
1. Ustavna pritožba zoper sklep o ugotovitvi prenehanja
mandata poslanca št. 020-02/14-39/29 z dne 15. 10. 2014
(Uradni list RS, št. 74/14) se sprejme v obravnavo.
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži
izvršitev sklepa Državnega zbora št. 020-02/14-39/29 z dne
15. 10. 2014 (Uradni list RS, št. 74/14) tako, da pritožnik izvršuje mandat poslanca v Državnem zboru.
3. Začasno zadržanje iz prejšnje točke začne učinkovati z
dnem vročitve tega sklepa Državnemu zboru in Državni volilni
komisiji.
4. Začne se postopek za oceno ustavnosti Zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12).

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sklep Državnega
zbora, s katerim se je ta seznanil s sklepom o ugotovitvi, da je
poslanec Janez (Ivan) Janša s pravnomočno sodbo obsojen
na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev, zato mu
v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka in drugim odstavkom
9. člena Zakona o poslancih (v nadaljevanju ZPos) preneha
mandat poslanca s 15. 10. 2014.
2. Pritožnik zatrjuje, da mu je bila z izpodbijanim sklepom kršena volilna pravica (43. člen Ustave). Navaja, da so v
9. členu ZPos urejeni razlogi za odvzem mandata poslanca,
ki lahko nastopijo med izvrševanjem mandata. Izpodbijani
sklep pa naj bi temeljil na razlogu, ki je obstajal že pred potrditvijo mandata in celo pred potrditvijo njegove kandidature.
Opozarja tudi, da bi moral Državni zbor v skladu z 9. členom
ZPos in 112. členom Poslovnika Državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in
80/13 – v nadaljevanju PoDZ-1) o prenehanju mandata
sprejeti ugotovitveni sklep z glasovanjem, ne pa, da se je le
seznanil s predlogom sklepa Mandatno-volilne komisije. Sklicuje se na stališča iz sodb Evropskega sodišča za človekove
pravice v zadevi Lykourezos proti Grčiji z dne 15. 6. 2006 in
zadevi Sadak in drugi proti Turčiji z dne 11. 6. 2002. V zvezi
z izčrpanjem pravnih sredstev meni, da strogo formalno res
ne gre za spor o potrditvi mandata poslanca (ta je bil pritožniku potrjen) na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave,
temveč za spor o odvzemu mandata (oziroma o ugotovitvi
prenehanja mandata), kar je po vsebini glede na razloge
odvzema, ki so nastali že pred potrditvijo kandidature, povsem izenačeno. Ker odvzem mandata posega v samo bistvo
volilne pravice, bi mu moralo biti zagotovljeno učinkovito
pravno sredstvo, ki ga lahko zagotovi le Ustavno sodišče.
V razlogih za izjemno obravnavanje navaja, da se zastavlja
vprašanje izčrpanja pravnih sredstev in možnosti upravnega
spora v zvezi s 4. členom Zakona o upravnem sporu (Uradni
list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – v nadaljevanju ZUS-1),
vendar meni, da je takšno pravno varstvo neučinkovito, kar
utemeljuje z navedbami o dolgotrajnem vodenju nekaterih
konkretnih postopkov.
3. Pritožnik predlaga začasno zadržanje izpodbijanega
sklepa. Predlog utemeljuje z navedbo, da je Državni zbor o
ugotovitvi o odvzemu mandata 16. 10. 2014 obvestil Državno
volilno komisijo, ki v skladu s 17. členom Zakona o volitvah v
Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo – ZVDZ) lahko začne postopek za določitev nadomestnega poslanca, s čimer bo trajno izgubil mandat.
B. – I.
4. Izpodbijani sklep Državnega zbora je bil izdan na podlagi 9. člena ZPos, ki ureja razloge za (predčasno) prenehanje
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poslanskega mandata.1 Ta preneha z dnem, ko Državni zbor
ugotovi, da je nastal z zakonom določen razlog. Sklep Državnega zbora ima naravo posamičnega akta, ki ima za posledico
prenehanje poslanskega mandata. S tem sklepom Državni
zbor odloča o pravici izvrševanja poslanskega mandata, ki
ga je poslanec pridobil z izvolitvijo na splošnih volitvah in ga
je začel izvrševati z dnem potrditve v Državnem zboru. Gre
za hud poseg v pasivno volilno pravico poslanca, saj pomeni
odvzem pravice.
5. Zakonodajalec niti v ZPos niti v drugem zakonu ni
predvidel sodnega varstva zoper posamični akt o prenehanju
poslanskega mandata iz 9. člena ZPos. Iz četrtega odstavka
15. člena Ustave izhaja zahteva po zagotovitvi sodnega varstva
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave
posledic njihove kršitve. Ustava v drugem odstavku 157. člena
določa, da odloča v upravnem sporu pristojno sodišče tudi o
zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se posega v
ustavne pravice posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno
varstvo. Sodno varstvo zoper izpodbijani sklep je torej zagotovljeno v upravnem sporu.
6. Ustavna pritožba je subsidiarno pravno sredstvo, kar
izhaja že iz Ustave, saj po izrecni določbi tretjega odstavka
160. člena Ustave odloči Ustavno sodišče o ustavni pritožbi
le, če je bilo izčrpano pravno sredstvo, če zakon ne določa
drugače. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) se ustavna pritožba lahko
vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva.
7. Pritožnik zatrjuje, da je sodno varstvo na podlagi drugega odstavka 157. člena Ustave za konkreten spor neučinkovito.
Zato predlaga Ustavnemu sodišču, naj ustavno pritožbo obravnava ob smiselni uporabi tretjega odstavka 82. člena Ustave,
saj gre v širšem pomenu za poseg v volilno pravico, gre torej
za volilni spor.
8. Stališče pritožnika, da gre za spor iz tretjega odstavka
82. člena Ustave, je napačno. Iz tretjega odstavka 82. člena
Ustave izhaja, da je Ustavno sodišče pristojno po teh določbah
odločati le v primeru, ko Državni zbor ne potrdi mandata poslancu. Ko je mandat poslancu potrjen, ne gre več za vprašanje
izvolitve oziroma pridobitve mandata. S potrditvijo poslanskih
mandatov so volitve sklenjene in po konstituiranju Državnega
zbora začnejo poslanci izvrševati mandat. Gre lahko le za vprašanje posegov v pravico do izvrševanja mandata oziroma vprašanje prenehanja mandata, kar pa ni več vprašanje izvolitve.
9. Odgovoriti je potrebno tudi na ugovor, da je sodno
varstvo v upravnem sporu za zaščito pasivne volilne pravice v
primeru prenehanja poslanskega mandata na podlagi 9. člena
ZPos neučinkovito in da zato Ustavno sodišče lahko odloča o
ustavni pritožbi. Gre za vprašanje, ali je mogoče prvi odstavek
51. člena ZUstS razlagati tako, da zahteva po izčrpanju vseh
pravnih sredstev pomeni zahtevo po izčrpanju učinkovitih pravnih sredstev, tj. takšnih, ki so sposobna zagotoviti varstvo prizadete človekove pravice dejansko in ne le formalno in teoretično.
10. Spor o odvzemu poslanskega mandata ovira nemoteno delo in odločanje Državnega zbora ter vpliva na učinkovitost delovanja zakonodajne oblasti. Okoliščini, da gre za hud
poseg v pasivno volilno pravico poslanca in spor o odvzemu
Besedilo 9. člena ZPos se glasi:
"Poslancu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen
zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata ne
preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo poslanca,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo poslanca,
– če odstopi.
Poslancu preneha mandat z dnem, ko državni zbor ugotovi,
da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
Poslancu ne preneha mandat v primeru iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če državni zbor sklene, da lahko opravlja
poslansko funkcijo."
1
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poslanskega mandata terjata hitro in učinkovito sodno varstvo.
Za zagotovitev učinkovitega izvrševanja zakonodajne oblasti
je nujno, da se čim hitreje razreši vprašanje utemeljenosti
odvzema mandata poslanca Državnega zbora, ki je splošno
predstavniško telo. Zato mora biti v primeru spora zagotovljeno hitro in učinkovito sodno varstvo. Hitro odločanje terja tudi
omejena dolžina mandata poslanca, ki traja štiri leta.
11. Glede na navedeni okoliščini, ki terjata hitro in učinkovito reševanje sporov v zvezi s predčasnim prenehanjem
poslanskega mandata, je očitno, da upravni spor kot rezervno
sodno varstvo ni prilagojen reševanju teh sporov. Postopek
upravnega spora, kakor ga ureja ZUS-1, je dvostopenjski: na
prvi stopnji odloča upravno sodišče, ki glede na prebivališče
tožnika sodi na sedežu ali na zunanjem oddelku (9. in 11. člen
ZUS-1), o pritožbi, reviziji ali obnovi pa odloča Vrhovno sodišče.
Tožba ne ovira izvršitve izpodbijanega akta, zoper odločitev o
začasni odredbi (o zadržanju izvrševanja ali začasni ureditvi
stanja) je dovoljena pritožba. Zoper odločitev sodišča prve
stopnje je glede na vrsto odločitve dovoljena pritožba oziroma revizija. Seznam pooblastil, ki jih ima upravno sodišče
za ukrepanje, ne vsebuje izrecnega pooblastila za ponovno
vzpostavitev poslanskega mandata. V ZUS-1 ni zahteve po
vodenju upravnega spora polne jurisdikcije, pa tudi ne določb,
ki bi se uporabljale v postopkih, kjer zahteva narava spora
hitro odločanje (npr. krajši procesni roki). Odločitve sodišč pa
je mogoče izpodbijati še pred Ustavnim sodiščem v postopku
z ustavno pritožbo.
12. Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo, da ni namen
Ustave, da bi človekove pravice priznala zgolj formalno in teoretično, pač pa je ustavna zahteva, da mora biti zagotovljena
možnost učinkovitega in dejanskega izvrševanja človekovih
pravic (odločba št. Up-275/97 z dne 16. 7. 1998 (OdlUS VII,
231)). Ta ustavna zahteva pomeni tudi dolžnost države, da zagotovi učinkovito pravno sredstvo za varstvo človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Zahteva po učinkovitem pravnem sredstvu izhaja tudi iz 13. člena Konvencije o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP,
št. 7/94 – EKČP). To nalaga Ustavnemu sodišču, da presodi,
ali je zagotovljeno sodno varstvo zoper izpodbijani sklep Državnega zbora učinkovito za zaščito pasivne volilne pravice.
13. Očitna neprilagojenost postopka v upravnem sporu za
reševanje spora o prenehanju poslanskega mandata pomeni,
da zoper akte iz 9. člena ZPos ni zagotovljeno učinkovito sodno
varstvo, kar ima za posledico, da pritožniku ni zagotovljeno
učinkovito varstvo pasivne volilne pravice. Če pravno sredstvo
ni učinkovito, je tako, kot da pravno sredstvo ne obstaja. Če pa
pravno sredstvo ne obstaja, ga tudi izčrpati ni mogoče. Zato
je izpolnjena procesna predpostavka za odločanje o ustavni
pritožbi.
14. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. Presodilo bo, ali so bile z izpodbijanim sklepom kršene
pritožnikove človekove pravice oziroma temeljne svoboščine
(1. točka izreka).
B. – II.
15. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo, lahko
po 58. členu ZUstS senat ali Ustavno sodišče zadrži izvršitev
posamičnega akta, ki se z ustavno pritožbo izpodbija, če bi z
izvršitvijo lahko nastale težko popravljive škodljive posledice.
Pritožniku je na podlagi izpodbijanega sklepa prenehal mandat,
ki ga je pridobil na splošnih volitvah in ga je z dnem potrditve
v Državnem zboru tudi začel izvrševati. Zaradi izpodbijanega
sklepa mu je onemogočeno izvrševanje poslanske funkcije.
Če bi se kasneje izkazalo, da je bilo predčasno prenehanje
mandata po 9. členu ZPos protiustavno, bi to zanj pomenilo
težko popravljivo škodljivo posledico.
16. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da se izvršitev
izpodbijanega sklepa do končne odločitve Ustavnega sodišča
zadrži tako, da pritožnik izvršuje mandat poslanca v Državnem
zboru (2. točka izreka), pri čemer začasno zadržanje začne
učinkovati z dnem vročitve tega sklepa Državnemu zboru in
Državni volilni komisiji (3. točka izreka).
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B. – III.
17. Čeprav je Ustavno sodišče sprejelo ustavno pritožbo
v obravnavo, ker je ugotovilo, da razpoložljivo sodno varstvo ni
učinkovito, se zastavlja vprašanje obstoja protiustavne pravne
praznine, ki je v tem, da ZPos, ob tem, ko ureja razloge za
prenehanje poslanskega mandata, ki nastopi z ugotovitvijo
Državnega zbora, ne ureja posebnega sodnega varstva zoper sklep Državnega zbora. Zahteva po ureditvi posebnega
sodnega varstva izhaja iz četrtega odstavka 15. člena Ustave
in iz posebnosti varstva pasivne volilne pravice ter posebnosti pridobitve poslanskega mandata in njegovega prenehanja.
Razlogi za posebno ureditev so razvidni iz obrazložitve, zakaj
sodno varstvo v upravnem sporu ni učinkovito. Sodno varstvo
bi moralo biti širše, kot ga sicer zagotavlja postopek z ustavno
pritožbo. Ne gre le za vprašanje varstva človekove pravice,
temveč tudi vprašanje presoje zakonitosti sklepa in postopka,
po katerem je bil sklep sprejet. Ob tem je treba upoštevati tudi
subsidiarnost ustavne pritožbe. Načelo subsidiarnosti zahteva,
da morajo biti pred vložitvijo ustavne pritožbe izčrpana vsa
učinkovita pravna sredstva. To pomeni, da je zakonodajalec
dolžan urediti učinkovita pravna sredstva in zagotoviti učinkovito sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
18. Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 161. člena Ustave in drugega odstavka 59. člena ZUstS,
ki določata, da lahko Ustavno sodišče v postopku z ustavno
pritožbo oceni ustavnost predpisa ali splošnega akta, izdanega
za izvrševanje javnih pooblastil, na katerem temelji izpodbijana odločitev, začelo tudi postopek za oceno ustavnosti ZPos
(4. točka izreka). Ustavno sodišče bo ZPos presojalo zlasti z
vidika skladnosti s pravicama do učinkovitega sodnega varstva (prvi odstavek 23. člena Ustave) in pravnega sredstva
(25. člen Ustave) v zvezi s pasivno volilno pravico (drugi odstavek 43. člena Ustave).
C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena, 58. člena, drugega odstavka 59. člena in tretjega odstavka 39. člena v zvezi s prvim odstavkom
49. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10
in 56/11) v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag.
Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič,
Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Prvo točko
izreka sklepa je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti
sta glasovali sodnici Jadek Pensa in Sovdat. Drugo in tretjo
točko izreka sklepa je sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti
so glasovale sodnice Jadek Pensa, Korpič - Horvat, Pogačar in
Sovdat. Četrto točko izreka sklepa je sprejelo z osmimi glasovi
proti enemu. Proti je glasoval sodnik Zobec. Delno pritrdilno in
delno odklonilno ločeno mnenje je dala sodnica Sovdat. Delni
odklonilni ločeni mnenji sta dala sodnica Korpič - Horvat in
sodnik Zobec.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3458.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
oktober 2014

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije
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KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, oktober 2014
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2014 v primerjavi s
septembrom 2014 je bil 0,000.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca oktobra
2014 je bil –0,006.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca oktobra 2014 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2014 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil –0,010.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2014 v primerjavi s septembrom 2014 je bil 0,002.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do oktobra 2014 je bil 0,009.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do oktobra 2014 je bil 0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2014
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,001.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do oktobra 2014 v primerjavi s povprečjem leta
2013 je bil 0,002.
Št. 9621-164/2014/5
Ljubljana, dne 20. novembra 2014
EVA 2014-1522-0034
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

3459.

Poročilo o gibanju plač za september 2014

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

POROČILO
o gibanju plač za september 2014
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2014 je znašala 1.519,32 EUR in je bila
za 0,2 % višja kot za avgust 2014.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2014 je znašala 994,31 EUR in je bila
za 0,1 % višja kot za avgust 2014.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–september 2014 je znašala 1.526,46 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–september 2014 je znašala 998,26 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij–september 2014 je znašala 1.523,97 EUR.
Št. 9611-326/2014/4
Ljubljana, dne 25. novembra 2014
EVA 2014-1522-0035
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Stran
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OBČINE
CELJE
3460.

Ugotovitev Občinske volilne komisije Mestne
občine Celje o prehodu mandata mestnega
svetnika na naslednjo kandidatko

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 21. 10. 2014, da je članu mestnega
sveta Bojanu Šrotu, ki je začel opravljati funkcijo župana, z
dnem sprejema sklepa mestnega sveta prenehal mandat člana mestnega sveta po peti alineji prvega odstavka 37.a člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12
– ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZLS), je Občinska volilna komisija Mestne občine Celje na 1. konstitutivni seji dne 21. 10.
2014, na podlagi 18. in 30. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12; v nadaljnjem
besedilu: ZLV)

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

u g o t o v i l a,
da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjo
kandidatko z liste SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
v 3. volilni enoti za volitve članov v Mestni svet Mestne občine
Celje.
Ta kandidatka je mag. MILENA ČEKO PUNGARTNIK, roj.
10. 4. 1967, stanujoč na naslovu Vegova ulica 2, Celje.
Kandidatka je 21. 10. 2014 podala ustno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 011-6/2014
Celje, dne 21. oktobra 2014
Matevž Žugelj l.r.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Celje

72

73
74

II.
40

ČRNOMELJ
3461.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12
– ZUJF), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski
svet Občine Črnomelj na 2. redni seji dne 20. 11. 2014 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2014

409
41

42
43

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2014 (Uradni list RS, št. 30/13 in 9/14) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

III.
B.
IV.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemlj.
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz dražavn. proračuna
iz sredstev pror. EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

v eurih
Proračun
leta 2014
12.922.230
11.033.459
9.388.661
8.511.361
596.000
281.300
1.644.798
1.310.563
15.000
32.000
75.000
212.235
443.000
331.000
112.000
0
0
1.445.771
373.360
1.072.411
13.774.730
3.154.325
729.072
111.227
2.140.295
162.731
11.000
5.828.217
214.428
2.978.666
617.097
2.018.026
4.254.366
4.254.366
537.822
25.299
512.523
–852.500

0
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PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DEL.
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premož. v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX=III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

75

0
0
0
0
0

554.000
554.000
554.000
360.855
360.855
350.855
–659.355
193.145
852.500
659.355
659.355

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
2. člen
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine
554.000 EUR.
Občina v letu 2014 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje
zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda
soglasje k zadolževanju.«

9521

Št. 410-13/2013
Črnomelj, dne 20. novembra 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

0

0

Stran

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev
višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2014.

0
0

0
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DOLENJSKE TOPLICE
3462.

Sklep o nadomestnem mandatu

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)
je Občinska volilna komisija Občine Dolenjske Toplice sprejela
naslednji

SKLEP
I.
Občinska volilna komisija Občine Dolenjske Toplice na
podlagi odstopne izjave, s katero je prenehal mandat svetniku
Jožetu Muhiču iz Kočevskih Poljan 6, Dolenjske Toplice, izvoljenemu na listi Socialnih demokratov, ugotavlja, da nadomestni mandat svetnika pripada naslednji po vrstnemu redu na
listi kandidatov predlagatelja Socialni demokrati, to je Andreji
Šenica, Gorenje Gradišče 11 b, Dolenjske Toplice. O potrditvi
mandata odloča Občinski svet Občine Dolenjske Toplice.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2014(0106)-155
Dolenjske Toplice, dne 19. novembra 2014
Občinska volilna komisija
Občine Dolenjske Toplice
Predsednica
Ana Novina l.r.

GORENJA VAS - POLJANE
3463.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US,
76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10
Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Gorenja
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine
Gorenja vas - Poljane na 24. redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra v splošni rabi, parc.
št. 565/3 (ID 6367523), parc. št. 1540/5 (ID 6367534), parc.
št. 1540/2 (ID 6367533), parc. št. 1540/6 (ID 6367535) in parc.
št. 1540/7 (ID 6367538), vse k.o. 2058 Dolenja Dobrava.

Stran
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2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas, matična številka: 5883261000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-025/2012-008
Gorenja vas, dne 18. septembra 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

dne. V primeru, da je odsotnost javljena kasneje, se upošteva
z naslednjim dnem.
6. Znižano plačilo zaradi začasnega izpisa (rezervacije)
in bolniške odsotnosti otroka ne velja v primeru, če se plačilo
vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.
7. Določbe od 3. do 6. točke tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za starše oziroma skrbnike otrok, ki so vključeni v
vrtce izven območja Občine Naklo in za katere je Občina Naklo
po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca.
8. Zaradi znižanja stroškov in racionalizacije poslovanja
v času letnih počitnic in med prazniki lahko poslujejo le posamezne enote.
9. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu, uporablja pa se od 1. 11. 2014 dalje.
Št. 602-0014/2014
Naklo, dne 13. novembra 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

NAKLO
3464.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu
pri Osnovni šoli Naklo

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 3. in 12. člena Pravilnika
o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06,
79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 12. člena
Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07 in 29/12) je
Občinski svet Občine Naklo na 2. seji dne 12. 11. 2014 sprejel

1. Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih javnega
zavoda Osnovna šola Naklo na otroka mesečno znašajo:
stroški
dela

prvo
346,30
starostno obdobje
kombinirani oddelek, 262,83
oddelek 3–4 leta
drugo starostno
229,26
obdobje

stroški
materiala
in storitev
26,62

stroški
živil

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo zazidanega
stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo
za leto 2015

Na podlagi 22. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni list RS, št. 95/12) je
občinski svet na 2. redni seji dne 12. 11. 2014 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP
o določitvi cen programov v vrtcu
pri Osnovni šoli Naklo

program

3465.

cena

27,00 399,92

26,62

27,00 316,45

26,62

27,00 282,88

2. Cene veljajo od 1. 11. 2014.
3. Starši oziroma skrbniki otrok, za katere je Občina Naklo
po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj
trideset in največ šestdeset koledarskih dni. Starši so dolžni
vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred
prvim dnem odsotnosti. Starši pri tem plačajo rezervacijo v višini 40 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila
za program vrtca.
4. Starši, ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo,
to pravico lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar
le enkrat letno za najmanj trideset in največ šestdeset koledarskih dni. Starši so odsotnost otroka dolžni vrtcu napovedati
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti.
5. Bolniška odsotnost otroka se na podlagi zdravniškega
potrdila upošteva, kadar je otrok odsoten 10 ali več strnjenih delovnih dni. Za odsotne dneve se zaračunava polovični
prispevek staršev od plačila, ki jim je določeno z odločbo o
višini plačila programa vrtca. Boleznina se upošteva, če starši
odsotnost otroka iz vrtca javijo najkasneje do 7.30 ure tekočega

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za leto
2015 znaša 0,000588EUR.
2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za
leto 2015 znaša 0,000274 EUR.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 1. 2015.
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

POSTOJNA
3466.

Poročilo o izidu volitev župana Občine
Postojna 5. oktobra 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)
je Občinska volilna komisija Občine Postojna sestavila

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Postojna
5. oktobra 2014
Občinska volilna komisija je na seji dne 9. 10. 2014 na
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida

Uradni list Republike Slovenije

Št.

glasovanja ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev župana
Občine Postojna z dne 5. 10. 2014.
I.
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico glasovati
13.012 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
S potrdilom ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 6.670 volivcev ali 51,26 % od vseh
volivcev, od tega je:
a) 6.662 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 8 volivcev glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 6.670 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, sta bili 102 glasovnici neveljavni.
Veljavnih je bilo 6.568 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Mesto

Kandidat

Št. glasov

Odstotek

1

JERNEJ VERBIČ

2.896

44,09 %

2

IGOR MARENTIČ

1.919

29,22 %

3

BRANKO MILHARČIČ

874

13,31 %

4

ALAN PRANJIĆ

417

6,35 %

5

GORAN BLAŠKO

313

4,77 %

6

FRANC POJBIČ

149

2,27 %

III.
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da nobeden izmed
kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov, zato se v Občini
Postojna opravi drugi krog volitev župana. V drugi krog volitev
župana, ki ga je Državna volilna komisija razpisala za dne
19. 10. 2014, se uvrstita kandidata Jernej Verbič in Igor Marentič, ki sta dobila največ glasov med kandidati.
Št. 041-9/2014
Postojna, dne 9. oktobra 2014
Mateja Geržina l.r.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Postojna

3467.

Poročilo o izidu volitev župana Občine
Postojna

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)
je Občinska volilna komisija Občine Postojna sestavila

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Postojna
Občinska volilna komisija je na seji dne 27. 10. 2014 na
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja in zapisnika o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja ugotovila rezultate glasovanja ter izid
volitev župana Občine Postojna z dne 19. 10. 2014.
I.
1. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v drugem krogu volitev dne 19. 10. 2014 imelo pravico glasovati
13.020 volivcev.
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2. Glasovalo je skupaj 6.689 volivcev (6.687 volivcev po
volilnih imenikih, 2 volivca s potrdilom) ali 51,37 % od vseh
volivcev, od tega je:
a) 6.683 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 6 volivcev glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 6.689 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, je bilo 53 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 6.636 glasovnic.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Zap. št.

