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Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 003-03-1/2018-2
Ljubljana, dne 27. februarja 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-57/2017
Ljubljana, dne 4. januarja 2018
EVA 2017-1811-0117
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

VLADA
547.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Seattlu, v Združenih državah Amerike

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) je na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Seattlu, v Združenih državah Amerike
I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Seattlu, v Združenih državah Amerike, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata obsega zvezno državo
Washington.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju sodelovanja
na področju gospodarstva, kulture in znanosti med Republiko
Slovenijo in konzularnim območjem.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-17/2017
Ljubljana, dne 4. januarja 2018
EVA 2017-1811-0116
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

548.

Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Seattlu, v Združenih
državah Amerike

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) je na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Seattlu, v Združenih državah Amerike
I
Michaela Bigginsa se imenuje za častnega konzula Republike Slovenije v Seattlu, v Združenih državah Amerike.

MINISTRSTVA
549.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov

Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in
65/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju bivanja študentov
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16
in 13/17) se v 12. členu v šestem odstavku besedilo »iz 2.
ali 3. točke« nadomesti z besedilom »iz 2. in 3. točke«.
2. člen
V 13. členu se tretji stavek prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»Študentom, ki so opravili splošno maturo, ne da bi končali 3. in 4. letnik srednješolskega izobraževanja, se za uspeh
3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi, ki se pretvori
v oceno v skladu s sklepom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 10. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17 in 4/18).«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Študentom prvega letnika podiplomskega študija druge
stopnje se upošteva študijski uspeh dodiplomskega študija prve
stopnje, študentom prvega letnika podiplomskega študija tretje
stopnje pa se upošteva študijski uspeh podiplomskega študija
druge stopnje.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»Študentom, ki se v visokošolski študij vpisujejo po izobraževanju, zaključenem v tujini, se učni oziroma študijski
uspeh točkuje ob smiselni uporabi prvega, četrtega in petega
odstavka tega člena.«.
3. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo, študentom, ožjim družinskim članom pripadnika, ki je izgubil življenje
med vojaško službo pri obrambi države, izvajanju nalog, ki jih
je država sprejela v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami, ali pri opravljanju drugih nalog Slovenske
vojske, študentom, ožjim družinskim članom v skladu z uredbo,
ki ureja način uveljavljanja in dodeljevanja pravic ožjim družin-

Uradni list Republike Slovenije
skim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti,
ter študentom, žrtvam naravnih nesreč, se k skupnemu številu
točk prišteje 100 točk.«.
4. člen
V 19. členu se v prvem stavku drugega odstavka črta
beseda »informativno«.
5. člen
V prvem odstavku 23. člena se besedilo »Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in
75/16)« nadomesti z besedilom »Zakona o visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ
in 65/17)«.
6. člen
V tretjem odstavku 24. člena se besedilo »javni študentski
dom in dijaški dom« nadomesti z besedilom »javni in zasebni
študentski dom ter dijaški dom«.
7. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
Mesečno subvencijo določi minister na podlagi povprečne
letne cene bivanja v Študentskem domu Ljubljana, Študentskih
domovih Univerze v Mariboru in Študentskih domovih Univerze
na Primorskem za preteklo študijsko leto.«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-82/2017/15
Ljubljana, dne 26. februarja 2018
EVA 2017-3330-0072
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

550.

Odredba o objavi datuma prilagoditve
informacijskega sistema katastra stavb

Na podlagi četrtega odstavka 81. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl.
US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18) v zvezi z drugim
odstavkom 17. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 66/16)
izdaja ministrica za okolje in prostor

ODREDBO
o objavi datuma prilagoditve informacijskega
sistema katastra stavb
1. člen
Datum prilagoditve informacijskega sistema katastra
stavb določbam Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 66/16) je
3. april 2018.
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2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-77/2018
Ljubljana, dne 21. februarja 2018
EVA 2018-2550-0033
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

BANKA SLOVENIJE
551.

Sklep o uporabi Smernic o pritožbenih
postopkih glede domnevnih kršitev revidirane
direktive o plačilnih storitvah

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16
– ZCKR in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2), enajstega odstavka
243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja
elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS,
št. 7/18 in 9/18 – popr.; v nadaljevanju ZPlaSSIED) in prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11 in 55/17) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o pritožbenih postopkih
glede domnevnih kršitev revidirane direktive
o plačilnih storitvah
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES dne 13. decembra 2016 ter v skladu s šestim
odstavkom 100. člena Direktive (EU) 2015/2366 z dne 25. novembra 2015 objavil Smernice o pritožbenih postopkih glede
domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah (v
nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni
strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena urejajo zahteve glede:
– zagotavljanja kanalov za vložitev pritožb glede domnevnih kršitev,
– informacij, ki jih je treba pridobiti od pritožnikov,
– odgovorov pritožnikom,
– skupne analize pritožb,
– dokumentacije pritožbenih postopkov,
– javnega obveščanja o pritožbenih postopkih.
(3) Smernice so naslovljene na pristojne organe, ki
so opredeljeni v drugem odstavku 4. člena Uredbe (EU)
št. 1093/2010 in so jih določile države članice za zagotavljanje in spremljanje dejanskega izpolnjevanja Direktive (EU)
2015/2366, v skladu s prvim odstavkom 100. člena 100(1)
navedene direktive.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za Banko Slovenije, ki kot pristojni organ izvaja naloge