Kandidata

Št. glasov

% glasov

2

Igor Marentič

3319

50,02

1

Jernej Verbič

3317

49,98

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona
o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Postojna
izvoljen Igor Marentič, roj. 8. 2. 1967, stanujoč v Postojni, Rožna ulica 21, ker je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 041-9/2014
Postojna, dne 27. oktobra 2014
Mateja Geržina l.r.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Postojna

3468.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Postojna 5. oktobra 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)
je Občinska volilna komisija Občine Postojna sestavila

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine
Postojna 5. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Občine Postojna je na seji 9. 10.
2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah članov Občinskega sveta
Občine Postojna dne 5. 10. 2014 ugotovila:
I.
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti
13.012 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 6.670 volivcev ali 51,26 % od vseh
volivcev, od tega je:
a) 6.662 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 8 volivcev glasovalo po pošti.
II.
Za volitve v občinski svet je bilo oddanih 6.669 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, je bilo 175 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 6.494 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:
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Zap. št. Ime liste

Št. glasov

% glasov

1

"SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO"

79

1,22

2

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

361

5,56

3

"Lista SKUPAJ – POPER, za mesto in podeželje"

1053

16,21

4

LISTA NNV – ni nam vseeno

323

4,97

5

KONKRETNO ZA LJUDI

86

1,32

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

770

11,86

7

MI ZNAMO

935

14,40

8

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

326

5,02
2,65

9

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

172

10

Alternativa za Postojno (ZaAB, Zares)

72

1,11

11

LISTA ZA POSTOJNO

119

1,83

12

LISTA ZA MLADE

434

6,68

13

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

255

3,93

14

TeK za NAPREDEK

425

6,54

15

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

111

1,71

16

"POSTOJNA KONKRETNO IN ODLOČNO"

75

1,15

17

DEMOKRATIČNA STRANKA DELA – DSD

20

0,31

18

SMC STRANKA MIRA CERARJA

878

13,52

III.
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 30/07 in 53/10) pripada listam kandidatov skupaj
23 mandatov v Občinskem svetu Občine Postojna.
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah je občinska volilna komisija ugotovila zaporedje najvišjih količnikov
(D'Hondtov sistem):
Zap. št.

Količnik

Št.

1

1053,00

3

Ime liste
"Lista SKUPAJ – POPER, za mesto in podeželje"

2

935,00

7

MI ZNAMO

3

878,00

18

SMC STRANKA MIRA CERARJA

4

770,00

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

5

526,50

3

"Lista SKUPAJ – POPER, za mesto in podeželje"

6

467,50

7

MI ZNAMO

7

439,00

18

SMC STRANKA MIRA CERARJA

8

434,00

12

LISTA ZA MLADE

9

425,00

14

TeK za NAPREDEK

10

385,00

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

11

361,00

2

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

12

351,00

3

"Lista SKUPAJ – POPER, za mesto in podeželje"

13

326,00

8

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

14

323,00

4

LISTA NNV – ni nam vseeno

15

311,67

7

MI ZNAMO

16

292,67

18

SMC STRANKA MIRA CERARJA

17

263,25

3

"Lista SKUPAJ – POPER, za mesto in podeželje"

18

256,67

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

19

255,00

13

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

20

233,75

7

MI ZNAMO

21

219,50

18

SMC STRANKA MIRA CERARJA

22

217,00

12

LISTA ZA MLADE

23

212,50

14

TeK za NAPREDEK

24

210,60

3

"Lista SKUPAJ – POPER, za mesto in podeželje"

25

192,50

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

26

187,00

7

MI ZNAMO

27

180,50

2

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

28

175,60

18

SMC STRANKA MIRA CERARJA
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IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da po zaporedju
23 najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandidatov naslednje število mandatov v Občinskem svetu Občine
Postojna:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ime liste
"SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO"
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
"Lista SKUPAJ – POPER, za mesto in podeželje"
LISTA NNV – ni nam vseeno
KONKRETNO ZA LJUDI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
MI ZNAMO
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
Alternativa za Postojno (ZaAB, Zares)
LISTA ZA POSTOJNO
LISTA ZA MLADE
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
TeK za NAPREDEK
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
"POSTOJNA KONKRETNO IN ODLOČNO"
DEMOKRATIČNA STRANKA DELA – DSD
SMC STRANKA MIRA CERARJA
SKUPAJ

V.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da sta v skladu z
18. členom Zakona o lokalnih volitvah kandidata:
– Denis Smiljanić, ki kandidira na listi LISTA NNV – ni
nam vseeno,
– Xhevdet Hoxha, ki kandidira na listi TeK za NAPREDEK,
izvoljena na podlagi preferenčnih glasov, saj so volivci za navedeni listi oddali več kot ¼ preferenčnih glasov, kandidata pa
sta dobila več kot 10 % glasov, oddanih za listi.
VI.
Na podlagi razdeljenih mandatov posameznim listam kandidatov je občinska volilna komisija ugotovila, da so izvoljeni:
Lista: 2 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 361	 % glasov: 5,56 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1
Stanko Markovčič, roj. 12. 1. 1949, Kosovelova
ulica 8d, Postojna
Lista: 3 – "Lista SKUPAJ – POPER, za mesto in podeželje"
Skupno št. glasov: 1053	 % glasov: 16,21 % Št. izvoljenih: 4
Zap. št. Kandidat
1
Jernej Verbič, roj. 29. 3. 1952, Ljubljanska cesta
21a, Postojna
2
Tina Klanjšek, roj. 16. 3. 1977, Orehek 69,
Prestranek
3
Boštjan Stegel, roj. 8. 12. 1971, Malo Ubeljsko 11,
Hruševje
4
Ana Glavač, roj. 11. 11. 1973, Globočnikova ulica
18, Postojna
Lista: 4 – LISTA NNV – ni nam vseeno
Skupno št. glasov: 323	 % glasov: 4,97 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
3
Denis Smiljanić, roj. 27. 5. 1975, Prešernova ulica
2a, Postojna

Št. mandatov
0
1
4
1
0
3
4
1
0
0
0
2
1
2
0
0
0
4
23

Lista: 6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Skupno št. glasov: 770	 % glasov: 11,86 % Št. izvoljenih: 3
Zap. št. Kandidat
1

Zvonko Černač, roj. 23. 9. 1962, Ulica Vilka
Kledeta 24, Postojna

2

Tamara Bizjak, roj. 23. 9. 1967, Zagon 26a,
Postojna

3

Pavel Švara, roj. 22. 6. 1943, Rožna ulica 8,
Postojna

Lista: 7 – MI ZNAMO
Skupno št. glasov: 935	 % glasov: 14,40 % Št. izvoljenih: 4
Zap. št. Kandidat
1

Igor Marentič, 8. 2. 1967, Rožna ulica 21, Postojna

2

Polonca Škodič, 22. 3. 1958, Pretnerjeva ulica 4,
Postojna

3

Andrej Berginc, 9. 11. 1966, Jenkova ulica 16,
Postojna

4

Tanja Jordan, roj. 28. 8. 1965, Vilharjeva ulica 9,
Postojna

Lista: 8 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 326	 % glasov: 5,02 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1

Goran Blaško, roj. 27. 3. 1974, Erazmova ulica 23,
Postojna

Lista: 12 – LISTA ZA MLADE
Skupno št. glasov:434	 % glasov: 6,68 %

Št. izvoljenih: 2

Zap. št. Kandidat
1

Samo Vesel, roj. 7. 11. 1973, Ulica IX. korpusa 6,
Postojna

2

Katja Jordan, roj. 15. 12. 1981, Pretnerjeva ulica 6,
Postojna
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Lista: 13 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 255	 % glasov: 3,93 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1

Janez Vidmar, roj. 24. 11. 1989, Matenja vas 86,
Prestranek

Lista: 14 – TeK za NAPREDEK
Skupno št. glasov: 425	 % glasov: 6,54 %

Št. izvoljenih: 2

Zap. št. Kandidat
1
Tea Konrad, roj. 19. 9. 1981, Tržaška cesta 35,
Postojna
6
Xhevdet Hoxha, roj. 15. 4. 1959, Vojkova ulica 5,
Postojna
Lista: 18 – SMC STRANKA MIRA CERARJA
Skupno št. glasov: 878	 % glasov:13,52 % Št. izvoljenih: 4
Zap. št. Kandidat
1
Branko Milharčič, 15. 2. 1949, Rožna ulica 22,
Postojna
2
Irena Tiselj, 22. 2. 1969, Volaričeva ulica 6,
Postojna
3
Marjan Nagode, 9. 11. 1954, Globočnikova ulica
22, Postojna
4
Erika Dekleva, roj. 2. 12. 1969, Pivška ulica 6,
Postojna
Št. 041-10/2014
Postojna, dne 9. oktobra 2014
Mateja Geržina l.r.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Postojna

3469.

Poročilo o izidu volitev članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine
Postojna 5. oktobra 2014

Na podlagi 114. člena v povezavi z 90. členom Zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine
Postojna sestavila

POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Postojna 5. oktobra 2014
Občinska volilna komisija je na seji dne 9. 10. 2014 na
podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili volitve članov
svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna dne
5. oktobra 2014, skladno z določbo 85. člena Zakona o lokalnih
volitvah ugotovila naslednje volilne izide:
Krajevna skupnost Bukovje
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 142 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 82 volivcev ali 57,75 % od vseh volivcev, od
tega ni predčasno oziroma po pošti glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 82, neveljavnih je bilo 6 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Bukovje sta v 1. volilni enoti
izvoljena naslednja kandidata:
1. CIRILKA KOS, Bukovje 23, Postojna, roj. 25. 3. 1974
2. BRANKO MAGAJNA, Bukovje 41, Postojna, roj. 30. 9.
1976.

2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 179 volilnih upravičencev,
b) glasoval je 101 volivec ali 56,42 % od vseh volivcev,
od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 101, neveljavne so bile 4 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Bukovje sta v 2. volilni enoti
izvoljena naslednja kandidata:
1. DUŠAN KIDRIČ, Belsko 5a, Postojna, roj. 20. 12. 1970
2. MARIJA HERMINA BRUS, Belsko 40, Postojna, roj.
7. 5. 1969.
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 82 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 30 volivcev ali 36,59 % od vseh volivcev,
od tega ni predčasno oziroma po pošti glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 30, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje sta v 3. volilni enoti
izvoljena naslednja kandidata:
1. MATEJA SIMČIČ, Gorenje 29, Postojna, roj. 11. 3. 1967
2. BOŠTJAN SEVER, Gorenje 2 b, Postojna, roj. 1. 4.
1983.
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 75 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 28 volivcev ali 37,33 % od vseh volivcev,
od tega ni predčasno oziroma po pošti glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 28, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V Svet Krajevne skupnosti Bukovje sta v 4. volilni enoti
izvoljena naslednja kandidata:
1. BERNARD LAMPE, Predjama 44, Postojna, roj. 5. 8.
1959
2. MAGDALENA TURK, Predjama 25, Postojna, roj. 11. 8.
1955.
Krajevna skupnost Hrašče
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 342 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 199 volivcev ali 58,19 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasovalo 10 volivcev, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 199, neveljavnih je bilo 11
glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Hrašče so v 1. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:
1. MAJA ZALAR, Hrašče 96, Postojna, roj. 14. 4. 1984
2. MAGDA TOMŠIČ, Hrašče 138, Postojna, roj. 16. 2.
1955
3. BORUT TUŠAR, Hrašče 87, Postojna, roj. 9. 3. 1957
4. PETER ŽMAK, Hrašče 83a, Postojna, roj. 1. 3. 1972
5. DAMIJAN BRNELIČ, Hrašče 145, Postojna, roj. 12. 2.
1968.
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 66 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 32 volivcev ali 48,48 % od vseh volivcev,
od tega ni predčasno oziroma po pošti glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 32, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V svet Krajevne skupnosti Hrašče so v 2. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:
1. ANDREJA REBEC BUONASSISI, Mali Otok 11b, Postojna, roj. 27. 8. 1972
2. IZTOK VEBER, Mali Otok 18, Postojna, roj. 12. 7. 1972
3. MILAN FAJDIGA, Mali Otok 17, Postojna, roj. 4. 1.
1989.
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Krajevna skupnost Hrenovice
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 148 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 77 volivcev ali 52,03 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 77, neveljavnih je bilo 5 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Hrenovice sta v 1. volilni enoti
izvoljena naslednja kandidata:
1. RAFAEL DUŽNIK, Hrenovice 35, Postojna, roj. 18. 10.
1964
2. NATAŠA DRSTVENŠEK, Hrenovice 27, Postojna, roj.
22. 11. 1973.
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 72 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 32 volivcev ali 44,44 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 32, neveljavnih glasovnic ni bilo.
V svet Krajevne skupnosti Hrenovice sta v 2. volilni enoti
izvoljena naslednja kandidata:
1. MATEJA KLUN, Studenec 12a, Postojna, roj. 25. 10.
1971
2. GREGOR SIMČIČ, Studenec 1a, Postojna, roj. 6. 6.
1980.

cev,

3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 122 volilnih upravičen-

b) glasovalo je 82 volivcev ali 67,21 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 82, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V svet Krajevne skupnosti Hrenovice sta v 3. volilni enoti
izvoljena naslednja kandidata:
1. DARKO MUHIČ, Dilce 16, Postojna, roj. 24. 12. 1958
2. MARTINA MAGAJNA GERŽELJ, Dilce 40, Postojna,
roj. 16. 4. 1975.
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 65 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 36 volivcev ali 55,38 % od vseh volivcev,
od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 36, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V svet Krajevne skupnosti Hrenovice sta v 4. volilni enoti
izvoljena naslednja kandidata:
1. TINA TOMAŽIČ, Goriče 26, Postojna, roj. 21. 3. 1991
2. ALBIN KORČE, Goriče 7, Postojna, roj. 30. 8. 1971.

Krajevna skupnost Hruševje
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 265 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 148 volivcev ali 55,85 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 148, neveljavnih je bilo 7 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Hruševje so v 1. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:
1. TOMAŽ DOLENC, Hruševje 10, Hruševje, roj. 24. 10.
1975
2. ŠPELA BELE, Slavinje 5a, Hruševje, roj. 25. 3. 1986
3. BOŠTJAN RUDOLF, Hruševje 7, Hruševje, roj. 13. 4.
1976
4. DAŠA REBEC, Hruševje 17, Hruševje, roj. 1. 12. 1974.
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2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 50 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 26 volivcev ali 52 % od vseh volivcev, od
tega ni predčasno oziroma po pošti glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 26, neveljavnih glasovnic ni
bilo.
V svet Krajevne skupnosti Hruševje sta v 2. volilni enoti
izvoljena naslednja kandidata:
1. MARJETKA ŠABEC, Rakulik 11, Hruševje, roj. 9. 1.
1981
2. PRIMOŽ KRNEL, Sajevče 6, Hruševje, roj. 6. 10. 1981.
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 32 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 9 volivcev ali 28,13 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 9, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V svet Krajevne skupnosti Hruševje je v 3. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. ALENKA PIRC, Velika Brda 2a, Hruševje, roj. 21. 7.
1985.
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 39 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 19 volivcev ali 48,72 % od vseh volivcev,
od tega ni predčasno oziroma po pošti glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 19, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V svet Krajevne skupnosti Hruševje je v 4. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. DANICA COLE, Mala Brda 10, Hruševje, roj. 24. 9.
1964.
Krajevna skupnost Landol
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 139 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 87 volivcev ali 62,59 % od vseh volivcev,
od tega ni predčasno oziroma po pošti glasoval nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 87, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V svet Krajevne skupnosti Landol so izvoljeni naslednji
kandidati:
1. ERIKA BAJC, Landol 13, Postojna, roj. 17. 12. 1984
2. LUCIJA SKVARČA, Landol 21, Postojna, roj. 18. 3.
1974
3. FRANC ČUK, Landol 32, Postojna, roj. 1. 2. 1962
4. MARJAN ZBAČNIK, Landol 8a, Postojna, roj. 19. 2.
1976
5. IVAN DOLES, Landol 3, Postojna, roj. 8. 1. 1968
6. VALENTINA SEVER, Landol 19a, Postojna, roj. 17. 10.
1980
7. DRAGO KRIŽAJ, Landol 40, Postojna, roj. 22. 4. 1965.
Krajevna skupnost Planina
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 658 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 266 volivcev ali 40,43 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasovalo 7 volivcev, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 266, neveljavnih je bilo 18 glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Planina so izvoljeni naslednji
kandidati:
1. MIRJAM ŽNIDARŠIČ, Planina 231, Planina, roj. 20. 5.
1968
2. MARKO MILAVEC, Planina 184, Planina, roj. 23. 3.
1955
3. ZDENKO KATERN, Planina 198, Planina, roj. 8. 4.
1948
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4. JOŽEF BLAŽON, Planina 105, Planina, roj. 14. 11.
5. MAJA BATAGELJ, Planina 199, Planina, roj. 31. 5.
6. FRANC PETKOVŠEK, Planina 115, Planina, roj. 30. 3.
7. PAVEL MALC, Planina 14 B, Planina, roj. 2. 10. 1969.

Krajevna skupnost Postojna
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 7412 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 3594 volivcev ali 48,49 % od vseh volivcev, od tega je predčasno glasovalo 289 volivcev, po pošti je
glasovalo 5 volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 3594, neveljavne so bile 303
glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Postojna so v 1. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:
1. MARJAN NAGODE, Globočnikova ulica 22, Postojna,
roj. 9. 11. 1954
2. GORAN BLAŠKO, Erazmova ulica 23, Postojna, roj.
27. 3. 1974
3. MIHA UHELJ, Rožna ulica 30, Postojna, roj. 10. 5. 1977
4. IRMA PLEVNIK, Ulica Dolomitskega odreda 5, Postojna, roj. 17. 4. 1964
5. ROMANA ERIKA TISELJ, Ulica Franca Smrduja 4,
Postojna, roj. 12. 3. 1943.

cev,

2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 163 volilnih upravičen-

b) glasovalo je 86 volivcev ali 52,76 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasovalo 6 volivcev, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 86, neveljavnih glasovnic je
bilo 10.
V svet Krajevne skupnosti Postojna je v 2. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. TOMAŽ ČIČ, Zagon 6, Postojna, roj. 15. 2. 1970.

cev,

3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 133 volilnih upravičen-

b) glasovalo je 85 volivcev ali 63,91 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasovalo 11 volivcev, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 85, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V svet Krajevne skupnosti Postojna je v 3. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. JERNEJ MILHARČIČ, Veliki Otok 38b, Postojna, roj.
22. 10. 1979.

cev,

4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 131 volilnih upravičen-

b) glasovalo je 86 volivcev ali 65,65 % od vseh volivcev,
od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti je glasoval
1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 86, neveljavnih je bilo 14
glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Postojna je v 4. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. ZVONKO BOLE, Zalog 35, Postojna, roj. 12. 6. 1952.
5. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 100 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 76 volivcev ali 76 % od vseh volivcev, od
tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
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c) oddanih glasovnic je bilo 76, neveljavnih je bilo 16
glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Postojna je v 5. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. ERIKA MERŠE LOGAR, Stara vas 2d, roj. 24. 4. 1957.
Krajevna skupnost Prestranek
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 486 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 290 volivcev ali 59,67 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasovalo 37 volivcev, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 290, neveljavnih je bilo 5
glasovnic.
V svet Krajevne skupnosti Prestranek so v 1. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:
1. MAGDA JAKIN ČERNE, Ulica Padlih borcev 1, Prestranek, roj. 2. 5. 1952
2. MILISAV STANOJKOVIĆ, Ulica Padlih borcev 3, Prestranek, roj. 13. 3. 1959
3. ŽARKA SLUGA, Ulica Ivana Vadnala 15, Prestranek,
roj. 4. 2. 1953
4. TADEJ BIŠČAK, Ulica Ivana Vadnala 6, Prestranek,
roj. 22. 8. 1972.
2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 285 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 169 volivcev ali 59,30 % od vseh volivcev,
od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 169, neveljavnih glasovnic
je bilo 5.
V svet Krajevne skupnosti Prestranek je v 2. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. SANDI SKOČIR, Matenja vas 53a, Prestranek, roj.
19. 5. 1982.
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 65 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 42 volivcev ali 64,62 % od vseh volivcev,
od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 42, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Prestranek je v 3. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. FRANC MOŽINA, Grobišče 1, Prestranek, roj. 6. 9.
1950.
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 134 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 87 volivcev ali 64,93 % od vseh volivcev,
od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 87, neveljavnih glasovnic je
bilo 12.
V svet Krajevne skupnosti Prestranek je v 4. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. MILAN ŠIRCA, Rakitnik 21, Prestranek, roj. 30. 6.
1959.
5. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 232 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 132 volivcev ali 56,90 % od vseh volivcev,
od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 132, neveljavnih glasovnic
je bilo 7.
V svet Krajevne skupnosti Prestranek je v 5. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. ROBERT DEKLEVA, Koče 34, Prestranek, roj. 15. 11.
1972.
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6. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 44 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 17 volivcev ali 38,64 % od vseh volivcev,
od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 17, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V Svet krajevne skupnosti Prestranek je v 6. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. DUŠAN KRAPEŽ, Žeje 7, Prestranek, roj. 26. 3. 1953.
Krajevna skupnost Razdrto
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 151 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 94 volivcev ali 62,25 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 94, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V svet Krajevne skupnosti Razdrto so izvoljeni naslednji
kandidati:
1. BOŠTJAN BLAŽEK, Razdrto 46, Hruševje, roj. 6. 2.
1974
2. PRIMOŽ ČEČ, Razdrto 50, Hruševje, roj. 1. 3. 1980
3. RIHARD BLAŽEK, Razdrto 20, Hruševje, roj. 30. 9.
1967
4. SAŠA BLAŽEK DEKLEVA, Razdrto 46, Hruševje, roj.
13. 12. 1974
5. IGOR RAJKOVIĆ, Razdrto 5, Hruševje, roj. 28. 11.
1988
6. MATEJ ŠTEFANČIČ, Razdrto 47b, Hruševje, roj. 7. 3.
1976
7. MATIJA SIMČIČ, Razdrto 1, Hruševje, roj. 9. 12. 1994.
Krajevna skupnost Šmihel pod Nanosom
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 156 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 100 volivcev ali 64,10 % od vseh volivcev,
od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 100, neveljavne so bile 3 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom so izvoljeni naslednji kandidati:
1. LEOPOLD PREMRL, Šmihel pod Nanosom 66, Postojna, roj. 27. 8. 1975
2. BARBARA ŠANTELJ, Šmihel pod Nanosom 3b, Postojna, roj. 20. 8. 1981
3. ZDENKO BLAŽI, Šmihel pod Nanosom 47, Postojna,
roj. 31. 10. 1964
4. ALOJZ PREMRL, Šmihel pod Nanosom 66a, Postojna,
roj. 14. 6. 1963
5. MARINO SAMSA, Šmihel pod Nanosom 19a, Postojna,
roj. 1. 6. 1960
6. ANDREJA CEJ, Šmihel pod Nanosom 2, Postojna, roj.
30. 11. 1957
7. DARJA URH, Šmihel pod Nanosom 5b, Postojna, roj.
1. 2. 1970.
Krajevna skupnost Veliko Ubeljsko
1. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 81 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 58 volivcev ali 71,60 % od vseh volivcev,
od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 58, neveljavne so bile 4 glasovnice.
V svet Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 1. volilni
enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. MATEJA POLJŠAK, Veliko Ubeljsko 32A, Hruševje,
roj. 15. 2. 1982
2. MILOŠ NATLAČEN, Veliko Ubeljsko 26, Hruševje, roj.
4. 12. 1962.
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2. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 46 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 27 volivcev ali 58,70 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 27, neveljavnih glasovnic ni
bilo.
V svet Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 2. volilni
enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. BOŠTJAN STEGEL, Malo Ubeljsko 11, Hruševje, roj.
8. 12. 1971
2. MATEJA ŽNIDARŠIČ, Malo Ubeljsko 13, Hruševje, roj.
7. 5. 1987.
3. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 53 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 25 volivcev ali 47,17 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 25, neveljavni sta bili 2 glasovnici.
V svet Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 3. volilni
enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. SIMON PREMRL, Strane 22, Hruševje, roj. 6. 4. 1980,
2. MARJETKA PRELAZ POSEGA, Strane 18, Hruševje,
roj. 21. 5. 1978.
4. volilna enota
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 37 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 29 volivcev ali 78,38 % od vseh volivcev,
od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 29, neveljavna je bila 1 glasovnica.
V svet Krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko sta v 4. volilni
enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. LARISA HREŠČAK, Brezje pod Nanosom 4, Hruševje,
roj. 10. 6. 1991
2. SIMON SIMČIČ, Brezje pod Nanosom 3a, Postojna,
roj. 22. 7. 1985.
Krajevna skupnost Slavina
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 196 volilnih upravičencev,
b) glasovali so 104 volivci ali 53,06 % od vseh volivcev,
od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasoval
1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 104, neveljavni sta bili 2
glasovnici.
V svet Krajevne skupnosti Slavina so izvoljeni naslednji
kandidati:
1. TADEJ SMRDEL, Slavina 38, Prestranek, roj. 18. 10.
1982
2. JOŽE ŠABEC, Slavina 45, Prestranek, roj. 5. 1. 1967
3. JOŽE AMBROŽIČ, Slavina 18a, Prestranek, roj. 16. 3.
1961
4. JANKO BOŠTJANČIČ, Slavina 46, Prestranek, roj.
31. 7. 1971
5. MATEJA ŠABEC, Slavina 41, Prestranek, roj. 9. 6.
1974
6. NEŽA SPINELLI, Slavina 7, Prestranek, roj. 29. 12.
1951
7. CVETKA KERNEL, Slavina 74, Prestranek, roj. 6. 12.
1957.
Krajevna skupnost Orehek
a) v volilni imenik je bilo vpisanih 177 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 131 volivcev ali 74,01 % od vseh volivcev,
od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti ni glasoval
nobeden volivec,
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c) oddanih glasovnic je bilo 131, neveljavna je bila 1
glasovnica.
V svet Krajevne skupnosti Orehek so izvoljeni naslednji
kandidati:
1. BORUT GORJANC, Orehek 62, Prestranek, roj. 11. 3.
1975
2. TINA KLANJŠEK, Orehek 69, Prestranek, roj. 16. 3.
1977
3. ALEKSANDER BERGOČ, Orehek 1d, Prestranek, roj.
8. 7. 1973
4. DRAGO KENIČ, Orehek 59, Prestranek, roj. 28. 2.
1948
5. ANITA BERGOČ SMERDELJ, Orehek 1b, Prestranek,
roj. 25. 5. 1978
6. DEJAN GORENC, Orehek 5, Prestranek, roj. 14. 1.
1978
7. ANITA OPARA, Orehek 52a, Prestranek, roj. 16. 10.
1972.
Št. 041-11/2014
Postojna, dne 9. oktobra 2014
Mateja Geržina l.r.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Postojna
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ROGAŠOVCI
3470.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Rogašovci za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 –
ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 UPB-4, (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12 in 101/13) in
17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99,
76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine
Rogašovci na 2. seji dne 20. 11. 2014 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Rogašovci
za leto 2014
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) tako,
da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

v evrih
Proračun leta 2014
3.378.748,83
2.732.119,34
2.340.074,33
2.102.994,00
24.793,00
212.287,33
0,00
392.045,01
50.825,00
500,00
1.050,00
6.000,00
333.670,01
73.604,60
54.042,10
0,00
19.562,50
10.000,00
10.000,00
0,00
563.024,89
135.799,50
427.225,39
0,00
0,00
0,00
3.480.746,09
1.040.140,39
243.220,00
41.590,00
740.530,39
2.800,00
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409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
431
432

75
750
751
752
44
440
441

50
500
55
550
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REZERVE
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

Tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-13/2014-2
Rogašovci, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

Stran
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12.000,00
1.028.844,12
30.000,00
675.452,00
102.882,12
220.510,00
0,00
1.124.674,53
1.124.674,53
287.087,05
75.805,88
211.281,17
–101.997,26

350,00
0,00
0,00
350,00
2.225,00
0,00
2.225,00
–1.875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
–103.872,26
0,00
101.997,26
103.872,26
«

Jože Lesičnik, namestnik,
Rozalija Časl, članica,
Danica Sekavčnik Kotnik, namestnica,
Karli Pruš, član,
Štefanija Napečnik, namestnica,
Tatjana Špalir, tajnica OVK.
2.
Volilna komisija je ugotovila:
Oddanih gl.: 8418 Neveljavnih gl.: 138 Veljavnih gl.: 8280
Skupaj glasovalo s potrdili: 0 Skupno število volivcev z območja
občine: 14186.
3.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

SLOVENJ GRADEC
3471.

Zapisnik o delu občinske volilne komisije
pri ugotavljanju končnega uradnega izida
glasovanja na lokalnih volitvah župana Mestne
občine Slovenj Gradec

1.
Občinska volilna komisija Mestne občine Slovenj Gradec
se je sestala na seji dne, 8. 10. 2014.
Navzoči:
Silvija Potočnik, predsednica komisije,
Mirja Jeseničnik Mernik, namestnica predsednice,
Matej Blažun, član,

Skupni rezultat glasovanja za župana v občini
(po št. glasov)
Zap.
št.
2
1

Kandidat
ANDREJ ČAS
MATJAŽ ZANOŠKAR

Št.
glasov
5515
2765

%
glasov
66.61
33.39

Komisija ugotavlja, da je na podlagi dobljenih glasov
izvoljen Andrej ČAS.
4.
Občinska volilna komisija ni ugotovila posebnih okoliščin
pri delu volilnih odborov in je njihovo delo potrdila.

Stran
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5.
Občinska volilna komisija je končala delo pri ugotavljanju
izida glasovanja v sredo, 8. 10. 2014, ob 18.00 uri.
Št. 041-0032/2014
Slovenj Gradec, dne 8. oktobra 2014
Predsednica
občinske volilne komisije
Silvija Potočnik l.r.
Namestnica predsednice
Mirja Jeseničnik Mernik l.r.
Tajnica
občinske volilne komisije
Tatjana Špalir l.r.
Član: Matej Blažun l.r.
Namestnik: Jože Lesičnik l.r.
Članica: Rozalija Časl l.r.
Namestnica: Danica Sekavčnik Kotnik l.r.
Član: Karel Pruš l.r.
Namestnica: Štefanija Napečnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3472.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Mestne občine Slovenj Gradec

I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Slovenj Gradec
se je sestala na seji dne 8. 10. 2014 in 10. 10. 2014.
Navzoči:
Silvija Potočnik, predsednica komisije,
Mirja Jeseničnik Mernik, namestnica predsednice,
Matej Blažun, član,
Jože Lesičnik, namestnik,
Rozalija Časl, članica,
Danica Sekavčnik Kotnik, namestnica,
Karli Pruš, član,
Štefanija Napečnik, namestnica,
Tatjana Špalir, tajnica OVK.
Ugotovili so, da je:
– glasovalo skupaj: 8420
– veljavnih glasovnic: 8118
– neveljavnih glasovnic: 302
ter ugotovili naslednji izid glasovanja za volitve članov občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec:
Posamezne liste kandidatov so dobile skupno naslednje
število glasov:

VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 12
Zap. št.

Št. glasov

% glasov

Št. izvoljenih

Št. za žreb

5

Ime liste
SOCIALNI DEMOKRATI

705

19.81

2

0

7

STRANKA MIRA CERARJA

606

17.03

2

0

6

SLOVENJEGRAŠKA LISTA – LISTA ANDREJA
ČASA

594

16.69

2

0

1

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

467

13.12

2

0

2

LISTA BORISA RAJA

311

8.74

1

0

10

LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE

251

7.05

1

0

8

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

213

5.98

1

0

11

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

198

5.56

1

0

9

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

111

3.12

0

0

4

ZDRUŽENA LEVICA – STRANKA TRS

66

1.85

0

0

3

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS

37

1.04

0

0

Št. glasov

% glasov

Št. izvoljenih

Št. za žreb

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5
Zap. št.

Ime liste

5

SOCIALNI DEMOKRATI

332

19.14

2

0

6

SLOVENJEGRAŠKA LISTA – LISTA ANDREJA
ČASA

345

19.88

1

0

1

DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

282

16.25

1

0

11

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

173

9.97

1

0

7

STRANKA MIRA CERARJA

168

9.68

0

0

10

LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE

146

8.41

0

0

8

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

119

6.86

0

0

2

LISTA BORISA RAJA

82

4.73

0

0

9

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI

57

3.29

0

0

3

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS

20

1.15

0

0

4

ZDRUŽENA LEVICA – STRANKA TRS

11

0.63

0

0
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VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 8
Zap. št.
5
6
1
7
10
9
11
2
8
4
3

Ime liste
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENJEGRAŠKA LISTA – LISTA ANDREJA
ČASA
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
STRANKA MIRA CERARJA
LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LISTA BORISA RAJA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ZDRUŽENA LEVICA – STRANKA TRS
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS

Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12)
so bili podeljeni naslednji mandati:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 12
Lista: 1 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 467 % glasov: 13.12 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
1
6

Kandidat
BERNARD RUTNIK
DANICA REPAS

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 2 – LISTA BORISA RAJA
Skupno št. glasov: 311 % glasov: 8.74 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
1

Kandidat
BORIS RAJ

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 5 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 705 % glasov: 19.81 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
2
1

Kandidat
MARTINA ŠISERNIK
HINKO KAŠNIK

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 6 – SLOVENJEGRAŠKA LISTA – LISTA ANDREJA
ČASA
Skupno št. glasov: 594 % glasov: 16.69 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
1
2

Kandidat
BOŠTJAN RIGELNIK
LIDIJA KONEČNIK MRAVLJAK

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 7 – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno št. glasov: 606 % glasov: 17.03 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
1
2

Kandidat
KSANDI JAVORNIK
ZALA KUTIN

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 8 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 213 % glasov: 5.98 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
1

Kandidat
BOJAN NAVODNIK

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 10 – LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
Skupno št. glasov: 251 % glasov: 7.05 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
1

Kandidat
BRANKO SMRTNIK

Izv./žreb.
Izvoljen

Št. glasov
646
515

% glasov
22.88
18.24

Št. izvoljenih
2
2

Št. za žreb
0
0

381

13.49

1

0

336
296
110

11.90
10.48
3.90

1
1
1

0
0
0

184
158
130
41
27

6.52
5.59
4.60
1.45
0.96

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Lista: 11 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 198 % glasov: 5.56 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
1

Kandidat
PETER CESAR

Izv./žreb.
Izvoljen

VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 5
Lista: 1 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 282 % glasov: 16.25 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
1

Kandidat
PETER PUNGARTNIK

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 5 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 332 % glasov: 19.14 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št.

Kandidat

Izv./žreb.

3

ZDRAVKO KRAJNC

Izvoljen

1

ALEKSANDER HUDEJ

Izvoljen

Lista: 6 – SLOVENJEGRAŠKA LISTA – LISTA ANDREJA ČASA
Skupno št. glasov: 345 % glasov: 19.88 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
3

Kandidat
JANEZ POTOČNIK

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 7 – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno št. glasov: 168 % glasov: 29,76 % Št. izvoljenih: žreb
Zap. št.
1

Kandidat
SIMONA ZORMAN

Izv./žreb.
Žreb

Lista: 11 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 173 % glasov: 9.97 % Št. izvoljenih: žreb
Zap. št.
5

Kandidat
ANTON JEŠOVNIK

Izv./žreb.
Žreb

VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 381 % glasov: 13.49 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
1

Kandidat
NIKOLAJ RUDOLF KOLAR

Izv./žreb.
Izvoljen

Stran
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Lista: 5 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 646 % glasov: 22.88 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
5
3

Kandidat
FRANC PEČOVNIK
PETER SLEMENIK

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 6 – SLOVENJEGRAŠKA LISTA – LISTA ANDREJA ČASA
Skupno št. glasov: 515 % glasov: 18.24 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
6
8

Kandidat
IVAN VRANJEK
IVAN GAMS

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 7 – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno št. glasov: 336 % glasov: 11.90 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
7

Kandidat
JOŽE KREVH

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 9 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 110 % glasov: 3.90 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
3

Kandidat
ZVONKA MARHAT

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 10 – LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
Skupno št. glasov: 296 % glasov: 10.48 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
1

Kandidat
VINKO VRČKOVNIK

Izv./žreb.
Izvoljen

V skladu s 16. členom ZLV se preostali mandati, ki niso
bili razdeljeni v volilnih enotah razdelijo na ravni občine na
podlagi seštevkov glasov oddanih za istoimenske liste v vseh
treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske
liste v vseh treh volilnih enotah deljeno s števili od 1 do 30
(D'hondtov sistem) je zaporedje najvišjih tridesetih količnikov
naslednje:

Količnik po d'Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 25
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
27
28
29
30

Količnik
1683.00
1454.00
1130.00
1110.00
841.50
727.00
693.00
565.00
561.00
555.00
555.00
551.00
484.67
462.00
420.75
376.67
370.00
363.50
346.50
336.60
290.80
282.50
280.50
278.00
277.50
277.50
275.50
242.33
240.43
231.00

Št.

Ime liste
SOCIALNI DEMOKRATI
Janez Potočnik In Skupina Volivcev
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
STRANKA MIRA CERARJA
SOCIALNI DEMOKRATI
Janez Potočnik In Skupina Volivcev
Lista Za Mesto In Podeželje
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
STRANKA MIRA CERARJA
MIHAEL ZAJEC IN SKUPINA VOLIVCEV
Janez Potočnik In Skupina Volivcev
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
STRANKA MIRA CERARJA
Janez Potočnik In Skupina Volivcev
Lista Za Mesto In Podeželje
SOCIALNI DEMOKRATI
Janez Potočnik In Skupina Volivcev
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SOCIALNI DEMOKRATI
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
STRANKA MIRA CERARJA
MIHAEL ZAJEC IN SKUPINA VOLIVCEV
Janez Potočnik In Skupina Volivcev
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Mestne občine Slovenj Gradec dodeli toliko mandatov, kolikor
znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej
navedenem sistemu in številu mandatov, ki so jih istoimenske
liste že dobile v volilnih enotah. Ti mandati se dodelijo listam
v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v
razmerju do količnika v volilni enoti. V primeru, da v tej volilni
enoti ni več prostora se mandat prenese v drugo volilno enoto,
kjer je še prostor.

Ker sta za 25. mandat imeli kandidatni listi SLS in SMC
enak količnik, se med tema dvema listama opravi žreb, in sicer
za mandat v 2. volilni enoti.
Žreb je bil opravljen dne 10. 10. 2014 ob 16.30 uri v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, na katerem sta bila prisotna
predstavnika kandidatnih list Anica Naglič za SLS in Aleksander
Vajs za SMC. Žreb je opravila Anica Naglič in izžrebala kandidatno
listo SMC, zato dobi 25. mandat kandidatka liste SMC, ki je imela v
volilni enoti 2 na listi SMC največje število glasov, Simona Zorman.
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Člani občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec,
izvoljeni na volitvah 5. 10. 2014 so:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 12
Lista: 1 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kandidat
BERNARD RUTNIK
DANICA REPAS
Lista: 2 – LISTA BORISA RAJA
Kandidat
BORIS RAJ
Lista: 5 – SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidat
MARTINA ŠISERNIK
HINKO KAŠNIK
Lista: 6 – SLOVENJEGRAŠKA LISTA – LISTA ANDREJA ČASA
Kandidat
BOŠTJAN RIGELNIK
LIDIJA KONEČNIK MRAVLJAK
Lista: 7 – STRANKA MIRA CERARJA
Kandidat
KSANDI JAVORNIK
ZALA KUTIN
Lista: 8 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Kandidat
BOJAN NAVODNIK
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VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 5
Lista: 1 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kandidat
PETER PUNGARTNIK
Lista: 5 – SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidat
ZDRAVKO KRAJNC
ALEKSANDER HUDEJ
Lista: 6 – SLOVENJEGRAŠKA LISTA – LISTA ANDREJA ČASA
Kandidat
JANEZ POTOČNIK
Lista: 7 – STRANKA MIRA CERARJA
Kandidat
SIMONA ZORMAN
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kandidat
NIKOLAJ RUDOLF KOLAR
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Lista: 5 – SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidat
FRANC PEČOVNIK
PETER SLEMENIK
Lista: 6 – SLOVENJEGRAŠKA LISTA – LISTA ANDREJA ČASA
Kandidat
IVAN VRANJEK
IVAN GAMS
Lista: 7 – STRANKA MIRA CERARJA
Kandidat
JOŽE KREVH
Lista: 9 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Kandidat
ZVONKA MARHAT
Lista: 10 – LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
Kandidat
VINKO VRČKOVNIK
II.
Občinska volilna komisija ni ugotovila posebnih okoliščin
pri delu volilnih odborov in je njihovo delo potrdila.
III.
Občinska volilna komisija je končala delo pri ugotavljanju
izida glasovanja v petek, 10. 10. 2014, ob 17.00 uri.
Št. 041-0032/2014
Slovenj Gradec, dne 10. oktobra 2014
Predsednica
občinske volilne komisije
Silvija Potočnik l.r.

Lista: 10 – LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
Kandidat
BRANKO SMRTNIK
Lista: 11 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Kandidat
PETER CESAR

Stran

Namestnica predsednice
Mirja Jeseničnik Mernik l.r.
Tajnica
občinske volilne komisije
Tatjana Špalir l.r.
Član: Matej Blažun l.r.
Namestnik: Jože Lesičnik l.r.
Članica: Rozalija Časl l.r.
Namestnica: Danica Sekavčnik Kotnik l.r.
Član: Karel Pruš l.r.
Namestnica: Štefanija Napečnik l.r.

ŠKOFJA LOKA
3473.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi,
pristojnostih in sestavi odborov in komisij
Občinskega sveta Občine Škofja Loka

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 2. redni seji dne
20. novembra 2014 sprejel

Stran
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SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi, pristojnostih
in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta
Občine Škofja Loka
1. člen
V 10. členu Sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 103/10) se spremeni število članov Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja iz »enajst« na
»trinajst«.

ŽIRI
3475.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) in 8. člena Odloka o
proračunu Občine Žiri za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13,
30/14, 85/14) je Občinski svet Občine Žiri na 2. seji dne 20. 11.
2014 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev rezervnega sklada
Občine Žiri v letu 2014

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0006/2010
Škofja Loka, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

1. člen
Za sanacijo posledic poplav v oktobru 2014 se iz rezervnega sklada Občine Žiri za leto 2014 zagotovijo sredstva za najnujnejša dela na cestni infrastrukturi v višini 105.987,34 EUR.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2014
Žiri, dne 21. novembra 2014

ŠKOFLJICA
3474.

Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada
Občine Žiri v letu 2014

Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
v letu 2014

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 in spremembe) in 9. člena Odloka o proračunu
Občine Škofljica za leto 2014 je Občinski svet Občine Škofljica
na 2. redni seji 20. 11. 2014 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
v letu 2014
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo finančna
sredstva, in sicer:
1. Občini Ig v višini 5.000,00 EUR za odpravo posledic
novembrskih poplav;
2. Občini Loška dolina v višini 2.000,00 EUR za odpravo
posledic novembrskih poplav;
3. Za pogoreli kozolec v KS Želimlje 1.500,00 EUR;
4. Preostanek proračunske rezerve se lahko nameni za
odpravo posledic novembrskih poplav v Občini Škofljica in
drugih nesreč v skladu z Zakonom o javnih financah. Za porabo
se pooblasti župana, ki mora o realizaciji poročati občinskemu
svetu.
2. člen
O dejanski uporabi bo župan s pisnim poročilom seznanil
občinski svet.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41003-2/2014
Škofljica, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

3476.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Žiri za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri
(Uradni list RS, 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 2. redni
seji dne 20. 11. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri
za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 111/13, 30/14) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del
proračuna se na ravni podskupine kontov določa v naslednjih
zneskih:
v evrih
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Proračun
leta 2014

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.623.400,54
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.906.630,00

70

DAVČNI PRIHODKI

3.275.630,00

700 Davki na dohodek in dobiček

2.841.930,00

Uradni list Republike Slovenije
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

74

44.850,00

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

613.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

61.600,00
1.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

505.500,00
42.900,00

30.000,00
102.000,00

TRANSFERNI PRIHODKI

602.770,54

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

74.264,40

528.506,14

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.361.435,54

40

TEKOČI ODHODKI

1.526.889,90

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

317.593,00
49.295,00
1.046.143,51
13.790,00
100.068,39
1.432.005,33
26.500,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

705.325,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

178.583,00

413 Drugi tekoči domači transferi

521.597,33

INVESTICIJSKI ODHODKI

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

251.965,00

55

ODPLAČILA DOLGA

251.965,00

550 Odplačila domačega dolga

251.965,00

IX.

132.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

9537

RAČUN FINANCIRANJA

2.000,00

KAPITALSKI PRIHODKI
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C.

712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
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388.850,00

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

Št.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –ali 0 ali +

0,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–251.965,00

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

–261.965,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo –ali 0 ali +

0,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Žiri.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2014
Žiri, dne 21. novembra 2014
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

1.242.939,64

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.242.939,64
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

159.600,67

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

94.800,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

74.800,67

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

261.965,00

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

V.

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

10.000,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

10.000,00

440 Dana posojila

10.000,00

VI.

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

0,00

–10.000,00

BREŽICE
3477.

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice
v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14
– ZIPRS-A) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice dne 21. 11.
2014 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Brežice
v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-

Stran
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nuarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu
občine v obdobju januar–marec 2014. Obseg prihodkov in
drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14
– ZIPRS-A; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/13 in 27/14;
v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
poračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

v EUR
Proračun januar–marec
2015
5.188.881
4.588.657
3.706.711
3.471.221
55.741
179.232
517
881.946
268.665
3.336
21.725
15.384
572.836
62.335
92
–
62.243
150
150
–
537.739
94.251
443.488
5.058.928
1.339.008
277.992
42.261
989.043
29.712
–
1.932.076
105.318

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– ali 0 ali +
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2014
Splošni sklad za drugo
– ali 0 ali +

1.134.303
85.310
607.145
–
1.779.871
1.779.871
7.973
7.973
129.953

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
227.625
227.625
227.625
–97.672
–227.625
–129.953

97.672

(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki
in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na spletni strani občine.
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3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
(2) Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog
in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu razen
v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku),
43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos
neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te
primere neposredni uporabnik odpre nove postavke.
(3) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Kadar sredstva ne zadoščajo, potem župan v dovoljenih okvirih začasnega financiranja, prerazporedi sredstva iz prostih
proračunskih postavk.
7. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
8. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega
odhodkov in drugih izdatkov iz 3. člena tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje.
Št. 410-26/2014
Brežice, dne 21. novembra 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

NOVA GORICA
3478.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10,
84/10 – odl US in 14/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 110/11 – ZDIU 12) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 25. 11. 2014 sprejel

Št.
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Stran

9539

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2014
1. člen
Spremeni se tretji odstavek drugega člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 (Uradni list
RS, št. 112/13 in 28/14) (v nadaljevanju: odlok), in sicer tako,
da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske UNIJE
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

v EUR
Rebalans
proračuna
2014

41.514.418
32.565.914
20.569.184
16.266.884
3.111.300
1.191.000
11.996.730
7.755.797
11.000
302.155
84.778
3.843.000
150.000
150.000
31.250
24.440
6.810
8.528.826
1.485.656
7.043.170
238.428
238.428
50.382.231
13.149.229
2.288.731
347.282
9.864.266
355.000
293.950
13.251.580
489.000
6.070.274
1.529.379
5.158.277
4.650

Stran
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42

INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I.–II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102)–(II.–403–404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)–(40+41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500+501)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

43

III.

III/1.

III/2.

B.
IV.
75
750
V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.

Št.
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22.118.966
22.118.966
1.862.456

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-16/2013-40
Nova Gorica, dne 25. novembra 2014

972.572

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

889.884

–8.867.813

ŽALEC
3479.

–8.537.408

6.165.105

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13)
in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je
Občinski svet Občine Žalec na 3. redni seji dne 20. novembra
2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žalec za leto 2014

23.000
23.000
13.000
10.000
621.716
621.716

621.716
–598.716
3.620.000
3.620.000
3.620.000
600.000
600.000
600.000

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 111/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

70

71

–6.446.529
3.020.000
8.867.813

72

6.446.529
«

73

2. člen
Spremeni se 17. člen odloka, in sicer tako, da se na novo

74

X.
XI.
XII.

glasi:

»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja, se Mestna občina Nova Gorica za proračun leta
2014 lahko zadolži do višine 3.620.000 EUR.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žalec za leto 2014

v EUR
Proračun
leta 2014
23.451.000
19.006.719
17.058.095
11.003.032
1.411.470
4.643.593
1.948.624
1.393.746
9.000
49.600
60.190
436.088
94.000
94.000
41.430
40.430
1.000
4.308.851
553.696
3.755.155
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II.
40

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2013

Št.

20.054.000
4.592.061
1.027.750
155.804
2.444.496
250.200
713.811
7.728.392
226.718
4.117.520
871.442
2.510.712
2.000
7.407.437
7.407.437
326.110
231.310
94.800
3.397.000
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Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in
državne pomoči.«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija. Sredstva v višini 89.511 EUR se lahko
uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O
uporabi teh sredstev odloča župan.«
3. člen
Besedilo drugega odstavka 9. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
80.000 EUR. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0001/2014
Žalec, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

1.000
1.000
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.023.871
1.023.871
1.023.871
2.374.129
–1.023.871
–3.397.000
1.461.779

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.

3480.

Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo
ter o namenih porabe proračunskih sredstev
za delovanje svetniških skupin in samostojnih
svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 20. novembra 2014 sprejel

PRAVILNIK
o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih
porabe proračunskih sredstev za delovanje
svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Občinskega sveta Občine Žalec
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravice in obveznosti
svetniških skupin in samostojnih svetnikov pri zagotavljanju
pogojev za delo ter pravice in obveznosti namenske porabe
proračunskih sredstev v vsakoletnem proračunu Občine Žalec
zagotovljenih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov za opravljanje funkcije svetnika.
2. člen
Občina Žalec zagotavlja v vsakoletnem proračunu sredstva za delovanje posamezne svetniške skupine oziroma za
samostojnega svetnika v višini, ki je sorazmerna s številom
svetnikov, ter na osnovi posebnega sklepa, ki ga na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme občinski svet. Občina Žalec svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom zagotavlja primerne prostore za njihovo
delovanje, druga osnovna sredstva in drobni inventar, potreben
za njihovo delovanje.

Stran

9542 /

Št.

85 / 28. 11. 2014

3. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena ravnati kot dober gospodar in jih namensko uporabljati skladno z določbami tega pravilnika.
4. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov se vodijo za vsako svetniško skupino in samostojnega svetnika posebej, na samostojni proračunski postavki.
Izplačila iz proračuna se opravljajo na podlagi zahtevkov in
verodostojne knjigovodske listine, upoštevajoč veljavno zakonodajo ter interne akte o finančnem poslovanju in izvrševanju
proračuna.
5. člen
V primeru, da svetnik izstopi iz svetniške skupine, pripada novemu samostojnemu svetniku ali novi svetniški skupini,
kateri se je priključil, sorazmerni del finančnih sredstev, ki jih je
prejemala svetniška skupina, iz katere je izstopil. Pravica mu
pripada z naslednjim mesecem, po mesecu, v katerem se je
pisno izjavil o izstopu iz določene svetniške skupine. Prerazporeditev sredstev opravi s sklepom o prerazporeditvi Urad za
javne finance.
6. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki smejo porabljati
finančna sredstva iz 2. člena tega pravilnika izključno za potrebe svojega delovanja za naslednje namene:
1. nakup pisarniškega materiala,
2. nakup in vzdrževanje računalniške ter programske
opreme,
3. nakup drugih osnovnih sredstev in nakup drobnega
inventarja,
4. plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev,
5. plačilo stroškov fotokopiranja,
6. nakup časopisov, revij, knjig in strokovne literature,
7. plačilo stroškov za kliping s področja dela Občine
Žalec,
8. plačilo dodatne strokovne pomoči, svetovanja in izobraževanja,
9. stroške v zvezi z izvajanjem dobrih praks med občinami
v Sloveniji ter njihovimi občinskimi sveti ter sodelovanjem s
strokovnimi združenji občin,
10. stroške seminarjev, konferenc in simpozijev, neposredno povezanih z delom občinskega sveta, vključno s potnimi
stroški in organizacijo le-teh,
11. stroške komuniciranja svetnikov z volivci (mediji).
7. člen
Strošek telekomunikacijskih storitev v zvezi z uporabo
mobilnega telefona se priznava v višini, ki jo s sklepom določi
župan. Za vse zneske, ki presegajo s sklepom iz prvega stavka tega člena določeno višino stroškov in se poravnavajo iz
namensko planiranih sredstev na stroškovnem mestu svetniške skupine oziroma posameznega svetnika, se uporabnikom
izstavi račun, znesek pa se poračuna pri izplačilu obračuna
plačila za opravljanje funkcije funkcionarja (sejnina).
8. člen
Pri pripravi odloka o proračunu Občine Žalec pripravijo
vodje svetniških skupin in samostojni svetniki za posame-
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zno proračunsko leto predlog plana porabe sredstev glede na
predlagano kvoto. Svetniške skupine in samostojni svetniki
sredstva razdelijo po posameznih kontih proračuna na proračunskih postavkah, namenjenih za njihovo delovanje, ter pisno
obrazložijo plan porabe.
9. člen
Naročilnice za porabo finančnih sredstev izda skladno s
tem pravilnikom na predlog vodij svetniških skupin in samostojnih svetnikov župan Občine Žalec, če za izdajanje ne pooblasti
druge osebe, zaposlene v občinski upravi. Postopek izdajanja
naročilnic je poenoten s postopkom izdajanja naročilnic za porabo sredstev proračuna (e-naročanje in potrjevanje).
10. člen
Urad za javne finance je dolžan vodji svetniške skupine
ali posameznemu svetniku svetniške skupine in samostojnemu svetniku na njegovo pisno zahtevo omogočiti vpogled v
finančno dokumentacijo porabljenih sredstev svetniške skupine
oziroma samostojnega svetnika.
11. člen
Sredstva iz 2. člena tega pravilnika se smejo uporabljati le
za namene, določene s tem pravilnikom. Če svetniška skupina
ali samostojni svetnik finančnih sredstev iz proračuna Občine
Žalec ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se
o tem obvesti župana in občinski svet.
Porabo sredstev nadzoruje Urad za javne finance in notranja revizija.
12. člen
Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom se najkasneje v 30 dneh po ustanovitvi svetniških skupin s sklepom
župana dodelijo v souporabo skupni prostori občinske stavbe
na Ulici Savinjske čete 5. Obratovalne in vzdrževalne stroške
prostorov svetniških skupin in samostojnih svetnikov plačuje
Občina Žalec. Vsa osnovna sredstva, ki jih svetniške skupine
in samostojni svetniki uporabljajo v času trajanja mandata za
svoje delo, so last Občine Žalec. Ob prevzemu prostorov se
naredi zapisnik. Vodje svetniških skupin ali samostojni svetniki
so dolžni o vseh spremembah predhodno obvestiti urad za
premoženjske, pravne in splošne zadeve občinske uprave. Po
prenehanju mandata so prevzemniki prostorov in sredstev za
delo te dolžni vrniti in o tem pisno obvestiti urad za premoženjske pravne in splošne zadeve in urad za javne finance.
13. člen
Z dnem uveljavitve pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sredstvih za delo svetniških društev in klubov (Uradni list RS,
št. 94/12).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0012/2014
Žalec, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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VLADA
3481.

Uredba o pooblastilih pomorščakov

Za izvrševanje prvega odstavka 152. člena Pomorskega
zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o pooblastilih pomorščakov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni
ravni izobraževanja pomorščakov (prenovitev) (UL L št. 323
z dne 3. 12. 2008, str. 33), zadnjič spremenjeno z Direktivo
2012/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni
izobraževanja pomorščakov (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012,
str. 78), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/106/ES), ureja
postopke in zahteve za pridobitev pooblastil in potrdil, usposobljenost pomorščakov, izpitne programe, pogoje in način
obnovitve, priznavanja in nadomestitve pooblastil, obveznosti
družb, poveljnika in članov posadke.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »poveljnik« je oseba, ki poveljuje ladji,
2. »častnik« je član posadke razen poveljnika, odgovoren
za krovno ali strojno stražo,
3. »častnik krova« je častnik, ki je usposobljen v skladu s
Prilogo I, ki je sestavni del te uredbe,
4. »prvi častnik krova« je častnik, ki je po stopnji najvišji
za poveljnikom in prevzame poveljstvo ladje ob poveljnikovi
onesposobljenosti,
5. »častnik stroja« je častnik, ki je usposobljen v skladu s
Prilogo I te uredbe,
6. »upravitelj stroja« je najvišji častnik stroja, ki je odgovoren za mehanski ladijski pogon ter delovanje in vzdrževanje
mehanskih in električnih naprav na ladji,
7. »drugi častnik stroja« je častnik stroja, ki je po stopnji
najvišji za upraviteljem stroja in prevzema odgovornost za mehanski ladijski pogon ter delovanje in vzdrževanje mehanskih
in električnih naprav na ladji ob onesposobljenosti upravitelja
stroja,
8. »pomočnik častnika stroja« je oseba, ki se usposablja
za častnika stroja,
9. »GMDSS-radijski operater« je oseba, ki je usposobljena v skladu s Prilogo I te uredbe,
10. »mornar« je član posadke, ki ni poveljnik ali častnik,
11. »ladja« je vsako plovilo razen plovila, ki pluje izključno po celinskih vodah, v bližini teh voda ali na območjih, kjer
veljajo pristaniški predpisi,
12. »obalna plovba« je plovba v mejah nacionalne plovbe
in mejah obalne plovbe držav, s katerimi je Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) sklenila
sporazum v skladu s Pravilom I/3 konvencije STCW,
13. »pogonska moč« je največja skupna neprekinjena
izhodna moč v kilovatih vseh glavnih ladijskih pogonskih strojev, navedena v ladijskem vpisnem listu ali drugi uradni listini,
14. »tanker za prevoz nafte« je ladja, ki je zgrajena in se
uporablja za prevoz nafte in naftnih derivatov v tekočem stanju,
15. »tanker za prevoz kemikalij« je ladja, ki je zgrajena ali
prirejena in se uporablja za prevoz tekočin v tekočem stanju
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iz 17. poglavja Mednarodnega kodeksa za prevoz kemikalij v
tekočem stanju,
16. »tanker za prevoz utekočinjenega plina« je ladja, ki je
zgrajena ali prirejena in se uporablja za prevoz utekočinjenega
plina ali drugih proizvodov v tekočem stanju iz 19. poglavja
Mednarodnega kodeksa o prevozu plinov,
17. »Pravila o radijski službi« so pravila, priložena Mednarodni konvenciji o telekomunikacijah, s spremembami,
18. »potniška ladja« je ladja, opredeljena v Mednarodni
konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju, 1974 (Uradni list SFRJ – MP, št. 2/81), s spremembami (v nadaljnjem
besedilu: konvencija SOLAS),
19. »ribiška ladja« je ladja, ki se uporablja za ribolov ali
lov drugih živih bitij v morju,
20. »konvencija STCW« je Mednarodna konvencija o
standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (Uradni list SFRJ – MP, št. 3/84),
ob upoštevanju prehodnih določb VII. člena in pravila I/15
konvencije STCW, vključno z ustreznimi določbami kodeksa
STCW, s spremembami,
21. »radijske naloge« so radijska straža in tehnično vzdrževanje ter popravila v skladu s Pravili o radijski službi, konvencijo SOLAS in ustreznimi priporočili Mednarodne pomorske
organizacije (IMO), če uprava tako določi,
22. »ro-ro potniška ladja« je potniška ladja z ro-ro prostorom ali prostori posebnih kategorij, opredeljenih v konvenciji
SOLAS,
23. »kodeks STCW« je Kodeks o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov,
sprejet z 2. sklepom na konferenci leta 1995, s spremembami,
24. »funkcije« so skupina nalog, dolžnosti in odgovornosti, kot so določene v kodeksu STCW, ki so nujne za delovanje
ladje, varstvo človeškega življenja na morju ali zaščito morskega okolja,
25. »družba« je lastnik ladje ali katera koli druga organizacija ali oseba, kot je upravitelj ali zakupnik ladje brez posadke,
ki je od lastnika ladje prevzela odgovornost za delovanje ladje
in hkrati soglaša, da prevzema vse naloge in odgovornosti, ki
jih ima družba po teh pravilih,
26. »plovbna doba« je doba na ladji, ki je potrebna za
izdajo ali obnovitev pooblastil ali potrdil,
27. »tretja država« je država, ki ni država članica Evropske unije,
28. »mesec« je koledarski mesec ali 30 dni, sestavljenih
iz obdobij, krajših od enega meseca,
29. »kodeks ISPS« je Mednarodni kodeks o zaščiti na
ladjah in v pristaniščih, sprejet 12. decembra 2002 z 2. sklepom
na konferenci konvencije SOLAS,
30. »ladijski častnik za zaščito« je pomorščak, neposredno odgovoren poveljniku, ki ga družba določi kot odgovornega
za zaščito ladje, izvajanje in vzdrževanje varnostnega načrta
ladje ter povezavo s častnikom za zaščito družbe in pristaniškim častnikom za zaščito,
31. »naloge zaščite« so vse naloge in dolžnosti zaščite na
ladji, opredeljene v 2. pravilu XI. poglavja konvencije SOLAS
in v kodeksu ISPS,
32. »pooblastilo o nazivu« je listina, izdana poveljniku,
častniku in GMDSS-radijskemu operaterju v skladu s Prilogo
I te uredbe, ki zakonitemu imetniku daje pravico, da opravlja
naloge na ravni odgovornosti, navedene v pooblastilu,
33. »posebno pooblastilo« je listina, izdana pomorščaku,
ki ni pooblastilo o nazivu, in potrjuje, da so izpolnjene ustrezne
zahteve iz konvencije STCW glede usposabljanja, usposobljenosti ali plovbne dobe,
34. »potrdilo« je potrdilo o usposobljenosti, ki ni pooblastilo o nazivu ali posebno pooblastilo, s katerim se dokazuje, da
so izpolnjene ustrezne zahteve iz konvencije STCW,
35. »častnik elektronik« je častnik, ki je usposobljen v
skladu s Prilogo I te uredbe,
36. »usposobljeni pomorščak krova« je član posadke, ki
je usposobljen v skladu s Prilogo I te uredbe,
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37. »usposobljeni pomorščak stroja« je član posadke, ki
je usposobljen v skladu s Prilogo I te uredbe,
38. »ladijski električar« je član posadke, ki je usposobljen
v skladu s Prilogo I te uredbe.
3. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba se uporablja za pomorščake, ki so določeni
v tej uredbi, na morski ladji, ki pluje pod slovensko zastavo.
(2) Ta uredba se uporablja tudi za pomorščake na morski
ladji, ki vpluje v pristanišče Republike Slovenije, razen določb
II. do V. poglavja te uredbe.
(3) Ta uredba se ne uporablja za pomorščake na:
a) vojaški ladji, pomožnem plovilu ali drugi ladji, katere
lastnik je ali ki jo uporablja Republika Slovenija ter se uporablja
samo za negospodarske namene,
b) jahti, ki se ne uporablja za gospodarske namene,
c) leseni ladji enostavne gradnje in
č) ladji bruto tonaže do 200 v nacionalni plovbi.
4. člen
(usposobljenost pomorščakov)
(1) Pomorščak, ki dela na ladji, mora biti usposobljen
najmanj v skladu z zahtevami konvencije STCW, kakor določa
Priloga I, in imeti predpisano pooblastilo o nazivu, posebno
pooblastilo oziroma potrdilo.
(2) Pomorščak, ki je v skladu s pravilom III/10.4 konvencije SOLAS določen za ravnanje z rešilnim čolnom, mora
imeti posebno pooblastilo »ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom«.
5. člen
(obveznost imeti pooblastilo)
(1) Družba ali poveljnik zagotovi, da je za posamezno
službo vkrcan na ladjo samo pomorščak, ki ima za opravljanje
te službe pooblastilo v skladu s to uredbo.
(2) Poveljnik ne sme dovoliti, da posamezne naloge ali
dela na ladji opravlja oseba, ki nima zahtevanega pooblastila,
veljavne oprostitve ali dokazila iz šestega odstavka 35. člena
te uredbe, ki so potrebni za opravljanje teh nalog.
6. člen
(odgovornost družbe, poveljnika in članov posadke)
(1) Družba razporeja pomorščake za delo na svojih ladjah
v skladu s to uredbo in zagotovi, da:
a) ima pomorščak ustrezno pooblastilo v skladu s to
uredbo,
b) sta število in usposobljenost članov posadke v skladu s
predpisi, ki urejajo najmanjše število članov posadke,
c) so dokumenti in podatki, ki se nanašajo na pomorščake, posodobljeni in dostopni ter med drugim vključujejo
dokumente in podatke o njihovih izkušnjah, usposabljanju,
zdravstvenih pogojih in usposobljenosti za dodeljene naloge,
č) je pomorščak ob dodelitvi dela seznanjen s svojimi
nalogami in ureditvijo na ladji, z napeljavo, opremo, postopki in
lastnostmi ladje, ki so nujni za opravljanje njegovih vsakodnevnih nalog ali nalog v izrednih razmerah,
d) je posadka sposobna učinkovito usklajevati dejavnosti
v izrednih razmerah in opravljati naloge, ki so življenjskega
pomena za varnost, zaščito in preprečevanje ali zmanjšanje
onesnaževanja,
e) ima pomorščak opravljeno osvežitveno in dopolnilno
usposabljanje v skladu z zahtevami konvencije STCW,
f) je na ladji vedno zagotovljeno učinkovito ustno sporazumevanje v skladu s tretjim in četrtim odstavkom pravila 14,
V. poglavja konvencije SOLAS.
(2) Družba, poveljnik in člani posadke so odgovorni, da so
obveznosti iz tega člena v celoti izpolnjene in sprejeti vsi drugi
ukrepi, da vsak član posadke z znanjem in izkušnjami prispeva
k varni plovbi ladje.
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(3) Družba poveljniku zagotovi pisna navodila o pravilih in
postopkih, ki jih je treba upoštevati, da bi se vsem novovkrcanim pomorščakom na ladji zagotovila možnost za seznanitev z
ladijsko opremo, operativnimi postopki in drugimi ureditvami, ki
so potrebni za dobro opravljanje njihovih nalog, preden so jim
te dodeljene. Ta pravila in postopki zajemajo:
a) razumno obdobje, v katerem ima vsak novovkrcan pomorščak možnost seznaniti se z opremo, ki jo bo uporabljal ali
jo upravljal, s postopki in ureditvijo, ki so predpisani za posamezno ladjo ter se nanašajo na ladijsko stražo, varnost, varovanje
okolja in izredne razmere, ki jih mora poznati pomorščak za
dobro opravljanje svojih nalog, in
b) določitev izkušenega člana posadke, ki bo odgovoren
za to, da se vsak pomorščak, ki se vkrca na ladjo, seznani z
bistvenimi informacijami v jeziku, ki ga razume.
(4) Družba zagotovi, da poveljnik, častniki in drugo osebje, ki so jim dodeljene posebne naloge in odgovornosti na
potniških ro-ro ladjah, opravijo seznanitveno usposabljanje za
doseganje sposobnosti, ki so potrebne za opravljanje nalog in
izpolnjevanje prevzetih odgovornosti v skladu z navodilom iz
oddelka B-I/14 kodeksa STCW.
7. člen
(sporazumevanje na ladji)
(1) Družba ladje in poveljnik zagotovita na vseh ladjah
za vsa opravila, ki se nanašajo na varnost plovbe, učinkovito
ustno sporazumevanje med vsemi člani posadke, zlasti v zvezi
s pravilnim in pravočasnim sprejemom in razumevanjem sporočil in navodil.
(2) Na potniški ladji pod slovensko zastavo in na potniški
ladji, ki začne ali konča potovanje v slovenskem pristanišču,
poveljnik ali družba določi delovni jezik, ki se uporablja na ladji,
in ga vpiše v ladijski dnevnik. Vsak pomorščak mora delovni
jezik razumeti ter v njem dajati ukaze, navodila in povratna poročila. Če delovni jezik ni slovenščina, so vsi načrti in seznami,
ki se objavijo, opremljeni s prevodom v delovnem jeziku.
(3) Osebje, ki na potniški ladji iz prejšnjega odstavka po
načrtu razporeditve ob alarmu pomaga potnikom, je zlahka
prepoznavno in se je s potniki sposobno sporazumevati, pri
čemer se upoštevajo zlasti:
a) jezik ali jeziki, ki jih govori večina potnikov,
b) možnost sporazumevanja z uporabo preprostega izrazoslovja v angleškem jeziku za posredovanje osnovnih navodil,
če potniki potrebujejo pomoč ter če pomorščaki in potniki ne
govorijo istega jezika,
c) možnost pomožnega sporazumevanja v sili (npr. demonstracija, kretnje rok, usmerjanje na lokacije zbirnih mest,
reševalne opreme ali poti, predvidene za umik v sili), če ustno
sporazumevanje ni mogoče,
č) ali so bila potnikom zagotovljena popolna navodila o
varnosti na ladji v njihovem maternem jeziku,
d) jeziki, v katerih se potnikom sporočajo nujna obvestila v
sili ali ob urjenju in se članom posadke olajša pomoč potnikom.
(4) Družba zagotovi, da so se poveljnik, častniki in mornarji na tankerjih sposobni med seboj sporazumevati v delovnem jeziku.
(5) Sporazumevanje med ladjo in organi na kopnem poteka v skupnem jeziku ali jeziku organov na kopnem v skladu s
četrtim odstavkom pravila 14 iz V. poglavja konvencije SOLAS.
8. člen
(obveščanje o spremembah)
Uprava objavi na svoji spletni strani besedila nacionalnih
in mednarodnih predpisov o varnosti človeškega življenja na
morju, zaščiti in varovanju morskega okolja z najnovejšimi
spremembami, zato da so na razpolago ladjam, ki plujejo pod
slovensko zastavo, zaradi izpopolnjevanja znanja poveljnika,
častnikov in radijskih operaterjev.
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9. člen
(standardi kakovosti)
(1) Uprava in izvajalci usposabljanja vzpostavijo za izvajanje svojih pristojnosti iz konvencije STCW sistem kakovosti,
v katerem opredelijo najmanj ravni znanja, razumevanja in veščin, ki ustrezajo preverjanju znanja in ocenjevanju na podlagi
konvencije STCW, zagotovijo upravljanje sistemov za izdajanje
pooblastil, določijo vsebino usposabljanja, izpitno preverjanje in
ocenjevanje ter kvalifikacije in izkušnje predavateljev in članov
izpitnih komisij.
(2) Uprava in izvajalci usposabljanja opravijo najmanj
na vsakih pet let neodvisno presojo pridobivanja in ocenjevanja znanja, razumevanja, spretnosti in usposobljenosti ter
upravljanja sistema za izdajanje pooblastil. Neodvisno presojo
opravijo kvalificirane osebe, ki pri upravi oziroma izvajalcih
usposabljanja ne delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali
drugih pogodb civilnega prava. Kot kvalificirane osebe se štejejo npr. strokovnjaki za pomorstvo, strokovnjaki pooblaščenih
klasifikacijskih zavodov ali osebe, usposobljene za izvajanje
certificiranja sistemov kakovosti, ki jih potrdi ministrstvo, pristojno za pomorstvo.
(3) Cilj presoje je preveriti, ali:
a) so vsi ukrepi notranjega nadzora in preverjanja ter
spremljanje izvajanja skladni z načrtovanimi dogovori in dokumentiranimi postopki ter zagotavljajo doseganje opredeljenih
ciljev,
b) so izidi vsake neodvisne presoje opremljeni z dokaznimi dokumenti in ali so osebe, odgovorne za ovrednoteno
področje, o tem obveščene,
c) se hitro ukrepa za odpravo pomanjkljivosti,
č) sistem standarda kakovosti obsega vse veljavne določbe konvencije STCW in kodeksa STCW, vključno s spremembami.
(4) Izvajalci usposabljanja pošljejo poročilo o neodvisni
presoji upravi, ki prejeta poročila skupaj s svojim poročilom pošlje Evropski komisiji in Generalnemu sekretarju IMO v skladu
z oddelkom A-I/7 kodeksa STCW v šestih mesecih od datuma
opravljene presoje.
II. POOBLASTILA IN POTRDILA
10. člen
(pridobitev pooblastil in potrdil)
(1) Zahteve za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih
pooblastil in potrdil so določene v Prilogi I te uredbe.
(2) Izpitni program za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil je določen v Prilogi II, ki je sestavni
del te uredbe.
11. člen
(pooblastila o nazivu)

več,

(1) Pooblastila o nazivu v krovni službi so:
a) častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali

b) prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več,
c) poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več,
č) prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in
3000,
d) poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000,
e) častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500,
f) poveljnik ladje z bruto tonažo do 500,
g) član posadke v sestavi krovne straže in
h) usposobljeni pomorščak krova.
(2) Pooblastila o nazivu v strojni službi so:
a) častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z
močjo 750 kW ali več,
b) drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z
močjo 3000 kW ali več,
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c) upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo
3000 kW ali več,
č) drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW,
d) upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo
med 750 in 3000 kW,
e) član posadke v sestavi strojne straže,
f) usposobljeni pomorščak stroja,
g) častnik elektronik in
h) ladijski električar.
(3) Pooblastili o nazivu v radijski službi sta:
a) GMDSS-radijski operater s splošnim pooblastilom in
b) GMDSS-radijski operater z omejenim pooblastilom.
12. člen
(posebna pooblastila)
Posebna pooblastila so:
a) osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz nafte in kemikalij,
b) ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte na
vodstveni ravni,
c) ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz kemikalij na
vodstveni ravni,
č) osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz utekočinjenega plina,
d) ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina na vodstveni ravni,
e) osnovna usposobljenost za delo na ladji,
f) ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom,
g) ravnanje s hitrim reševalnim čolnom,
h) požarna varnost,
i) nujna medicinska pomoč,
j) zdravstvena oskrba,
k) ladijski častnik za zaščito,
l) ozaveščenost o zaščiti in
m) usposobljenost za določene naloge zaščite.
13. člen
(potrdila)
Potrdila so:
a) obvladovanje množic,
b) varnost potnikov,
c) obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi,
č) varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega
trupa,
d) radarski opazovalec,
e) uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje
(ARPA),
f) dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi,
g) ravnanje z nevarnim tovorom,
h) uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema
(ECDIS),
i) vodenje in upravljanje človeških virov na vodstveni
ravni,
j) vodenje in upravljanje človeških virov na operativni
ravni,
k) upravljanje hitrega plovila,
l) delo na ladji s sistemi visoke napetosti in
m) ladijski kuhar.
III. USPOSABLJANJE
14. člen
(usposabljanje)
(1) Usposabljanje pomorščakov za pridobitev posameznih
pooblastil ali potrdil po tej uredbi izvajajo izvajalci usposabljanja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s to uredbo.
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(2) Uprava lahko prizna usposabljanje, ki ga pomorščak
opravi v državi članici Evropske unije, če ugotovi, da je usposabljanje izvedeno v skladu z zahtevami konvencije STCW.
15. člen
(vloga za izvajanje usposabljanja)
Izvajalec usposabljanja vloži pri upravi vlogo za izvajanje
usposabljanja, ki vsebuje:
a) navedbo pooblastila ali potrdila iz 11., 12. ali 13. člena
te uredbe, za pridobitev katerega bo izvajal usposabljanje,
b) seznam predavateljev za posamezno usposabljanje
in dokazila o njihovi usposobljenosti (potrdila o doseženi izobrazbi, praktičnih izkušnjah, pridobljenih pooblastilih in drugo),
c) programe usposabljanja v skladu s kodeksom STCW
in vzorčnimi programi IMO,
č) število, velikost in opis prostorov z opremo, v katerih se
bo izvajalo usposabljanje ali opravljal izpit,
d) opis simulatorjev ter drugih naprav in opreme,
e) navedbo literature in drugega gradiva, ki bo uporabljeno,
f) načrtovana obdobja usposabljanja z navedbo največjega možnega števila udeležencev posameznega usposabljanja,
g) dokazilo o sistemu kakovosti iz 9. člena te uredbe,
h) vzorec potrdila o opravljenem usposabljanju, ki ga
namerava izdajati udeležencem usposabljanja, in
i) dokazilo o poravnani upravni taksi.
16. člen
(dovoljenje za usposabljanje)
(1) Uprava pregleda vlogo ter opravi ogled opreme, naprav,
simulatorjev in prostorov, v katerih se bo izvajalo usposabljanje.
(2) Uprava izda dovoljenje za usposabljanje, če iz vloge
izhaja, da:
a) je izvajalec usposabljanja registriran za dejavnost
usposabljanja,
b) ima izvajalec usposabljanja ustrezno usposobljene predavatelje za predlagani program usposabljanja,
c) trajanje in vsebina programa usposabljanja v celoti izpolnjujeta zahteve te uredbe ter konvencije STCW in kodeksa STCW,
č) ima izvajalec usposabljanja vzpostavljen sistem kakovosti,
d) je na razpolago ustrezno opremljen prostor za teoretični in praktični del za predvideno največje število udeležencev
posameznega usposabljanja,
e) oprema, naprave in simulatorji omogočajo usposabljanje predvidenega največjega števila udeležencev posameznega usposabljanja,
f) potrebni simulatorji za usposabljanje ustrezajo zahtevam kodeksa A h konvenciji STCW in
g) izpolnjuje druge pogoje, določene v tej uredbi.
(3) Predavatelj je usposobljen za izvajanje določenega
programa usposabljanja, če ima pooblastilo za področje, za
katero izvaja usposabljanje, in vsaj eno leto praktičnih izkušenj
na tem področju oziroma druga dokazila, s katerimi dokazuje
usposobljenost za izvajanje tega programa.
(4) Predavatelj je usposobljen za usposabljanje na simulatorju, če je pridobil primerna navodila o učnih tehnikah na
simulatorjih in praktične izkušnje glede simulatorja, na katerem
se izvaja usposabljanje.
(5) Sistem kakovosti izvajalca usposabljanja iz točke č)
drugega odstavka tega člena zajema tudi usposobljenost in
delovne izkušnje predavateljev. Usposobljenost, delovne izkušnje in uporaba standardov kakovosti zajemajo ustrezne
tehnike usposabljanja ter izpolnjujejo vse zahteve iz tretjega in
četrtega odstavka tega člena.
(6) Dovoljenje iz drugega odstavka tega člena se izda za
največ pet let.
(7) Uprava objavi na svoji spletni strani seznam izvajalcev
usposabljanja, ki imajo dovoljenje iz tega člena, in usposabljanja, ki jih izvajajo za pridobitev pooblastil ali potrdil v skladu s
to uredbo.
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17. člen
(neizpolnjevanje pogojev za usposabljanje)
(1) Izvajalec usposabljanja nemudoma obvesti upravo
o vseh spremembah glede izpolnjevanja pogojev, na podlagi
katerih je bilo izdano dovoljenje za usposabljanje.
(2) Če uprava ugotovi, da izvajalec usposabljanja ne
izpolnjuje več pogojev, na podlagi katerih mu je bilo izdano
dovoljenje, ali pri izvajanju usposabljanja krši to uredbo ali
konvencijo STCW, odvzame dovoljenje iz prejšnjega odstavka
tega člena.
18. člen
(obvestilo o usposabljanju)
(1) Izvajalec usposabljanja pred začetkom usposabljanja
obvesti upravo o dnevu začetka in trajanju usposabljanja, številu
udeležencev ter urniku z navedbo predmetov in predavateljev.
(2) Vsakemu udeležencu, ki opravi usposabljanje, izvajalec usposabljanja izda potrdilo o opravljenem usposabljanju,
če je njegova prisotnost na usposabljanju vsaj 80-odstotna.
19. člen
(izvajanje usposabljanja)
(1) Izvajalec usposabljanja zagotavlja, da:
a) je celotno usposabljanje pomorščakov oblikovano v
skladu z napisanimi programi, vključno z metodami in sredstvi
izvedbe, učnimi postopki in materiali, ki so potrebni za doseganje predpisanega standarda usposobljenosti, ter
b) ga izvajajo, nadzorujejo in ocenjujejo osebe, ki so
usposobljene v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(2) Oseba, ki izvaja usposabljanje ali ocenjevanje med
delom na ladji, lahko to izvaja samo, kadar tako usposabljanje
ali ocenjevanje ne škodi normalnemu obratovanju ladje ter
kadar lahko svoj čas in pozornost nameni usposabljanju ali
ocenjevanju.
(3) Oseba, ki izvaja usposabljanje pomorščakov v skladu
s to uredbo na ladji ali na kopnem:
a) upošteva program usposabljanja in pozna posebne
cilje usposabljanja, ki se izvaja,
b) je usposobljena za predmet usposabljanja,
c) je za izvajanje usposabljanja na simulatorju prejela navodila o učnih tehnikah na simulatorjih in ima praktične izkušnje
na simulatorju, na katerem se izvaja usposabljanje, ter
č) če je odgovorna za nadzor usposabljanja pomorščakov
med plovbo, ki jim omogoča pridobitev pooblastil, pozna program in posebne cilje usposabljanja, ki se izvaja.
(4) Standardi delovanja simulatorjev iz oddelka A-I/12
kodeksa STCW in druge zahteve, ki jih za vsa pooblastila
predpisuje del A kodeksa STCW, so izpolnjeni za:
a) obvezno usposabljanje na simulatorju,
b) ocenjevanje usposobljenosti na simulatorju v skladu z
delom A kodeksa STCW in
c) dokazovanje strokovne usposobljenosti na simulatorju,
zahtevane v skladu z delom A kodeksa STCW.
(5) Izvajalec usposabljanja zagotavlja, da se usposabljanje za pridobitev posameznega pooblastila ali potrdila izvede
upoštevaje izpitne roke iz 28. člena te uredbe, ne glede na
število udeležencev usposabljanja. Določba tega odstavka ne
velja za vsebine, ki se izvajajo v okviru šolskih programov.
(6) Uprava lahko za zagotovitev izvajanja določb te uredbe po predhodnem obvestilu opravi nadzor pri izvajalcih usposabljanja.
IV. IZDAJANJE POOBLASTIL
20. člen
(pooblastila in potrdila)
(1) Pooblastila o nazivu, posebna pooblastila in potrdila
izda uprava kandidatom, ki izpolnjujejo zahteve v skladu s
konvencijo STCW in to uredbo. Preden uprava izda pooblastilo
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in potrdilo, preveri istovetnost in veljavnost vseh predpisanih
listinskih dokazov.
(2) Pooblastilo o nazivu, posebno pooblastilo in potrdilo
se izdajo v slovenskem in angleškem jeziku.
(3) Pooblastilo o nazivu, posebno pooblastilo in potrdilo
imajo identifikacijsko številko.
(4) Pooblastila in potrdila, ki jih pomorščak, vkrcan na
ladjo, mora imeti, morajo biti na ladji v izvirniku, razen v primeru
iz šestega odstavka 35. člena te uredbe.
(5) Pomorščak opravlja delo, za katero je usposobljen in
ki je navedeno na pooblastilu oziroma potrdilu. Nazivi, ki se
uporabljajo na pooblastilu ali potrdilu, so enaki izrazom, določenim v predpisih, ki urejajo najmanjše število članov posadke.

c) z drugim ustreznim dokazilom, iz katerega sta razvidna
trajanje in ustreznost plovbne dobe.
(2) Plovbna doba se šteje od dneva vkrcanja do dneva
izkrcanja.
(3) Za prvo pridobitev pooblastila mora biti najmanj šest
mesecev zahtevane plovbne dobe opravljenih v zadnjih petih
letih pred datumom vložitve vloge.
(4) Uprava določi kriterije glede ustreznosti plovbne dobe
za pridobitev posameznega pooblastila ali potrdila in jih objavi
na svoji spletni strani.

21. člen
(vloga za izdajo pooblastila ali potrdila)
(1) Pooblastilo ali potrdilo izda uprava na podlagi vloge
kandidata, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) če je izkazana identiteta kandidata,
b) če starost kandidata ustreza zahtevam za pridobitev
posameznega pooblastila ali potrdila,
c) če kandidat izpolnjuje zdravstvene pogoje v skladu z
oddelkom A-I/9 kodeksa STCW (če gre za pridobitev pooblastila ali potrdil »ladijski kuhar« in »upravljanje hitrega plovila«),
č) če so zahtevana plovbna doba in obvezna usposabljanja kandidata v skladu z zahtevami za pridobitev posameznega
pooblastila ali potrdila,
d) če je poravnana pristojbina in
e) če kandidat izpolnjuje druge zahteve, predpisane za
pridobitev posameznega pooblastila ali potrdila v skladu s
Prilogo I te uredbe.
(2) Za pridobitev pooblastila o nazivu kandidat priloži dve
fotografiji v skladu s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico.

(1) Kandidat, ki se vkrca med usposabljanjem ali po
končanem usposabljanju (pripravnik), opravi med pripravništvom na ladji pod nadzorom usposobljenega in pooblaščenega častnika, ki ga določi poveljnik, program usposabljanja,
ki je predpisan za pridobitev pooblastila o nazivu, za katerega
opravlja pripravništvo.
(2) Med pripravništvom pripravnik vodi pripravniški dnevnik Mednarodnega združenja ladjarjev (International Shipping
Federation) ali drug pripravniški dnevnik, ki vsebuje vsebine iz
programa usposabljanja.
(3) Pripravniški dnevnik Mednarodnega združenja ladjarjev iz prejšnjega odstavka dobi pripravnik za plačilo pri upravi.
(4) Identiteto pripravnika potrdi uprava v pripravniškem
dnevniku.
(5) Poveljnik pripravniku krova oziroma upravitelj stroja pripravniku stroja pregleda in potrdi pripravniški dnevnik
najmanj enkrat mesečno in neposredno pred izkrcanjem pripravnika.
(6) Častnik, odgovoren za nadzor in spremljanje dela
pripravnika, pregleda pripravniški dnevnik enkrat tedensko.

22. člen
(prevzem pooblastila ali potrdila)
Kandidat pred prevzemom podpiše pooblastilo ali potrdilo
v prisotnosti uradne osebe uprave, lahko pa se njegov podpis
zajame iz pisne vloge za to pooblastilo ali potrdilo, ki jo podpiše
v prisotnosti uradne osebe uprave.
23. člen
(zdravstveni pogoji)
(1) Za pridobitev pooblastil mora kandidat izpolnjevati
predpisane zdravstvene pogoje za delo na ladji.
(2) Izpolnjevanje predpisanih zdravstvenih pogojev kandidat dokazuje z veljavnim zdravniškim spričevalom, ki ga izda
zdravnik, ki je pooblaščen v skladu s predpisi o ugotavljanju
zdravstvenih pogojev pomorščakov ali ga je pooblastila država
članica Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora
(pooblaščeni zdravnik).
(3) Pomorščak mora imeti ves čas dela na ladji veljavno
zdravniško spričevalo.
(4) Če zdravniško spričevalo preneha veljati med plovbo,
velja do naslednjega pristanišča postanka, v katerem je na voljo pooblaščeni zdravnik, vendar to obdobje ne sme biti daljše
od treh mesecev.
(5) Uprava v nujnih primerih pomorščaku dovoli delati,
vendar največ tri mesece, brez veljavnega zdravniškega spričevala do naslednjega pristanišča postanka, v katerem je na voljo
pooblaščeni zdravnik, če je pomorščaku zdravniško spričevalo
poteklo največ pred enim mesecem.
24. člen
(plovbna doba)
(1) Izpolnjevanje pogojev glede plovbne dobe v ustreznem nazivu in na ustrezni ladji se dokazuje na naslednji način:
a) s pomorsko knjižico,
b) s potrdilom o vkrcanju in izkrcanju, ki ga izda poveljnik
ali ladjar, ali

25. člen
(pripravništvo)

26. člen
(izpiti)
Kandidat lahko pristopi k izpitu, predpisanemu za pridobitev posameznega pooblastila ali potrdila, ko izpolni vse druge
predpisane zahteve za pridobitev tega pooblastila ali potrdila.
27. člen
(izpitna komisija)
(1) Za opravljanje izpitov predstojnik uprave imenuje za
obdobje dveh let člane izpitne komisije in izpraševalce.
(2) Izpitno komisijo za posamezen izpit (v nadaljnjem besedilu: posamezna izpitna komisija) določi predstojnik uprave
med člani iz prvega odstavka tega člena. Posamezna izpitna
komisija ima predsednika in dva člana ter morebitne izpraševalce za posamezne predmete.
(3) Predsednik, člani izpitne komisije in izpraševalci:
a) imajo najmanj tako strokovno usposobljenost, kot je
potrebna za pridobitev pooblastila ali potrdila, za katerega se
opravlja izpit, oziroma tako strokovno znanje, ki ustreza vsebini
predmeta, za katerega izprašujejo,
b) osvežujejo in dopolnjujejo svoje strokovno znanje v
skladu z zahtevami konvencije STCW,
b) so seznanjeni z navodili o metodologiji in praksi ocenjevanja,
c) imajo praktične delovne izkušnje v ocenjevanju in
č) imajo za ocenjevanje znanja ob uporabi simulatorjev
praktične izkušnje iz ocenjevanja na določenem simulatorju, ki
se uporablja pri izpitu, ki jih pridobijo pod mentorstvom izkušenega ocenjevalca.
(4) Predsednik posamezne izpitne komisije je strokovni delavec uprave, drugi člani posamezne izpitne komisije
in izpraševalci pa so strokovni delavci uprave ali osebe iz
pomorskega gospodarstva in pomorskega šolstva ter druge
osebe s strokovnim znanjem, ki ustreza vsebini posameznega
predmeta.
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(5) Predsedniku, članom in izpraševalcem izpitne komisije
pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v
komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za pomorstvo.
Plačilo za delo ne pripada zaposlenim v državnih organih, če
je delo opravljeno v rednem delovnem času.
(6) Kandidati, ki pristopijo k izpitu, plačajo stroške izpita v
višini, ki jo določi minister, pristojen za pomorstvo.
28. člen
(izpitni rok)
Uprava določi izpitne roke za posamezen izpit, ki jih objavi
na spletni strani uprave, in sicer:
– najmanj dva izpitna roka letno za pooblastila o nazivu:
enega v spomladanskem obdobju in enega v jesenskem obdobju,
– najmanj tri izpitne roke letno za posebna pooblastila in
potrdila.
29. člen
(sestava izpita)
(1) Izpit se opravlja pisno, ustno ali praktično v skladu z
izpitnim programom.
(2) Izpit se opravlja na upravi ali pri izvajalcu usposabljanja.
(3) Pisni del izpita opravljajo kandidati istočasno pod nadzorom najmanj enega člana posamezne izpitne komisije, ki ga
določi predsednik posamezne izpitne komisije. Pri ustnem in
praktičnem delu izpita so prisotni vsi člani posamezne izpitne
komisije.
(4) Če kandidat pri posameznem predmetu ne opravi
uspešno pisnega dela, pri tem predmetu ne sme opravljati
ustnega dela izpita. V tem primeru se šteje, da kandidat tega
predmeta ni opravil.
(5) Praktični del izpita se opravlja tudi na ladji, simulatorju
ali posebnem poligonu.
(6) Uprava določi razpored opravljanja izpita in o tem
obvesti kandidate.
30. člen
(odstop od izpita)
(1) Kandidatu, ki iz upravičenega razloga ne pristopi k
izpitu in o tem obvesti upravo takoj, ko to okoliščine dopuščajo,
uprava določi drug datum in kraj opravljanja izpita. Razlog je
upravičen, če ga kandidat ni zakrivil sam oziroma če je nastal
kakšen nepredvidljiv dogodek, ki je kandidatu preprečil pristop
k izpitu ali dogodek, ki ga ni bilo mogoče preprečiti.
(2) Če kandidat ne pristopi k izpitu brez upravičenega
razloga ali če pred začetkom izpita odstopi, se šteje, da izpita
ni opravil.
31. člen
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32. člen
(popravni izpit)
(1) Popravni izpit iz največ dveh predmetov, ocenjenih
neuspešno, se opravlja le pri izpitu, ki obsega najmanj štiri
predmete.
(2) Kandidat lahko pristopi k popravnemu izpitu v roku, ki
ne sme biti daljši od enega leta od zadnjega dne opravljanja
izpita.
(3) Če kandidat ne opravi popravnega izpita, se šteje, da
izpita ni opravil v celoti.
V. OBNOVITEV, PRIZNAVANJE IN ZAMENJAVA
POOBLASTIL
33. člen
(obnovitev)
(1) Pooblastilo ali potrdilo, izdano za največ pet let, se
obnovi, če imetnik dokaže svojo strokovno usposobljenost. Za
obnovitev pooblastila mora imetnik dokazati tudi svoje zdravstvene pogoje z zdravniškim spričevalom, ki ga izda pooblaščeni zdravnik.
(2) Strokovna usposobljenost se dokazuje:
a) na podlagi opravljanja dolžnosti v funkciji, ki ustreza
pooblastilu in je trajala najmanj eno leto v predhodnih petih
letih ali tri mesece v predhodnih šestih mesecih neposredno
pred vložitvijo vloge,
b) na podlagi opravljanja funkcij, ki veljajo za enakovredne
opravljanju del na morju (npr. pomorski inšpektor, pristaniški
nadzornik, člani izpitnih komisij v skladu s to uredbo, izvajalci
usposabljanja v skladu s to uredbo), če je imetnik pooblastila v
zadnjih petih letih opravljal ta dela najmanj eno leto,
c) na podlagi opravljenega izpita, če je predpisan,
č) na podlagi opravljenega osvežitvenega tečaja iz
34. člena te uredbe,
d) za pooblastila o nazivu tudi na podlagi opravljanja dolžnosti v funkciji, ki ustreza pooblastilu o nazivu in je trajala najmanj tri mesece neposredno pred vložitvijo vloge, in sicer kot
nadomestni častnik ali častnik v neposredno nižjem nazivu, ali
e) za poveljnika in častnika na tankerjih na podlagi opravljanja dolžnosti v funkciji, ki ustreza posebnemu pooblastilu in
je trajalo najmanj tri mesece v zadnjih petih letih, ali uspešno
opravljenega osvežitvenega tečaja.
(3) O ustreznosti dokazil opravljanja dolžnosti v funkciji iz
točk a), d) in e) prejšnjega odstavka odloči uprava.
(4) Potrdilo »upravljanje hitrega plovila« se obnovi, če
ima pomorščak najmanj pet mesecev plovbne dobe na posamezni vrsti hitrega plovila v zadnjih dveh letih, ko ima veljavno
potrdilo.

(izpitni uspeh)

34. člen

(1) Kandidat je za vsak predmet ocenjen z oceno »uspešno« ali »neuspešno«, končna ocena izpita pa je »opravil« ali
»ni opravil«. Izpit je kandidat opravil, če je iz vseh predmetov
ocenjen z oceno »uspešno«. Za vsakega posameznega kandidata se vodi zapisnik o opravljanju izpita, ki ga podpišejo
predsednik in člani posamezne izpitne komisije.
(2) Predsednik posamezne izpitne komisije v prisotnosti
vseh članov sporoči vsakemu kandidatu izpitni uspeh.
(3) Najpozneje v treh delovnih dneh po izpitu lahko kandidat pri predsedniku posamezne izpitne komisije vloži pisni
ugovor zoper odločitev posamezne izpitne komisije.
(4) O ugovoru odloči predstojnik uprave v petnajstih dneh
po prejemu ugovora. Odločitev sprejme na podlagi izpitne
dokumentacije, pisne obrazložitve članov posamezne izpitne
komisije, ki je kandidata ocenjevala pri izpitu, in strokovne
presoje ocene dveh članov posamezne izpitne komisije, ki ne
smeta biti tista dva, katerih ocena se presoja. Odločitev predstojnika uprave je dokončna.

(osvežitveni tečaj)
(1) Osvežitveni tečaj obsega seznanitev s spremembami
v pomorski tehnologiji, v mednarodnih predpisih in predpisih
Republike Slovenije ter v priporočilih, ki se nanašajo na varnost
človeškega življenja na morju in varstvo morskega okolja ter
obnovo osnovnega znanja in veščin.
(2) Osvežitveni tečaj izvaja izvajalec usposabljanja, ki ima
dovoljenje iz 16. člena te uredbe. Vsebino osvežitvenega tečaja
predhodno potrdi uprava.
35. člen
(overitev o priznanju)
(1) Pomorščak, ki nima pooblastila o nazivu, ki ga je izdala uprava, in/ali posebnega pooblastila, ki ga je izdala uprava
poveljniku ali častniku v skladu s pravili V/1-1 in V/1-2 konvencije STCW, opravlja dela na ladji pod slovensko zastavo, če mu
uprava izda overitev o priznanju v skladu s tem členom.
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(2) Pomorščakom, ki jim je pooblastila iz prejšnjega odstavka izdala druga država članica Evropske unije v skladu z
Direktivo 2008/106/ES, uprava izda overitev o priznanju.
(3) Pomorščakom, ki jim je pooblastila iz prvega odstavka
tega člena izdala tretja država, uprava izda overitev o priznanju, če:
a) uprava Evropski komisiji predloži vlogo tretje države
z navedbo razlogov in Evropska komisija dovoli priznanje ali
b) je pooblastilo izdala tretja država, ki jo je Evropska
komisija uvrstila na seznam držav, katerih pooblastila priznava.
(4) V primeru iz točke a) prejšnjega odstavka uprava izda
overitev o priznanju, ki velja do odločitve Evropske komisije.
(5) Pred izdajo overitve o priznanju pooblastila iz točke a)
tretjega odstavka tega člena uprava ugotovi, ali so izpolnjeni
pogoji iz 4. in 5. točke Priloge II Direktive 2008/106/ES.
(6) Dokler uprava ne izda overitve o priznanju, lahko
pomorščaku za največ tri mesece dovoli opravljati delo na ladji
pod zastavo Republike Slovenije, če ima ustrezno in veljavno
pooblastilo, ki ga je izdala tretja država. Ta izjema ne velja
za radijskega elektronika ali radijskega operaterja, razen ob
upoštevanju določb Pravil o radijski službi. Pomorščak mora
imeti pri sebi dokazilo, da je bila vloga za overitev o priznanju
predložena upravi.
(7) Uprava izda overitev o priznanju po prvem do šestem
odstavku tega člena pomorščaku za opravljanje del na vodstveni ravni, če mu pred tem predloži gradivo, ki vsebuje povzetek
slovenske pomorske zakonodaje v zvezi z opravljanjem teh
del, pomorščak pa podpiše izjavo, da se je s tem gradivom
seznanil. Gradivo s povzetkom slovenske zakonodaje pripravi
uprava v angleškem jeziku in ga objavi na svojih spletnih straneh. Objavljeno gradivo uprava sprotno obnavlja v skladu s
spremembami in dopolnitvami veljavne zakonodaje.
(8) Uprava obvesti Evropsko komisijo, če ugotovi, da priznana tretja država ne izpolnjuje več zahtev konvencije STCW,
in navede utemeljene razloge.
(9) Uprava takoj obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije, da namerava preklicati overitve o
priznanju vseh pooblastil, ki jih je izdala tretja država, in navede
utemeljene razloge.
(10) Uprava prekliče veljavnost overitev o priznanju pooblastil držav, za katero je Evropska komisija izdala sklep o
preklicu priznanja, ali sprejme druge ukrepe za izvedbo sklepa.
(11) Overitev o priznanju, izdana pred dnevom, ko je bila
sprejeta odločitev o preklicu priznanja tretje države, ostane
v veljavi. Pomorščak, ki ima tako overitev, ne more pridobiti
overitve, ki bi priznala višjo usposobljenost, razen če ta temelji
izključno na dodatnih izkušnjah na podlagi plovbne dobe.
(12) Overitev o priznanju izda uprava največ za tako raven, funkcijo in službo, kakršne vsebuje pooblastilo, na podlagi
katerega se izdaja overitev o priznanju, ter vsebuje morebitne
veljavne omejitve iz tega pooblastila.
(13) Overitev o priznanju preneha veljati takoj, ko preneha
veljati pooblastilo ali ko ga država, ki ga je izdala, odvzame,
začasno odvzame ali prekliče njegovo veljavnost, vendar pa
najpozneje v petih letih po njegovi izdaji.
36. člen
(zamenjava)
(1) Pogrešitev ali znatno poškodovanje pooblastila, potrdila ali overitve o priznanju prijavi imetnik v osmih dneh upravi
z navedbo okoliščin pogrešitve ali poškodovanja.
(2) Pogrešitev ali znatno poškodovanje pooblastila, potrdila ali overitve o priznanju v tujini prijavi imetnik nemudoma
najbližjemu diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu
Republike Slovenije, po prihodu v Republiko Slovenijo pa v
osmih dneh prijavi upravi na način, določen v prejšnjem odstavku.
(3) Preklic pooblastila, potrdila ali overitve o priznanju
uprava objavi na svoji spletni strani. Po objavi preklica na
spletni strani in na podlagi vloge imetnika izda uprava novo
pooblastilo, potrdilo ali overitev o priznanju.
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(4) Rok veljavnosti pooblastila, potrdila ali overitve o priznanju iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od datuma
izteka veljavnosti preklicanega pooblastila, potrdila ali overitve
o priznanju.
VI. NADZOR
37. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb te
uredbe opravljajo pomorski inšpektorji. Pri opravljanju nadzora
na podlagi te uredbe pomorski inšpektorji glede tujih ladij upoštevajo tudi predpise, ki urejajo inšpekcijski nadzor tujih ladij.
(2) Na ladji v slovenskem pristanišču ne glede na njeno
zastavo pomorski inšpektor preveri, ali imajo vsi pomorščaki,
ki delajo na njej, ustrezna pooblastila in potrdila v skladu s
konvencijo STCW. Nadzor pomorskega inšpektorja je omejen
na preverjanje:
a) da ima pomorščak, ki dela na ladji in od katerega se
zahteva pooblastilo o nazivu ali posebno pooblastilo v skladu
s konvencijo STCW, ustrezno veljavno pooblastilo ali potrdilo,
da je pri organih države zastave vložil zahtevek za overitev o
priznanju, na podlagi katerega bo izdana overitev o priznanju,
b) da je število članov posadke in da so pooblastila pomorščakov na ladji v skladu z zahtevami države, pod zastavo
katere ladja pluje.
(3) Pomorski inšpektor ocenjuje sposobnost pomorščakov
na ladji, da izpolnjujejo standarde ladijskega stražarjenja in
standarde zaščite, predpisane s konvencijo STCW, v skladu
z delom A kodeksa STCW, če obstaja utemeljen razlog za
domnevo, da se ti standardi ne upoštevajo zaradi enega od
naslednjih dejstev:
a) če je ladja trčila, se potopila ali nasedla,
b) če je ladja med plovbo, na sidrišču ali privezu izpustila
v morje snovi, katerih izpust po mednarodnih konvencijah ni
dovoljen,
c) če je ladja manevrirala nepazljivo ali nevarno, pri čemer
ni spoštovala shem ločene plovbe, ki jih je odobrila IMO, ali
običajev in postopkov za varno plovbo,
č) če se ladja upravlja na način, ki predstavlja nevarnost
za ljudi, premoženje ali okolje, ali je ogrožena zaščita,
d) če je bilo pooblastilo pridobljeno z goljufijo ali imetnik
pooblastila ni oseba, ki ji je bilo pooblastilo izdano, ali
e) če ladja pluje pod zastavo države, ki ni članica konvencije STCW, ali ima posadka ladje pooblastila, ki jih je izdala
država, ki ni pogodbenica konvencije STCW.
(4) Pri preverjanju iz prejšnjega odstavka lahko pomorski inšpektor od pomorščaka zahteva, da dokaže ustrezno
usposobljenost na delovnem mestu. Tako dokazovanje zajema
zlasti preverjanje izpolnjevanja operativnih zahtev standardov
stražarjenja in pravilnega odzivanja v izrednih razmerah ob
upoštevanju ravni pomorščakove odgovornosti.
38. člen
(zadržanje ladje)
Pomorski inšpektor lahko zadrži ladjo samo, kadar pri
opravljanju nadzora v skladu s to uredbo ugotovi nevarnost za
človeško življenje, premoženje ali okolje, ker:
a) pomorščaki nimajo pooblastil, ustreznih pooblastil, veljavnih posebnih pooblastil ali potrdil in dokazila, da je bila vloga
za izdajo overitve o priznanju predložena organom države
zastave,
b) posadka ni v skladu z veljavnimi zahtevami države
zastave o najmanjšem številu članov posadke za varno plovbo,
c) ureditev ladijskega stražarjenja ni v skladu z zahtevami,
ki jih za ladjo določi država zastave,
č) v sestavi straže ni osebe, usposobljene za ravnanje z
opremo, ki je nujno potrebna za varno plovbo, varne radijske
zveze ali preprečitev onesnaževanja morja,
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d) dokazilo o strokovni usposobljenosti pomorščakov za
naloge, ki so jim dodeljene za zagotavljanje varnosti ladje in
preprečevanje onesnaževanja, ni predloženo,
e) ni mogoče zagotoviti oseb, ki imajo dovolj počitka in
so drugače sposobne za delo, da bi prevzele prvo stražo ob
začetku plovbe in naslednje straže.
39. člen
(ogrožanje varnosti)
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c) ne obvesti uprave o začetku in trajanju usposabljanja
ter izda potrdilo udeležencu v nasprotju s pravili o prisotnosti
(18. člen te uredbe) ali
č) izvaja usposabljanje v nasprotju z 19. členom te uredbe.
(2) Z globo od 1000 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Pomorski inšpektor mora preiskati vsako dejanje opustitve ali ogrožanja varnosti, o katerem je bil obveščen in ki lahko
neposredno ogroža varnost človeškega življenja, premoženja
ali morskega okolja, če so ga storili imetniki pooblastil ali overitev o priznanju, ki jih je izdala uprava v skladu s to uredbo, pri
opravljanju nalog, ki se navezujejo na ta pooblastila. Na podlagi
rezultatov preiskave pomorski inšpektor začne postopek o
prekršku oziroma obvesti pristojne organe o svojih ugotovitvah.

Pomorski inšpektor vodi prekrškovni postopek ter odloča
o prekrških iz 40. in 41. člena.

VII. PREKRŠKI

(obdobje veljavnosti pooblastil)

40. člen

(1) Pooblastila, ki so bila izdana na podlagi Pravilnika o
nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05,
95/07, 36/09 in 38/12), ostanejo v veljavi za obdobje, za katero
so bila izdana.
(2) Pooblastila z neomejeno veljavnostjo, ki so bila izdana
na podlagi Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov
(Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09 in 38/12) in ki se v
skladu s to uredbo izdajajo z veljavnostjo največ pet let, veljajo
največ do 31. decembra 2016.

(kazenske določbe)
(1) Z globo od 3.300 do 42.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne:
a) zagotovi, da dela na ladji pomorščak, ki ima pooblastilo, predpisano v konvenciji STCW (4. in 5. člen, točka a)
prvega odstavka 6. člena, četrti in peti odstavek 20. člena ter
23. člen te uredbe),
b) izroči v plovbo ladjo v skladu s točkami b), c), č), d), e)
in f) prvega odstavka 6. člena ter tretjim in četrtim odstavkom
6. člena te uredbe,
c) zagotovi sporazumevanja na ladji v skladu s prvim
odstavkom 7. člena te uredbe,
č) zagotovi poveljniku pisnih navodil o pravilih in postopkih
v skladu s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe ali
d) zagotovi seznanitvenega usposabljanja v skladu s četrtim odstavkom 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 5.000 do 50.000 eurov se kaznuje za
prekršek družba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo gospodarsko družbo, če stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 10.000 do 80.000 eurov se kaznuje za
prekršek družba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za veliko gospodarsko družbo, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.500 do 15.000 eurov se kaznujeta za
prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če storita prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(5) Z globo od 1000 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(6) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje
poveljnik, če v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena te uredbe
ne zagotovi sporazumevanja na ladji in če dovoli, da dela na
ladji pomorščak v nasprotju s 5. členom te uredbe.
41. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 3.300 do 42.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec usposabljanja, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če:
a) izvaja usposabljanje, ne da bi uprava predhodno ugotovila, da izpolnjuje pogoje za izvajanje usposabljanja (14., 16.,
34. in 49. člen te uredbe),
b) ne obvesti nemudoma uprave o spremembah glede
izpolnjevanja pogojev iz 17. člena te uredbe,

42. člen
(prekrškovni organ)

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen

44. člen
(obnovitev pooblastil o nazivu v krovni službi)
(1) Za obnovitev pooblastil o nazivu »častnik, odgovoren
za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več«, »prvi
častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več«, »poveljnik
ladje z bruto tonažo 3000 ali več«, »prvi častnik krova na ladji
z bruto tonažo med 500 in 3000«, »poveljnik ladje z bruto
tonažo med 500 in 3000«, »častnik, odgovoren za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500« in »poveljnik ladje z bruto
tonažo do 500« z veljavnostjo, daljšo od 31. decembra 2016,
izdanih pred uveljavitvijo te uredbe, mora pomorščak imeti
potrdilo »uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema
(ECDIS)« iz točke h) 13. člena te uredbe.
(2) Pomorščaku, ki ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega
odstavka, se pooblastilo o nazivu obnovi z naslednjo omejitvijo:
»Od 1. januarja 2017 to pooblastilo ne velja na ladji,
opremljeni z elektronskimi kartami in informacijskim sistemom
(ECDIS).«
(3) Na podlagi vloge pomorščaka, ki izpolnjuje pogoj iz
prvega odstavka tega člena, se izda novo pooblastilo s časovno veljavnostjo pooblastila, ki ga obnavlja, brez omejitve iz
prejšnjega odstavka.
(4) Šteje se, da je pomorščak izpolnil pogoj iz prvega
odstavka tega člena, če je do uveljavitve te uredbe opravil
usposabljanje za uporabo elektronskih kart in informacijskega
sistema (ECDIS) v skladu s priporočilom IMO-vzorčni model
usposabljanja 1.27 in konvencijo STCW.
(5) Pooblastila o nazivu »prvi častnik krova na ladji z bruto
tonažo med 500 in 3000«, »poveljnik ladje z bruto tonažo med
500 in 3000«, »častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji z
bruto tonažo do 500« in »poveljnik ladje z bruto tonažo do
500«, ki so bila izdana pred uveljavitvijo te uredbe z omejitvijo, da veljajo v obalni plovbi, se še naprej obnavljajo z enako
omejitvijo do 31. decembra 2016.
45. člen
(obnovitev pooblastil o nazivu v strojni službi)
(1) Za obnovitev pooblastil o nazivu »drugi častnik stroja
na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več« ali
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»upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW
ali več«, izdanih pred uveljavitvijo te uredbe, mora pomorščak
imeti potrdilo »delo na ladji s sistemi visoke napetosti« iz točke
l) 13. člena te uredbe.
(2) Pomorščaku, ki ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega
odstavka, se pooblastilo obnovi z omejitvijo:
»Od 1. januarja 2017 to pooblastilo ne velja na ladji, opremljeni s sistemi visoke napetosti (nad 1000 V).«
(3) Na podlagi vloge pomorščaka, ki izpolnjuje pogoj iz
prvega odstavka tega člena, se izda novo pooblastilo z enako
časovno veljavnostjo pooblastila, ki ga obnavlja, brez omejitve
iz prejšnjega odstavka.
(4) Šteje se, da je pomorščak izpolnil pogoj iz prvega
odstavka tega člena, če ima v strojni službi na ladji s sistemi z
visoko napetostjo vsaj šest mesecev plovbne dobe v zadnjih
petih letih ali vsaj tri mesece v zadnjih 12 mesecih od uveljavitve te uredbe.
46. člen
(usposobljenost za vodenje in upravljanje človeških virov)
Do 1. januarja 2017 se šteje, da ima pomorščak potrdilo »vodenje človeških virov na operativni ravni« iz točke j)
13. člena te uredbe oziroma potrdilo »vodenje človeških virov
na vodstveni ravni« iz točke i) 13. člena te uredbe, če se je
začel usposabljati pred 1. julijem 2013.
47. člen
(pridobitev novih pooblastil o nazivu v prehodnem obdobju)
(1) Pomorščak pridobi pooblastilo o nazivu iz točke h)
prvega odstavka 11. člena te uredbe, če je v krovni službi opravljal ustrezne naloge na podporni ravni (ravnanje s tovorom in
zlaganje tovora, nadzor nad delovanjem ladje in skrb za osebe
na ladji ter vzdrževanje in popravila) najmanj 12 mesecev v
zadnjih 60 mesecih pred 14. majem 2013.
(2) Pomorščak pridobi pooblastilo o nazivu iz točke f)
drugega odstavka 11. člena te uredbe, če je v strojni službi
opravljal ustrezne naloge na podporni ravni (ladijsko strojništvo, nadzor, vzdrževanje in popravila) najmanj 12 mesecev v
zadnjih 60 mesecih pred 14. majem 2013.
(3) Vlogo za pridobitev pooblastila iz prvega in drugega
odstavka tega člena mora pomorščak vložiti do 31. decembra
2016.
48. člen
(prevedba pooblastil o nazivu)
(1) Pomorščaki, ki so pridobili pooblastilo o nazivu pred
uveljavitvijo te uredbe, lahko do 31. decembra 2016 ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka tega člena nadomestijo
to pooblastilo z naslednjimi pooblastili o nazivu:
a) namesto »krmar« – »član posadke v sestavi krovne
straže«,
b) namesto »ladjevodja« – »častnik krovne straže na ladji
z bruto tonažo do 500«,
c) namesto »član posadke v sestavi krovne straže«, ki je
bil izdan z omejeno časovno veljavnostjo – »član posadke v
sestavi krovne straže« brez časovne omejitve,
č) namesto »častnik, zadolžen za krovno stražo na ladji
z bruto tonažo do 500 v mali obalni plovbi« – »častnik krovne
straže na ladji z bruto tonažo do 500«,
d) namesto »poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 v mali
obalni plovbi« – »poveljnik ladje z bruto tonažo do 500«,
e) namesto »poročnik trgovske mornarice« – »častnik
krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več«,
f) namesto »kapitan dolge plovbe« – »poveljnik ladje z
bruto tonažo 3000 ali več«,
g) namesto »ladijski mazač« – »član posadke v sestavi
strojne straže«,
h) namesto »ladijski motorist« – »član posadke v sestavi
strojne straže«,
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i) namesto »pomorski strojnik« – »častnik strojne straže
na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več«,
j) namesto »prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več« – »drugi častnik stroja na ladji s
pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več« in
k) namesto »pomorski strojnik I. razreda« – »upravitelj
stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več«.
(2) Pooblastila o nazivu iz prejšnjega odstavka se nadomestijo v skladu s prejšnjim odstavkom, če kandidat:
a) pridobi pooblastila ali potrdila, ki so po tej uredbi predpisana za pridobitev pooblastila o nazivu, s katerim se pooblastilo
nadomešča,
b) opravi osvežitveni tečaj iz 34. člena te uredbe ali opravi
izpit za pridobitev pooblastila o nazivu in
c) ima veljavno zdravniško spričevalo.
(3) Pri nadomestitvi pooblastila iz točke c) in g) prvega
odstavka tega člena pomorščaku ni treba izpolniti pogoja iz
točke b) prejšnjega odstavka.
49. člen
(prevedba posebnih pooblastil)
(1) Pomorščaki, ki so pridobili posebno pooblastilo pred
uveljavitvijo te uredbe, lahko do 31. decembra 2016 ob izpolnjevanju pogojev za obnovitev pooblastil iz 33. člena te uredbe
nadomestijo to pooblastilo z naslednjimi posebnimi pooblastili:
a) namesto pooblastila o osnovni usposobljenosti za delo
na tankerju – pooblastilo »osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte in kemikalij« in
pooblastilo »osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz utekočinjenega plina«,
b) namesto pooblastila o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz olja – pooblastilo »ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz nafte na vodstveni ravni«,
c) namesto pooblastila o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kemikalij – pooblastilo »ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz kemikalij na vodstveni ravni«,
č) namesto pooblastila o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov – pooblastilo
»ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega
plina na vodstveni ravni«,
d) namesto pooblastila o usposobljenosti za obvladovanje množic na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje, ali
o usposobljenosti za obvladovanje množic na ro-ro potniških
ladjah – potrdilo »obvladovanje množic«,
e) namesto pooblastila o usposobljenosti za varnost potnikov na potniških ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje – potrdilo
»varnost potnikov«,
f) namesto pooblastila o usposobljenosti za obvladovanje
izrednih razmer in vedenja ljudi na ladjah, ki niso ro-ro potniške
ladje, ali pooblastila o usposobljenosti za obvladovanje izrednih
razmer in vedenja ljudi na ro-ro potniških ladjah – potrdilo »obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi«,
g) namesto pooblastila o usposobljenosti za varnost potnikov, varnost tovora in celovitost trupa na ro-ro potniških ladjah
– potrdilo »varnost potnikov, varnost tovora in celovitost trupa«,
h) namesto pooblastila o osnovni usposobljenosti za
delo na ladji in pooblastil, enakovrednih pooblastilu iz točke e)
12. člena te uredbe – pooblastilo »osnovna usposobljenost za
delo na ladji«,
i) namesto pooblastila »ravnanje s sredstvi za reševanje«
ali pooblastila za ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim
čolnom – pooblastilo »ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom«,
j) namesto pooblastila o usposobljenosti za požarno varnost ali pooblastila »požarna varnost na vodstveni ravni« – pooblastilo »požarna varnost«,
k) namesto pooblastila za nudenje zdravstvene nege na
ladji – pooblastilo »nujna medicinska pomoč« in pooblastilo
»zdravstvena oskrba« ter
l) namesto pooblastila za ladijskega častnika za zaščito z
veljavnostjo do pet let – pooblastilo »ladijski častnik za zaščito«
brez časovne omejitve.
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(2) Posebna pooblastila, izdana pred uveljavitvijo te uredbe, se štejejo za enakovredna naslednjim potrdilom:
a) namesto pooblastila za ravnanje z radarjem za opazovanje – potrdilo »radarski opazovalec«,
b) namesto pooblastila za ravnanje z napravami za avtomatsko radarsko vrisovanje – potrdilo »uporaba naprav za
samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)«,
c) namesto pooblastila o usposobljenosti za ravnanje
z ladjami z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi – potrdilo
»dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi
manevrskimi lastnostmi« in
č) namesto pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z
nevarnim tovorom v trdem, razsutem ali pakiranem stanju –
potrdilo »ravnanje z nevarnim tovorom«.
(3) Če je v Prilogi I te uredbe predpisano, da mora za
pridobitev posameznega pooblastila kandidat imeti pooblastilo
»nujna medicinska pomoč«, se do 31. decembra 2016 šteje,
da kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima pooblastilo za nudenje
zdravstvene nege, pridobljeno v skladu s Pravilnikom o nazivih
in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07,
36/09 in 38/12).
50. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpitna komisija, imenovana na podlagi Pravilnika o
nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05,
95/07, 36/09 in 38/12), deluje v skladu s to uredbo do izteka
mandata članov te komisije.
(2) Izpitna komisija iz 27. člena te uredbe se imenuje ob
izteku mandata članov komisije iz prejšnjega odstavka.
(3) Izpitna komisija, imenovana v skladu s 27. členom te
uredbe, opravlja izpite za pridobitev pooblastil iz 16., 17., 18. in
28. člena Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09 in 38/12).
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Slovenije (Uradni list RS, št. 69/09) se uporabljajo kot poimenovanja v skladu s to uredbo.
52. člen
(pripravništvo in popravni izpit)
(1) Za pomorščake, ki so začeli opravljati pripravništvo
pred uveljavitvijo te uredbe, se določba tretjega odstavka
24. člena začne uporabljati po 31. decembru 2016.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 32. člena te
uredbe lahko kandidat, ki ob uveljavitvi te uredbe še ni opravil
popravnega izpita, pristopi k izpitu v roku, ki ne sme biti daljši
od dveh let od zadnjega dne opravljanja izpita.
53. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o
nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05,
95/07, 36/09 in 38/12), razen:
– četrtega in petega odstavka 11. člena in Priloge 6 in
– določb 1. do 8. člena, 14. do 18. člena, 28., 40., 66.
do 71. člena, 74., 75., 77. do 87. člena, osmega odstavka
88. člena, 90., 95. in 99. člena, Priloge 1c, Priloge 3 in Priloge
5, v delu, v katerem se nanašajo na izdajanje pooblastil iz 16.,
17., 18. in 28. člena.
54. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-5/2014
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
EVA 2013-2430-0062

51. člen

Vlada Republike Slovenije

(poimenovanja pooblastil)

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Poimenovanja pooblastil pomorščakov iz Pravilnika o najmanjšem številu članov posadke na morskih ladjah Republike
Priloga

pooblastilo o
nazivu v krovni
službi

častnik krovne
straže na ladji z
bruto tonažo 500
ali več

prvi častnik krova
na ladji z bruto
tonažo 3000 ali
več

poveljnik ladje z
bruto tonažo 3000
ali več

uredba
člen

11.
1.a)

11.
1.b)

11.
1.c)

II/2

II/2

18
srednja
šola

18
srednja
šola

36 mesecev v službi »častnika krovne
straže na ladji z bruto tonažo 500 ali
več« na ladjah z bruto tonažo 500 ali
več v mednarodni plovbi* ali
24 mesecev na ladjah z bruto tonažo
500 ali več v mednarodni plovbi, če je
vsaj 12 mesecev opravil v službi
»prvega častnika krova na ladji z bruto
tonažo 3000 ali več«

12 mesecev v službi »častnika krovne
straže na ladji z bruto tonažo 500 ali
več« na ladjah z bruto tonažo 500 ali
več v mednarodni plovbi

STCW najmanjša
plovbna doba
pravilo starost,
izobrazba
18
– 12 mesecev kot pripravnik na ladji z
II/1
osnovna bruto tonažo 500 ali več v mednarodni
šola
plovbi v skladu z A-II/1 ali
36 mesecev v krovni službi na ladji z
bruto tonažo 500 ali več v mednarodni
plovbi in
– med plovbno dobo najmanj 6 mesecev
krovne straže na mostu pod nadzorom
poveljnika ali usposobljenega častnika

A-II/2

A-II/2

A-II/1

usposabljanje

da*

da

da

izpit

– častnik krovne straže na ladji z
bruto tonažo 500 ali več (II/1)
– GMDSS-radijski operater s
splošnim pooblastilom (IV/2)
– osnovna usposobljenost za delo
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek AVI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do
tretji odstavek A-VI/4)
– častnik krovne straže na ladji z
bruto tonažo 500 ali več (II/1) ali
prvi častnik krova na ladji z bruto
tonažo 3000 ali več (II/2)*
– GMDSS-radijski operater s
splošnim pooblastilom (IV/2)
– osnovna usposobljenost za delo
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek A-

– GMDSS-radijski operater s
splošnim pooblastilom (IV/2)
– osnovna usposobljenost za delo
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek AVI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do
tretji odstavek A-VI/4)

zahteve
pooblastilo

– vodenje in upravljanje
človeških virov na vodstveni
ravni
– uporaba radarja in naprav za
samodejno radarsko vrisovanje
(ARPA)**
– uporaba elektronskih kart in
informacijskega sistema
(ECDIS)**
**če nima, se izda pooblastilo

– vodenje in upravljanje
človeških virov na vodstveni
ravni
– uporaba radarja in naprav za
samodejno radarsko vrisovanje
(ARPA)**
– uporaba elektronskih kart in
informacijskega sistema
(ECDIS)**
**če nima, se izda pooblastilo z
omejitvijo, da ne velja na ladji s
sistemom ARPA ali ECDIS

– vodenje in upravljanje
človeških virov na operativni
ravni
– uporaba radarja in naprav za
samodejno radarsko vrisovanje
(ARPA)**
– uporaba elektronskih kart in
informacijskega sistema
(ECDIS)**
**če nima, se izda pooblastilo z
omejitvijo, da ne velja na ladji s
sistemom ARPA ali ECDIS

potrdilo

5 let

*izpit za prvega častnika krova
na ladji z bruto tonažo 3000 ali
več (II/2)

Plovbna doba se opravlja na
ladjah, za katere velja
konvencija SOLAS, od tega
najmanj 6 mesecev na tovorni
ali potniški ladji. Če zahtevana
plovbna doba ni v celoti
opravljena na takih ladjah, se
izda pooblastilo z omejitvijo za
vrsto ladje, na kateri je opravljal
pripravništvo (npr. »velja samo
za jahte«). Ob ustrezno
opravljeni plovbni dobi se ta
omejitev izbriše.

5 let

5 let

opombe

veljavnost
(največ)

V tej prilogi so pravila konvencije STCW dopolnjena z določbami, ki se nanašajo na usposobljenost pomorščaka, plovbno dobo, izpit, pooblastila in druge zahteve v skladu s konvencijo STCW.
Sklicevanja v tej prilogi se nanašajo na ustrezni del konvencije STCW in oddelek kodeksa STCW s standardi usposobljenosti, ki jih mora dokazati pomorščak za izdajo pooblastila v skladu s to uredbo.

PRILOGA I: Zahteve za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil
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prvi častnik krova
na ladji z bruto
tonažo med 500 in
3000

poveljnik ladje z
bruto tonažo med
500 in 3000

častnik krovne
straže na ladji z
bruto tonažo do
500

poveljnik ladje z
bruto tonažo do
500

11.
1.č)

11.
1.d)

11.
1.e)

11.
1.f)

20

18

12 mesecev kot častnik, odgovoren za
krovno stražo

A-II/3

36 mesecev v krovni službi

da

da

da*

da

– GMDSS-radijski operater z
omejenim pooblastilom (IV/2)
– osnovna usposobljenost za delo
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek AVI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do
tretji odstavek A-VI/4)
– častnik krovne straže na ladji z
bruto tonažo do 500 (III/3)
– osnovna usposobljenost za delo
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek A-

– častnik krovne straže na ladji z
bruto tonažo 500 ali več (II/1)
– osnovna usposobljenost za delo
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek AVI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do
tretji odstavek A-VI/4)

– radarski opazovalec
– uporaba elektronskih kart in
informacijskega sistema
(ECDIS)**
**če nima, se izda pooblastilo
z omejitvijo, da ne velja na

– vodenje in upravljanje
človeških virov na vodstveni
ravni
– uporaba radarja in naprav za
samodejno radarsko vrisovanje
(ARPA)**
– uporaba elektronskih kart in
informacijskega sistema
(ECDIS)**
**če nima, se izda pooblastilo
z omejitvijo, da ne velja na
ladji s sistemom ARPA ali
ECDIS
– vodenje in upravljanje
človeških virov na vodstveni
ravni
– uporaba radarja in naprav za
samodejno radarsko vrisovanje
(ARPA)**
– uporaba elektronskih kart in
informacijskega sistema
(ECDIS)**
**če nima, se izda pooblastilo
z omejitvijo, da ne velja na
ladji s sistemom ARPA ali
ECDIS
– radarski opazovalec
– uporaba elektronskih kart in
informacijskega sistema
(ECDIS)**
**če nima, se izda pooblastilo
z omejitvijo, da ne velja na
ladji s sistemom ECDIS

5 let

5 let

5 let

5 let

*izpit za prvega častnika krova
na ladji z bruto tonažo med 500
in 3000
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II/3

II/3

A-II/2

36 mesecev v službi »častnika krovne
straže na ladji z bruto tonažo 500 ali
več« na ladjah z bruto tonažo 500 ali
več v mednarodni plovbi* ali
24 mesecev na ladjah z bruto tonažo
500 ali več v mednarodni plovbi, če je
vsaj 12 mesecev opravil v službi
»prvega častnika krova na ladji z bruto
tonažo med 500 in 3000«

A-II/2

Št.

18
srednja
šola

18
srednja
šola

z omejitvijo, da ne velja na
ladji s sistemom ARPA ali
ECDIS
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II/2

II/2

VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do
tretji odstavek A-VI/4)
– častnik krovne straže na ladji z
bruto tonažo 500 ali več (II/1)
– osnovna usposobljenost za delo
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek AVI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do
tretji odstavek A-VI/4)
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drugi častnik stroja na
ladji s pogonskim
strojem z močjo 3000
kW ali več

upravitelj stroja na ladji
s pogonskim strojem z
močjo 3000 kW ali več

11.
2.b)

11.
2.c)

11.
2.a)

II/5

II/4

18

16

18
srednja
šola

18
srednja
šola

36 mesecev na ladji z glavnim pogonskim
strojem z močjo 750 kW ali več v službi
»častnika strojne straže na ladji s
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali
več«* ali
24 mesecev na ladji z glavnim pogonskim
strojem z močjo 750 kW ali več, če je vsaj

A-III/2

A-III/2

A-III/1

da*

da

da

pooblastilo

– častnik strojne straže na ladji s
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali
več (III/1)
– osnovna usposobljenost za delo na
ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do tretji
odstavek A-VI/4)
– častnik strojne straže na ladji s
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali
več (III/1)
– osnovna usposobljenost za delo na
ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2)

– osnovna usposobljenost za delo na
ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do tretji
odstavek A-VI/4)

zahteve

član posadke v sestavi krovne
straže (II/4)

usposabljanje izpit

da

da

– vodenje in upravljanje
človeških virov na
vodstveni ravni
– delo na ladji s sistemi
pod visoko napetostjo**
**če nima, se izda
pooblastilo z omejitvijo,

– vodenje in upravljanje
človeških virov na
vodstveni ravni
– delo na ladji s sistemi
pod visoko napetostjo**
**če nima, se izda
pooblastilo z omejitvijo,
da ne velja na ladji s
sistemi pod visoko
napetostjo (nad 1000 V)

5 let

5 let

5 let

veljavnost
(največ)

*izpit za drugega
častnika stroja na ladji
s pogonskim strojem z
močjo 3000 kW ali več

opombe

neomejeno *se nanašajo na naloge,
povezane s stražo, in se
opravljajo pod neposrednim
nadzorom poveljnika, častnika,
odgovornega za krovno stražo,
ali usposobljenega člana
posadke
neomejeno

vodenje in upravljanje
človeških virov na
operativni ravni

potrdilo

ladji s sistemom ECDIS

Št.

III/2

III/2

A-II/5

– 12 mesecev kot pripravnik na ladji z
glavnim pogonskim strojem z močjo 750
kW ali več v skladu z A-III/1 ali
36 mesecev, od tega najmanj 30 mesecev
v strojni službi, na ladji z glavnim
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več
– od tega najmanj 6 mesecev strojne
straže v strojnici pod nadzorom upravitelja
stroja ali usposobljenega častnika stroja
12 mesecev na ladji z glavnim pogonskim
strojem z močjo 750 kW ali več v službi
»častnika strojne straže na ladji s
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali
več«

plovbna doba

12 mesecev v krovni službi

posebno usposabljanje v skladu z A-II/4 na kopnem ali
na ladji, od tega najmanj 2 meseca plovne dobe kot
pripravnik*
18 mesecev v krovni službi ali

6 mesecev usposabljanja in izkušenj v
krovni službi* ali

pooblastilo o nazivu v
strojni službi
STCW najmanjša
pravilo starost,
izobrazba
častnik strojne straže
III/1
18
na ladji s pogonskim
osnovna
strojem z močjo 750 kW
šola
ali več

usposobljeni
pomorščak krova

11.
1.h)

uredba
člen

član posadke v
sestavi krovne
straže

11.
1.g)

VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do
tretji odstavek A-VI/4)
– osnovna usposobljenost za delo
na ladji (drugi odstavek A-I/1)
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drugi častnik stroja na
ladji s pogonskim
strojem z močjo med
750 kW in 3000 kW

upravitelj stroja na ladji
s pogonskim strojem z
močjo med 750 kW in
3000 kW

član posadke v sestavi
strojne straže

usposobljeni
pomorščak stroja

častnik elektronik

11.
2.č)

11.
2.d)

11.
2.e)

11.
2.f)

11.
2.g)

18
osnovna
šola

18

16

A-III/5

12 mesecev praktičnega usposabljanja v skladu z
zahtevami A-III/6, od tega najmanj 6 mesecev plovbne dobe
kot pripravnik, ali
36 mesecev praktičnega usposabljanja, od tega najmanj 30
mesecev plovbne dobe v strojni službi

6 mesecev v strojni službi

12 mesecev v strojni službi, ali

posebno usposabljanje v skladu z A-III/4 na kopnem ali na
ladji, od tega najmanj 2 meseca plovne dobe kot pripravnik*

6 mesecev usposabljanja in izkušenj v
strojni službi ali

A-III/3

da

da

da

da

– osnovna usposobljenost za delo na
ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do tretji
odstavek A-VI/4)

član posadke v sestavi strojne straže
(III/4)
– vodenje in upravljanje
človeških virov na
operativni ravni

– vodenje in upravljanje
človeških virov na
vodstveni ravni

– vodenje in upravljanje
človeških virov na
vodstveni ravni

5 let

neomejeno

neomejeno

5 let

5 let

*se nanašajo na
naloge, ki so povezane
s stražo in se opravljajo
pod neposrednim
nadzorom poveljnika,
častnika, odgovornega
za krovno stražo, ali
usposobljenega člana
posadke

85 / 28. 11. 2014

III/6

III/5

III/4

24 mesecev na ladji z glavnim pogonskim
strojem z močjo 750 kW ali več, od tega
najmanj 12 mesecev s pooblastilom o
nazivu »drugi častnik stroja na ladji s
pogonskim strojem z močjo med 750 kW in
3000 kW«

A-III/3

da ne velja na ladji s
sistemi pod visoko
napetostjo (nad 1000 V)

Št.

18
osnovna
šola

18
osnovna
šola

– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do tretji
odstavek A-VI/4)
– častnik strojne straže na ladji s
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali
več (III/1)
– osnovna usposobljenost za delo na
ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do tretji
odstavek A-VI/4)
– častnik strojne straže na ladji s
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali
več (III/1)
– osnovna usposobljenost za delo na
ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim
čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do tretji
odstavek A-VI/4)
– osnovna usposobljenost za delo na
ladji (drugi odstavek A-VI/1)
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III/3

III/3

12 mesecev opravil v službi »drugega
častnika stroja na ladji z glavnim
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali
več«
12 mesecev v službi pomočnika častnika
stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo
750 kW ali več ali častnika stroja na ladji s
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več
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osnovna usposobljenost
za ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz nafte
in kemikalij
ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz nafte
na vodstveni ravni

12. a)

12. e)

16

V/1-2

16

16

16

V/1-1

V/1-2

16

VI/1

plovbna doba
A-IV/2
A-IV/2

usposabljanje

3 mesece na tankerjih za prevoz
utekočinjenega plina ali
1 mesec usposabljanja na tankerjih za prevoz
utekočinjenega plina kot dodatni član
posadke, ki vključuje najmanj 3 natovarjanja
in 3 raztovarjanja, vpisana v pripravniški
dnevnik v skladu z B-V/1*
2. točka A-VI/1
(A-VI/1-1, A-VI/1-2, AVI/1-3, A-VI/1-4)

da
da

izpit

pooblastilo

pooblastilo

da

– osnovna usposobljenost za
ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz
utekočinjenega plina (V/1-2)

– osnovna usposobljenost za
delo na ladji (A-VI/1)

da

da

– osnovna usposobljenost za
ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz nafte in
kemikalij (V/1-1)

– osnovna usposobljenost za
ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz nafte in
kemikalij (V/1-1)

– osnovna usposobljenost za
delo na ladji (A-VI/1)

zahteve

da

da

da

zahteve
izpit

usposabljanje za
ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz
utekočinjenega plina na
vodstveni ravni (drugi
odstavek A-V/1-2)

3 mesece na tankerjih za prevoz nafte ali
drugi odstavek A-V/1-1
1 mesec usposabljanja na tankerjih za prevoz
nafte kot dodatni član posadke, ki vključuje
najmanj 3 natovarjanja in 3 raztovarjanja,
vpisana v pripravniški dnevnik v skladu z BV/1 STCW *
3 mesece na tankerjih za prevoz kemikalij ali
tretji odstavek A-V/1-1
1 mesec usposabljanja na tankerjih za prevoz
kemikalij kot dodatni član posadke, ki
vključuje najmanj 3 natovarjanja in 3
raztovarjanja, vpisana v pripravniški dnevnik v
skladu z B-V/1 STCW *
3 mesece na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina ali
osnovno usposabljanje za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz
utekočinjenega plina

najmanjša
plovbna doba
usposabljanje
starost
16
3 mesece plovbne dobe na tankerjih za prevoz nafte ali kemikalij ali
osnovno usposabljanje za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz
nafte in kemikalij

V/1-1

STCW
pravilo
V/1-1

najmanjša
starost
18
18

da

potrdilo

potrdilo

5 let

5 let

5 let

5 let

5 let

veljavnost
(največ)
5 let

veljavnost
(največ)
5 let
5 let

opombe

opombe

*plovbno dobo lahko
opravi šele, ko pridobi
pooblastilo osnovna
usposobljenost ravnanje s
tovorom na tankerjih za
prevoz utekočinjenega
plina
usposabljanja in dela
izpita iz A-VI/1-3 ni treba
opraviti kandidatu, ki je v
zadnjih petih letih pridobil
ustrezno potrdilo o
opravljenem izpitu za prvo
pomoč

*plovbno dobo lahko
opravi šele, ko pridobi
pooblastilo osnovna
usposobljenost ravnanje s
tovorom na tankerjih za
prevoz nafte in kemikalij
*plovbno dobo lahko
opravi šele, ko pridobi
pooblastilo osnovna
usposobljenost ravnanje s
tovorom na tankerjih za
prevoz nafte in kemikalij

neomejeno

Št.

osnovna usposobljenost
za delo na ladji

osnovna usposobljenost
za ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz
utekočinjenega plina
ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz
utekočinjenega plina na
vodstveni ravni

12. č)

12. d)

ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz
kemikalij na vodstveni
ravni

12. c)

12. b)

posebno pooblastilo

uredba
člen

STCW
pravilo
IV/2
IV/2

12 mesecev plovbne dobe, ki vključuje usposabljanje in
izkušnje, ali
usposabljanje, od tega najmanj 6 mesecev plovbne dobe,
ali
usposabljanje v skladu z zahtevami A-III/7, od tega najmanj
3 mesece plovbne dobe

GMDSS-radijski operater s splošnim pooblastilom
GMDSS-radijski operater z omejenim pooblastilom

18

11. 3.a)
11. 3.b)

III/7

pooblastilo o nazivu v radijski službi

ladijski električar

uredba
člen

11.
2.h)
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varnost potnikov

obvladovanje izrednih razmer in
vedenja ljudi
varnost potnikov, varnost tovora in
celovitost ladijskega trupa
radarski opazovalec
uporaba naprav za samodejno
radarsko vrisovanje
dodatna usposobljenost na veliki ladji
in ladji z neobičajnimi manevrskimi
lastnostmi
ravnanje z nevarnim tovorom
uporaba elektronskih kart in
informacijskega sistema (ECDIS)
vodenje in upravljanje človeških virov
na vodstveni ravni
vodenje in upravljanje človeških virov
na operativni ravni

13. b)

13. c)

upravljanje hitrega plovila

delo na ladji s sistemi visoke napetosti
ladijski kuhar

13. k)

13. l)
13. m)

III/2
VII

II/1
II/2
II/1
III/2
II/1
III/2
III/6

II/3
II/1
II/2

V/2

V/2

V/2

16
18

16

16

16

16
16

16

16
16

16

16

16

najmanjša
starost
16

12 mesecev

6 mesecev v
ladijski
kuhinji

plovbna
doba

zahteve

da
da
da
da
da
da

da

da

B-V/a* in Kodeks o hitrih plovilih (HSC-kodeks)
(opravljeno na hitrem plovilu ali na simulatorju)
B-III/2
srednjo poklicno izobrazbo po izobraževalnem programu kuhar ali
usposabljanje v skladu s Smernicami ILO o usposabljanju ladijskega
kuharja

A-II/1 oziroma A-III/2 oziroma A-III/6

A-II/2 oziroma A-III/2

B-V/b* in B-V/c*
A-II/1 in A-II/2

B-V/a* na simulatorju

da

da
da

izpit

pooblastilo

osnovna
usposobljenost za
delo na ladji (A-VI/1)

ravnanje z rešilnim in
reševalnim čolnom (VI/1)

prvi odstavek A-V/2 (100 % prisotnost na usposabljanju in uspešna
izvedba vseh vaj)
drugi odstavek A-V/2 (100 % prisotnost na usposabljanju in
uspešna izvedba vseh vaj)
tretji odstavek A-V/2 (100 % prisotnost na usposabljanju in uspešna
izvedba vseh vaj)
četrti odstavek A-V/2 (100 % prisotnost na usposabljanju in uspešna
izvedba vseh vaj)
A-II/3
A-II/1 in A-II/2

usposabljanje

prvi do četrti odstavek A-VI/3
prvi do tretji odstavek A-VI/4
četrti do šesti odstavek A-VI/4
prvi do četrti odstavek A-VI/5
četrti odstavek A-VI/6
šesti do osmi odstavek A-VI/6

12 mesecev plovbne dobe ali
6 mesecev plovbne dobe in opraviti usposabljanje v skladu s prvim do
četrtim odstavkom A-VI/2
sedmi do deseti odstavek A-VI/2

potrdilo

5 let
5 let
5 let
neomejeno
neomejeno
neomejeno

5 let

5 let

neomejeno
neomejeno

2 leti

neomejeno

neomejeno

neomejeno
neomejeno

neomejeno

neomejeno
neomejeno

5 let

5 let

5 let

veljavnost
(največ)
5 let

opombe
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13. j)

13. i)

13. g)
13. h)

13. f)

13. d)
13. e)

13. č)

obvladovanje množic

13. a)

STCW
pravilo
V/2

16
16
16
16
16
16

18

18

Št.

uredba
člen

VI/3
VI/4
VI/4
VI/5
VI/6
VI/6

VI/2

VI/2

9558 /

potrdilo

ravnanje s hitrim
reševalnim čolnom
požarna varnost
nujna medicinska pomoč
zdravstvena oskrba
ladijski častnik za zaščito
ozaveščenost o zaščiti
usposobljenost za
določene naloge zaščite

12. g)

12. h)
12. i)
12. j)
12. k)
12. l)
12. m)

ravnanje z rešilnim in
reševalnim čolnom

12. f)

Stran
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PRILOGA II: Predmetni programi izpitov za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in
potrdil
Za pridobitev posameznega pooblastila in potrdila je treba opraviti izpit iz predmetov z vsebino v skladu s
kodeksom STCW, ki jo uprava objavi na svoji spletni strani:
Pooblastila o nazivu: krovna služba
1. Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več (STCW-preglednica A-II/1)
– navigacija (pisno in ustno)
– pomorstvo (pisno in ustno)
– izogibanje trčenju na morju (ustno)
– meteorologija in oceanografija (ustno)
– angleški jezik (pisno in ustno)
– pomorsko pravo (ustno)
2. Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več (STCW-preglednica A-II/2)
– navigacija (pisno in ustno)
– pomorstvo (pisno in ustno)
– izogibanje trčenju na morju (ustno)
– meteorologija in oceanografija (ustno)
– angleški jezik (pisno in ustno)
– pomorsko pravo (ustno)
3. Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 (STCW-preglednica A-II/2)
– navigacija (ustno)
– pomorstvo (ustno)
– izogibanje trčenju na morju (ustno)
– meteorologija in oceanografija (ustno)
– angleški jezik (pisno in ustno)
– pomorsko pravo (ustno)
4. Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 (STCW-preglednica A-II/3)
– navigacija (ustno)
– pomorstvo (ustno)
– izogibanje trčenju na morju (ustno)
– meteorologija (ustno)
– varstveni ukrepi (ustno)
– pomorsko pravo (ustno)
5. Poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 (STCW-preglednica A-II/3)
– vodstvene sposobnosti (ustno)
6. Član posadke v sestavi krovne straže (STCW-preglednica A-II/4)
– krmarjenje (ustno)
– opravljanje straže (ustno)
– pomorstvo (ustno)
7. Usposobljeni pomorščak krova (STCW-preglednica A-II/5)
– krmarjenje (ustno)
– ravnanje s tovorom (ustno)
– nadzorovanje delovanja ladje in skrb za ljudi na ladji (ustno)
– vzdrževanje in popravila (ustno)
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Pooblastila o nazivu: strojna služba
8. Častnik stroja strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več
(STCW-preglednica A-III/1)
– ladijski postroji (ustno in praktično)
– ladijski parni kotli in turbine (ustno in praktično)
– ladijski pomožni stroji in naprave (ustno in praktično)
– ladijska elektrotehnika in avtomatizacija (ustno in praktično)
– pomorski predpisi (ustno)
– varstveni ukrepi (ustno)
– angleški jezik (pisno in ustno)
9. Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (STCW-preglednica
A-III/2)
– ladijski postroji (ustno in praktično)
– ladijski parni kotli in turbine (ustno in praktično)
– ladijski pomožni stroji in naprave (ustno in praktično)
– ladijska elektrotehnika in avtomatizacija (ustno in praktično)
– pomorski predpisi (ustno)
– varstveni ukrepi (ustno)
– angleški jezik (pisno in ustno)
10. Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW ali več (STCWpreglednica A-III/3)
– ladijski postroji (ustno in praktično)
– ladijski parni kotli in turbine (ustno in praktično)
– ladijski pomožni stroji in naprave (ustno in praktično)
– ladijska elektrotehnika in avtomatizacija (ustno in praktično)
– pomorski predpisi (ustno)
– varstveni ukrepi (ustno)
– angleški jezik (pisno in ustno)
11. Član posadke v sestavi strojne straže (STCW-preglednica A-III/4)
– opravljanje straže (ustno)
– ladijski postroji (ustno)
– varstveni ukrepi (ustno)
12. Usposobljeni pomorščak stroja (STCW-preglednica A-III/5)
– ladijski postroji (ustno)
– električni, elektronski in nadzorni sistemi (ustno)
– vzdrževanje in popravila (ustno)
– nadzorovanje delovanja ladje in skrb za ljudi na ladji (ustno)
13. Častnik elektronik (STCW-preglednica A-III/6)
– ladijsko strojništvo (ustno in praktično)
– ladijska elektroenergetika (ustno in praktično)
– ladijska avtomatika (ustno in praktično)
– ladijska elektronika (ustno in praktično)
– nadzorovanje delovanja ladje in skrb za ljudi na ladji (ustno in praktično)
– angleški jezik (pisno in ustno)
14. Ladijski električar (STCW-preglednica A-III/7)
– varnost in zaščita pri delu z električno opremo (ustno in praktično)
– ladijske električne naprave (ustno in praktično)
– vzdrževanje in popravila ladijskih električnih sistemov (ustno in praktično)
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Pooblastila o nazivu: radijska služba
15. GMDSS-radijski operater s splošnim pooblastilom (STCW-preglednica A-IV/2)
– pravila o radijski službi (ustno)
– GMDSS (ustno)
– komunikacija (ustno)
– delo na GMDSS-napravah ali simulatorju (praktično)
– angleški jezik (pisno)
16. GMDSS-radijski operater z omejenim pooblastilom (STCW-preglednica A-IV/2)
– pravila o radijski službi (ustno)
– GMDSS (ustno)
– komunikacija (ustno)
– delo na GMDSS-napravah ali simulatorju (praktično)
Posebna pooblastila:
17. Osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte in kemikalij (STCWpreglednica A-V/1-1-1)
– lastnosti tekočih tovorov (ustno)
– strupenost (ustno)
– nevarnosti (ustno)
– ukrepi za preprečevanje nevarnosti (ustno)
– varnostna oprema in zaščita posadke (ustno)
– načrti in oprema tankerjev (ustno)
18. Ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte na vodstveni ravni (STCW-preglednica
A-V/1-1-2)
– predpisi za varnost tankerjev (ustno)
– načrti in oprema tankerjev za prevoz nafte (ustno)
– karakteristike tovora (ustno)
– ravnanje z ladjo (ustno)
– popravila in vzdrževanje (ustno)
– opravila v sili (ustno)
– pranje tankov s surovo nafto (ustno)
– ravnanje z napravami za inertni plin (ustno)
19. Ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz kemikalij na vodstveni ravni (STCW-preglednica
A-V/1-1-3)
– predpisi za varnost tankerjev (ustno)
– načrti in oprema tankerjev za prevoz kemikalij (ustno)
– karakteristike tovora (ustno)
– ravnanje z ladjo (ustno)
– popravila in vzdrževanje (ustno)
– opravila v sili (ustno)
20. Osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina
(STCW-preglednica A-V/1-2-1)
– osnovno poznavanje tankerjev za prevoz utekočinjenega plina (ustno)
– osnove ravnanja s tovorom (ustno)
– osnovno znanje o fizikalnih lastnostih utekočinjenega plina (ustno)
– kultura varnosti in varnega upravljanja tankerjev za prevoz utekočinjenega plina (ustno)
– merilni instrumenti, varnostni ukrepi, zaščitna in varovalna oprema, kontrolni list ladja-obala (ustno)
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– organizacija in ukrepanje ob požaru ali drugih nevarnostih, gasilna sredstva in sistemi, prva pomoč in
varnostni listi (ustno)
– preprečevanje onesnaževanja morja in zraka (ustno)
21. Ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina na vodstveni ravni (STCWpreglednica A-V/1-2-2)
– predpisi za varnost tankerjev (ustno)
– načrti in oprema tankerjev za prevoz utekočinjenega plina (ustno)
– gašenje požara (ustno)
– karakteristike tovora (ustno)
– nevarnost za zdravje posadke (ustno)
– oprema tankov (ustno)
– onesnaževanje okolice (ustno)
– ravnanje s tovorom (ustno)
– operativni postopki ladje (ustno)
– splošna varnost in oprema (ustno)
– popravila in vzdrževanje (ustno)
– opravila v sili (ustno)
– splošna načela ravnanja s tovorom (ustno)
22. Osnovna usposobljenost za delo na ladji (STCW-preglednice A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4)
– tehnike za osebno preživetje/iskanje, reševanje in obstanek na morju (ustno)
– gašenje požara (ustno)
– osnove prve pomoči (ustno)
– osebna varnost in družbeno odgovorne naloge (ustno)
23. Ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom (STCW-preglednica A-VI/2-1)
– sredstva za reševanje (ustno)
– ravnanje s sredstvi za reševanje (ustno in praktično)
– uporaba reševalne opreme (ustno in praktično)
24. Ravnanje s hitrim reševalnim čolnom (STCW-preglednica A-VI/2-2)
– lastnosti hitrega reševalnega čolna (ustno in praktično)
– ravnanje s hitrim reševalnim čolnom (ustno in praktično)
25. Požarna varnost (STCW-preglednica A-VI/3)
– osnove gašenja požara (ustno in praktično)
– nevarnosti pri gašenju požara (ustno)
– sredstva za gašenje požara (ustno)
– vaje na poligonu (praktično)
26. Nujna medicinska pomoč (STCW-preglednica A-VI/4-1)
– prva pomoč (ustno)
– anatomija in fiziologija (ustno)
– poškodbe (ustno)
– sterilizacija in uporaba zdravil (ustno)
– zdravstvena oskrba rešenih oseb (ustno)
– zunanja pomoč (ustno)
– psihološke/psihične težave (ustno)
27. Zdravstvena oskrba (STCW-preglednica A-VI/4-2)
– nega ponesrečencev (ustno)
– preprečevanje obolenj (ustno)
– postopki ob večji nezgodi ali hujši bolezni (ustno)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

85 / 28. 11. 2014 /

Stran

28. Ladijski častnik za zaščito (STCW-preglednica A-VI/5)
– vzdrževanje in nadzor izvajanja varnostnega načrta ladje (ustno)
– ocenitev varnostnega tveganja, ogroženosti in ranljivosti (ustno)
– nadzor nad izvajanjem in uporabo zaščitnih ukrepov na ladji (ustno)
– oprema in sistem za zaščito (ustno)
– spodbujanje zavedanja o zaščiti in stalni nadzor (ustno)
29. Ozaveščenost o zaščiti (STCW-preglednica A-VI/6-1)
– zaščita na ladji (ustno)
– prepoznavanje nevarnosti (ustno)
– metode ozaveščanja o zaščiti (ustno)
30. Usposobljenost za določene naloge zaščite (STCW-preglednica A-VI/6-2)
– mednarodni pomorski sistem zaščite (ustno)
– varnostni ukrepi za zaščito na ladji (ustno)
– opravljanje nalog zaščite na ladji (ustno)
– ukrepanje ob nepredvidljivih dogodkih (ustno)
Potrdila:
31. Radarski opazovalec (STCW-preglednica A-II/1)
– osnove delovanja radarja (praktično)
– radarsko vrisovanje (pisno)
32. Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) (STCW-preglednici A-II/1, A-II/2)
– osnove delovanja radarja (ustno)
– radarsko vrisovanje (pisno)
– delo na simulatorju (praktično)
33. Uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema (ECDIS) (STCW-preglednici A-II/1, A-II/2)
– uporaba elektronskih kart (ustno in praktično)
– načrtovanje plovne poti in vodenje navigacije (ustno in praktično)
– upravljanje sistema (ustno in praktično)
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MINISTRSTVA
3482.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku
na dodano vrednost

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12,
46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13 – ZIPRS1415) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku
na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08,
105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12 in
54/13) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12,
46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13 – ZIPRS1415; v nadaljnjem
besedilu: ZDDV-1).
(2) Pri izvajanju ZDDV-1 se upošteva tudi Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi
izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (prenovitev) (UL L št. 77 z dne
23. 3. 2011, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo
Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi
Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja
storitev (UL L št. 284 z dne 26. 10. 2013, str. 1).«.
2. člen
28. člen se črta.
3. člen
V drugem odstavku 30. člena se za besedo »zapadlih«
dodata besedi »in nezapadlih«.
4. člen
Četrti odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Davčna osnova za obračun DDV od storitev odkupa
zapadlih in nezapadlih terjatev z regresno pravico ali brez nje
je enaka znesku, ki ga davčni zavezanec, ki je prevzemnik
terjatve, izterja nad zneskom, plačanim upniku, v kolikor ta
znesek predstavlja plačilo za opravljeno storitev, razen zneska,
ki ustreza višini zakonitih zamudnih obresti.«.
5. člen
V šestem odstavku 55. člena se v tretji alineji besedilo
»storitve pri vzdrževanju gozdnih cest in vlak,« črta.
6. člen
V prvem odstavku 65. člena se v drugi alineji besedilo
»G/55.900« nadomesti z besedilom »I/55.900«.
7. člen
Naslov 84. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Točki d)
in e) 53. člena ZDDV-1)«.
8. člen
V prvem odstavku 86. člena se za besedo »označena«
črta besedilo »in fizično ločena od preostalih površin ali prostorov«.
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9. člen
Naslov 106. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Osebni
avtomobili in motorna kolesa)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Motorna kolesa iz c) točke 66. člena ZDDV-1 so
motorna vozila pod tarifno oznako KN 8711.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
10. člen
Za četrtim odstavkom 110. člena se dodata nov peti in
šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Davčni zavezanec, ki mu preneha identifikacija za
namene DDV zaradi prehoda na posebno ureditev za male
davčne zavezance, mora za obdobje po spremembi popraviti
odbitek DDV od osnovnih sredstev, za katera obdobje popravka
še ni poteklo, in sicer tako da se popravek odbitka DDV izvede
le enkrat za celotno preostalo obdobje popravka.
(6) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki se ponovno identificira za namene DDV, lahko popravi odbitek DDV od
osnovnih sredstev, za katera obdobje popravka še ni poteklo,
in sicer v skladu z 69. členom ZDDV-1.«.
11. člen
Za 121. členom se naslov podpoglavja »b) Posebne
določbe za vračilo DDV v mejnih prodajalnah« in 122. do
126. člen črtajo.
12. člen
V drugem odstavku 127.a člena se besedilo »zadnjič
spremenjena z Direktivo Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija
2009 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu
davka na dodano vrednost glede davčne utaje, povezane z
uvozom (UL L št. 175 z dne 4. 7. 2009, str. 12)« nadomesti z
besedilom »zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/61/EU
z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv 2006/112/ES in
2008/118/ES, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in
zlasti Mayotte (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 5)«.
13. člen
Tretji odstavek 162. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za pridelke in storitve iz posameznih skupin Priloge
XII je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:
– za kmetijske pridelke iz skupine 1, kadar imajo člani
kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar kmetijskega
zemljišča, ki ni evidentirano v zemljiškem katastru kot kmetijsko
zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi ali plantaža gozdnega drevja;
– za pridelke čebelarstva iz skupine 2, kadar imajo člani
kmečkega gospodinjstva v uporabi več kot 10 čebeljih panjev;
– za kmetijske pridelke iz skupine 3, kadar imajo člani
kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar kmetijskega
zemljišča, ki ni evidentirano v zemljiškem katastru kot kmetijsko
zemljišče s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi ali plantaža gozdnega drevja;
– za kmetijske pridelke iz skupine 4, kadar imajo člani
kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektarja zemljišča,
ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot kmetijsko zemljišče
s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče;
– za kmetijske pridelke iz skupine 5, kadar imajo člani
kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektarja zemljišča,
ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot kmetijsko zemljišče
s podrobnejšo dejansko rabo oljčnik, intenzivni sadovnjak ali
ostali trajni nasadi;
– za kmetijske pridelke iz skupine 6, kadar imajo člani
kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektarja zemljišča,
ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot kmetijsko zemljišče
s podrobnejšo dejansko rabo vinograd;
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– za gozdarske pridelke iz skupine 7, kadar imajo člani
kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar zemljišča, ki
je v zemljiškem katastru evidentirano kot gozdno zemljišče ali
kot plantaža gozdnega drevja;
– za kmetijske storitve iz skupin 8, 9 in 10, kadar imajo
člani kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 2 hektarja zemljišč, od katerih mora biti vsaj 1 hektar kmetijsko zemljišče, ki
ni evidentirano v zemljiškem katastru kot kmetijsko zemljišče s
podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih
površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik,
ostali trajni nasadi ali plantaža gozdnega drevja.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kot podatek o površini zemljišč oziroma številu čebeljih panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva se
upošteva podatek davčnega organa o površini zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe oziroma številu čebeljih panjev
v uporabi članov kmečkega gospodinjstva, kot se uporabijo za
potrebe odmere dohodnine za leto pred letom, za katero se
uveljavlja pavšalno dovoljenje.«.
V petem odstavku se pred piko doda besedilo »iz prejšnjega odstavka«.
14. člen
V Prilogi VIII (Obrazec DDV-O) se v Navodilu za izpolnjevanje obračuna DDV, v navodilu za izpolnjevanje polja 13, v
razdelku Posebnosti in opozorila, spletna povezava, ki se glasi:
»http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat in_EC_annexI.pdf«
nadomesti s spletno povezavo, ki se glasi:
»http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf«.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
(začetek veljavnosti)

Št.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3483.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi
zdravstvenih stanj za upravičenost do
posameznih medicinskih pripomočkov

Na podlagi prvega odstavka 64. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 − prečiščeno besedilo, 35/03 − popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06,
90/06 − popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12,
99/13 – ZSVarPre-C in 25/14) in 13. člena Statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in
1/02 – popr.), je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije na 5. redni seji 17. 11. 2014 sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi zdravstvenih
stanj za upravičenost do posameznih
medicinskih pripomočkov
I
V Sklepu o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost
do posameznih medicinskih pripomočkov (Uradni list RS,
št. 25/14) se Priloga sklepa nadomesti z novo Prilogo, ki je
priloga tega sklepa.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko
da nanj soglasje minister, pristojen za zdravje, in začne veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2014-DI/4
Ljubljana, dne 17. novembra 2014
EVA 2014-2711-0055

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-641/2014/29
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
EVA 2013-1611-0214
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Predsednik Skupščine Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije
Jože Smole l.r.
Soglašam!
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
Priloga
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Priloga - ZDRAVSTVENA STANJA za upravičenost do medicinskih pripomočkov

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

ZDRAVSTVENA STANJA

Vozički ter ostali pripomočki za gibanje, stojo in sedenje

AKUMULATOR ZA ELEKTRIČNI SKUTER

Zavarovana oseba je v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
prejela električni skuter.

Električni stimulatorji in ostali aparati

APARAT ZA PODPORO DIHANJU S POZITIVNIM TLAKOM
OB VDIHU IN IZDIHU (BIPAP)

APARAT ZA PODPORO DIHANJU S POZITIVNIM TLAKOM
OB VDIHU IN IZDIHU (BIPAP) - ZAHTEVEN

APARAT ZA PODPORO DIHANJU S POZITIVNIM TLAKOM
OB VDIHU IN IZDIHU (BIPAP) – ZELO ZAHTEVEN

ELEKTRIČNI MASATOR PLJUČ
PULZNI OKSIMETER Z ALARMOM

SENZORJI ZA PULZNI OKSIMETER ZA VEČKRATNO
UPORABO
SENZORJI ZA PULZNI OKSIMETER ZA LEPLJENJE NA KOŽO
DO 3. LETA STAROSTI
VENTILATOR – APARAT ZA UMETNO PREDIHAVANJE
PLJUČ

Zavarovane osebe s hipoventilacijo ob ekstremni debelosti, ko je
indeks telesne mase > od 30 kg/m2, nastavitve CPAP presegajo tlak
18 cm H2O in zdravljenje z aparatom za vzdrževanje stalnega
pritiska v dihalnih poteh ni uspešno. Zavarovane osebe z OSAS, ki
jim v toku noči potreba po pozitivnem pritisku močno niha in
srednja vrednost tlaka CPAP odstopa od maksimalne za več kot 4
cm vode.
Zavarovane osebe s hipoventilacijo in pridruženo boleznijo pljuč ali
prsnega meha (kifoskolioze, bolezni oziroma poškodbe dihalnih
mišic, KOPB, astma), ki imajo v budnosti pCO2 > 6kPa in je z
nočno kapnografijo dokazano, da ponoči pCO2 dodatno poraste za
vsaj 1,4 kPa, z monitoringom pa je ugotovljeno, da ne dosegajo
tarčnega minutnega volumna ventilacije in potrebujejo dodatno vsaj
5 vdihov na minuto, ker jih prožijo premalo.
Zavarovane osebe s srčnim popuščanjem z dokazanim Cheyne
Stokesovim dihanjem, pri katerih je po mnenju kardiologa izčrpana
ali kontraindicirana medikamentozna in sinhronizacijska terapija.
Predpis temelji na dokumentiranem znižanju AHI po uvedbi ASV
na vrednosti AHI pod 15/uro spanja.
Zavarovana oseba, ki se zdravi zaradi kronične gnojne pljučne
bolezni v okviru cistične fibroze, je upravičena do masatorja pljuč.
Otrok do 18. leta starosti, ki se zdravi s kisikom na domu zaradi
kronične dihalne odpovedi v okviru napredovane oblike cistične
fibroze, intersticijske pljučne bolezni s hipoksemijo, pljučne
arterijske hipertenzije, bronhopulmonalne displazije, obliterantnega
broniolitisa ali gre za odraslo osebo, pri kateri se zdravljenje
navedenega stanja neprekinjeno nadaljuje iz obdobja pred 18. letom
starosti. Zavarovana oseba pri zdravljenju z ventilatorjem aparatom za umetno predihavanje pljuč na domu.
Zdravstveno stanje, ki opravičuje pravico do pulznega oksimetra.
Otrok do 3. leta starosti pri upravičenosti do pulznega oksimetra.
KOPB ali živčno-mišične bolezni z oslabelostjo dihalnih mišic, pri
zavarovani osebi, stari vsaj 18 let, ki ji je zagotovljena trajna nega
na domu s potrebo po celodnevni asistirani ventilaciji. KOPB ali
živčno-mišične bolezni z oslabelostjo dihalnih mišic, pri zavarovani
osebi, mlajši od 18 let, ki ji je zagotovljena trajna nega na domu s
potrebo po asistirani ventilaciji.

Kanile

MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA IZKAŠLJEVANJE (FLUTTER)

MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA VZDRŽEVANJE
POZITIVNEGA TLAKA MED IZDIHOM (PEEP VALVULA) Z
MASKO
DIHALNI BALON

Do medicinskega pripomočka za izkašljevanje je upravičen otrok ali
odrasla zavarovana oseba, ki je zbolela pred dopolnjenim 18. letom
starosti in se zdravljenje nadaljuje v odraslo dobo pri kronični
gnojni pljučni bolezni v okviru cistične fibroze, ali bronhiektazijah,
katerih vzrok ni cistična fibroza, ali primarni ciliarni diskineziji, ali
živčno-mišični bolezni s pomembno oslabljeno močjo kašlja.
Zavarovana oseba, ki se zdravi zaradi kronične gnojne pljučne
bolezni v okviru cistične fibroze, je upravičena do medicinskega
pripomočka za vzdrževanje pozitivnega tlaka med izdihom (PEEP
valvula) z masko.
Zavarovana oseba je upravičena do dihalnega balona, če se na domu
zdravi zaradi kronične dihalne odpovedi, ima trajno traheostomo, je
trajno odvisna od mehanične ventilacije pljuč in je oseba, ki zanjo
skrbi, usposobljena za uporabo dihalnega balona in če: 1. bi
morebitna okvara aparata za mehanično predihavanje pljuč
zahtevala takojšnje izvajanje temeljnih postopkov oživljanja ali 2. je
dihalni balon potreben za nego traheostome in toaleto spodnjih
dihalnih poti. Otrok do 5. leta starosti z boleznijo pljuč in
traheostomo je upravičen do dihalnega balona , če je oseba, ki zanj
skrbi na domu, usposobljena za uporabo dihalnega balona .
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3484.

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.)
je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na
5. seji 17. 11. 2014 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni
list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03,
84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09,
30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C in 25/14) se četrti
odstavek 43. člena črta.
2. člen
V prvem odstavku 45. člena se:
1. v 1. točki:
– prva, druga in tretja alinea spremenijo tako, da se
glasijo:
"– revmatoidni artritis v umirjeni fazi z zmanjšano gibljivostjo najmanj enega velikega in vsaj treh malih sklepov, kadar
težje funkcionalne prizadetosti ni mogoče obvladati z zdravili;
– spondiloartritis z aksialno prizadetostjo (ankilozirajoči
spondilitis, psoriatični in enteropatski spondiloartritis) s slabšanjem gibljivosti, ki je dokumentirana z meritvami;
– spondiloartritis s periferno prizadetostjo (ankilozirajoči
spondilitis, psoriatični in enteropatski spondiloartritis) v umirjeni
fazi z zmanjšano gibljivostjo najmanj enega velikega in vsaj
treh malih sklepov, kadar težje funkcionalne prizadetosti ni
mogoče obvladati z zdravili;";
– četrta alinea črta;
2. v 3. točki:
– v tretji alinei vejica med besedama "kosti" in "hrbtenice" nadomesti z besedo "ali", besedilo "po prvem kontrolnem
pregledu" pa črta;
– peta alinea spremeni tako, da se glasi:
"– endoproteza velikih sklepov, ki ni vstavljena zaradi zloma, najmanj štiri tedne po posegu, a le ob težji in še popravljivi
funkcionalni prizadetosti;";
– drugi stavek črta;
3. v 7. točki druga alinea spremeni tako, da se glasi:
"– sklerodemija s prizadetostjo kože na sklepih ali na
prsnem košu, po zaključenem bolnišničnem zdravljenju;";
4. v 10. točki prva alinea spremeni tako, da se glasi:
"– radikalne operacije malignomov pred ali po zaključeni
radioterapiji ali kemoterapiji;".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Zdraviliško zdravljenje zavarovane osebe do dopolnjenega 18. leta starosti se lahko odobri tudi pri naslednjih
zdravstvenih stanjih:
1. cistična fibroza pljuč ali druge kronične gnojne pljučne bolezni s potrebo po vsakodnevni respiratorni fizioterapiji in kronične
pljučne bolezni, pri katerih je potrebna podpora ventilacije;
2. hujše dermatoze (psoriaza, ihtioza, epidermolysis bullosa, atopijski dermatitis − alergijski in nealergijski) z več kot
30 % prizadete kože ob poslabšanju v zadnjem letu ob dokumentiranem zdravljenju;
3. astma in ponavljajoče piskanje pri zavarovani osebi do
dopolnjenega petega leta starosti z dvema ali več hospitalizacijami v zadnjem letu ali delno ali neurejena bolezen ob dokumentiranem zdravljenju v zadnjem letu s srednjim odmerkom
protivnetnega zdravila oziroma astma pri zavarovani osebi nad
petimi leti starosti z eno ali več hospitalizacijami v zadnjem letu
ali delno ali neurejena bolezen ob dokumentiranem zdravljenju
v zadnjem letu s srednjim odmerkom protivnetnega zdravila;
4. tuberkuloza po zdravljenju težkih oblik bolezni;
5. osteogenesis imperfekta, primarna osteoporoza in skeletne displazije z gibalno oviranostjo;
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6. trdovratni alergijski rinitis, ki ga ni mogoče urediti z
zdravljenjem s specifično imunoterapijo.".
3. člen
V 46. členu se v 1. točki besedilo "v zdraviliškem zdravilišču" nadomesti z besedilom "pri zdraviliškem zdravljenju".
4. člen
V šestem odstavku 66. člena se beseda "akumulatorja"
nadomesti z besedo "akumulatorjev", za besedo "pogon" pa se
doda besedilo "in pri električnem skuterju".
5. člen
V desetem in enajstem odstavku 95. člena se v vseh
primerih besedilo "(ambu)" črta.
6. člen
V tretjem odstavku 114. člena se v 61. točki besedilo
"(ambu)" črta.
7. člen
V petem odstavku 116. člena se besedilo "zdravijo na
domu njeni svojci" nadomesti z besedilom "zdravi na domu
oseba, ki skrbi zanjo", besedilo "medicinske pripomočke in
raztopine za zdravljenje in nego" pa z besedilom "obvezilne
materiale in raztopine za zdravstveno nego".
8. člen
V 197. členu se:
– v prvem odstavku za edinim stavkom doda nov drugi
stavek, ki se glasi:
"Pri zdravstvenih stanjih iz 3. točke prvega odstavka
45. člena pravil mora biti predlog za zdraviliško zdravljenje
podan najpozneje v treh mesecih po končanem bolnišničnem
zdravljenju, razen če zavarovana oseba zaradi zdravstvenega
stanja ne more začeti zdraviliškega zdravljenja v tem roku.";
– v četrtem odstavku besedilo ", razen v primeru iz četrtega odstavka 43. člena pravil," črta.
9. člen
V drugem odstavku 206. člena se beseda "lastnoročno" črta.
10. člen
V prvem odstavku 212. člena se v prvi alinei 1. točke beseda "in" nadomesti z vejico, za besedo "oksimeter" pa doda
besedilo "in akumulatorje".
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Postopki odločanja o pravici do zdraviliškega zdravljenja,
v katerih še ni izdana odločba ali na podlagi izdane odločbe
o odobritvi zdraviliškega zdravljenja to zdravljenje še ni bilo v
celoti uveljavljeno do dneva uveljavitve teh sprememb in dopolnitev, se zaključijo v skladu z dosedanjimi predpisi.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister, pristojen
za zdravje, in začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2014-DI/9
Ljubljana, dne 17. novembra 2014
EVA 2014-2711-0054
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Jože Smole l.r.
Soglašam!
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
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VSEBINA
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3455.
3456.

3482.

3457.

3483.
3484.
3458.
3459.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za
uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o visokem šolstvu (ZViS-J)
Sklep o imenovanju članice Državne revizijske komisije
Sklep o razrešitvi sodnika
Sklep o imenovanju predsednika in dveh članov
Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
Sklep o imenovanju člana Slovenske nacionalne
komisije za UNESCO
Priporočilo Varuha človekovih pravic

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA

Uredba o pooblastilih pomorščakov

9509
9510
9511
9511

9511
9512
9512
9512
9512
9513
9513
9543

MINISTRSTVA

Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne
službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o
modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto
2014
Pravilnik o spremembi Pravilnika o kadrovskih,
tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog
na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter
o postopku njihove verifikacije
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

9513

3462.

Sklep o nadomestnem mandatu

3464.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni
šoli Naklo
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na
območju Občine Naklo za leto 2015

3478.

3466.
3467.
3468.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi zdravstvenih
stanj za upravičenost do posameznih medicinskih
pripomočkov
Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober
2014
Poročilo o gibanju plač za september 2014

3474.

9565

3479.

9567

3480.

9518
9519
3475.

BREŽICE

Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v
obdobju januar–marec 2015

9537

Poročilo o izidu volitev župana Občine Postojna
5. oktobra 2014
Poročilo o izidu volitev župana Občine Postojna
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Postojna 5. oktobra 2014
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Postojna 5. oktobra
2014

3476.

9522
9522

9539

9522
9523
9523
9526

ROGAŠOVCI

Zapisnik o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja na
lokalnih volitvah župana Mestne občine Slovenj
Gradec
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Mestne občine Slovenj Gradec

9516

9521

POSTOJNA

3471.

3473.

9521

NOVA GORICA

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2014

Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za
leto 2014

3472.

9520

NAKLO

3470.

USTAVNO SODIŠČE

Sklep o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo,
začasnem zadržanju izvršitve sklepa Državnega
zbora in začetku postopka za oceno ustavnosti
Zakona o poslancih

GORENJA VAS - POLJANE

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

9516
9564

DOLENJSKE TOPLICE

3463.

3465.

9520

ČRNOMELJ

Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za
leto 2014

9514
9516

CELJE

Ugotovitev Občinske volilne komisije Mestne občine Celje o prehodu mandata mestnega svetnika
na naslednjo kandidatko

3461.

3469.

OBČINE
3477.

3460.

9530

SLOVENJ GRADEC

9531
9532

ŠKOFJA LOKA

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta
Občine Škofja Loka

9535

ŠKOFLJICA

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v
letu 2014

9536

ŽALEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2014
Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo
ter o namenih porabe proračunskih sredstev za
delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec

9540

9541

ŽIRI

Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Žiri v letu 2014
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Žiri za leto 2014

9536
9536
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