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MINISTRSTVA

2479. Odredba o električni opremi, ki je namenjena za
uporabo znotraj določenih napetostnih mej

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99), izdaja ministrica za gospodarske dejavnosti

O D R E D B O
o električni opremi, ki je namenjena za uporabo

znotraj določenih napetostnih mej

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to odredbo se določa, kaj spada v električno opre-

mo, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetost-
nih mej, kakšne so zahteve za njeno varnost in kakšni so
pogoji, ki jih mora izpolniti dobavitelj električne opreme,
preden jo da v promet.

2. člen
Za namene te odredbe pomeni “električna oprema”

vsako opremo, pri kateri se pri delovanju uporablja električ-
na napetost med 50 V in 1000 V za izmenični tok ter med
75 V in 1500 V za enosmerni tok, razen opreme in področij
uporabe, navedenih v Prilogi II.

II. IZJEME

 3. člen
Ta odredba ne zajema električne opreme, namenjene

za izvoz v države, ki niso članice Evropskega gospodarske-
ga prostora.

Evropski gospodarski prostor predstavljajo poleg držav
članic EU, še naslednje države: Islandija, Liechtenstein in
Norveška.

III. ZAHTEVE

4. člen
Ta odredba določa ukrepe, ki zagotavljajo, da se v

promet daje samo taka oprema, ki je konstruirana v skladu z
dobro inženirsko prakso za varnost, v veljavi v Evropski uniji,

in ne ogroža varnosti oseb, domačih živali ali lastnine, če je
primerno vgrajena in vzdrževana ter se uporablja za name-
ne, za katere je izdelana.

Glavni elementi varnosti, ki so navedeni v predhodnem
odstavku, so našteti v Prilogi I.

5. člen
Električni opremi, ki ustreza določilom 4. člena te

odredbe ob pogojih iz 7. in 8. člena te odredbe, se ne sme
omejevati prostega dajanja v promet iz varnostnih razlogov.

6. člen
Podjetja za distribucijo in prenos električne energije

ne smejo pri priključevanju na omrežje ali pri dobavi elek-
trične energije uporabnikom električne opreme postavljati
strožjih zahtev za varnost električne opreme, kot so opre-
deljene v 4. členu te odredbe.

IV. DOMNEVA O SKLADNOSTI

7. člen
Minister, pristojen za industrijo, objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za trg,
seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane
evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o
skladnosti električne opreme z zahtevami po tej odredbi
(v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).

Kadar je električna oprema izdelana v skladu s standar-
di navedenimi v seznamu standardov, ki opredeljujejo način
izpolnjevanja ene ali več bistvenih varnostnih zahtev, velja
domneva, da je v skladu z ustreznimi bistvenimi varnostnimi
zahtevami določenimi v 4. členu te odredbe.

Če slovenski standardi še niso izdani, velja domneva,
da je električna oprema proizvedena v skladu z določbami
4. člena te odredbe, če ustreza varnostnim zahtevam Evrop-
skega komiteja za standardizacijo v elektrotehniki (Euro-
pean Committee for Electrotechnical Standardization;
CENELEC) ali Mednarodne komisije za elektrotehniko (In-
ternational Electrotechnical Commission; IEC).

Če standardi iz prvega odstavka tega člena in varnost-
ne zahteve iz drugega odstavka tega člena še niso priprav-
ljeni in izdani, velja domneva, da je električna oprema sklad-
na z zahtevami 4. člena te odredbe ter se ne sme omejevati
njenega dajanja v promet in prostega pretoka, če je izdelana
v skladu z varnostnimi zahtevami, podanimi v veljavnem stan-
dardu države članice EU, iz katere prihaja proizvajalec, če ta
standard zagotavlja enakovreden nivo varnosti, kot se zahte-
va v Republiki Sloveniji.
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V. OZNAKA CE

8. člen
Na električno opremo, na katero se nanaša 2. člen te

odredbe, je treba pred predajo v promet namestiti oznako
CE, kot je določeno v 10. členu te odredbe, ki dokazuje
skladnost z določbami te odredbe in s postopkom za ugo-
tavljanje skladnosti, opisanim v Prilogi IV.

Če nadzorni organ določen v 11. členu te odredbe
zahteva dodatna pojasnila, mora dobavitelj v roku, ki ga
določi nadzorni organ, predložiti poročilo o skladnosti elek-
trične opreme z določbami 4. člena te odredbe, ki ga je
sestavil organ za ugotavljanje skladnosti.

Če za električno opremo veljajo še drugi predpisi, ki
prav tako zahtevajo oznako CE, ta oznaka pomeni, da se pri
omenjeni opremi predpostavlja tudi skladnost z določili teh
predpisov.

Če en ali več predpisov proizvajalcu ali njegovemu
pooblaščenemu zastopniku v prehodnem obdobju dovoljuje
izbiro postopka, ki ga lahko uporabi, sme oznaka CE zago-
tavljati skladnost samo z določili tistih predpisov, ki jih je
dobavitelj uporabil. V tem primeru mora biti na dokumentih,
obvestilih ali navodilih, ki jih predpisi zahtevajo in ki sprem-
ljajo električno opremo, jasno podano, katera določila teh
predpisov so bila uporabljena.

9. člen
Proizvajalec opreme ali njegov pooblaščeni zastopnik

mora na opremo ali, če to ni mogoče, na njeno embalažo,
na predstavitveno dokumentacijo ali na garancijsko izjavo,
namestiti oznako skladnosti CE v skladu z zahtevami v Prilo-
gi III te odredbe tako, da je vidna, lahko čitljiva in obstojna.

Na električno opremo ni dovoljeno nameščati oznak, ki
bi lahko zavajale glede pomena in oblike oznake CE. Na
električni opremi, njeni embalaži, navodilih ali garancijski
izjavi so lahko nameščene tudi druge oznake, če s tem
vidnost in čitljivosti oznake CE ni zmanjšana.

Ne glede na 10. člen te odredbe velja:
– Če nadzorni organ na trgu ugotovi, da je oznaka CE

nameščena neupravičeno, mora proizvajalec opreme ali nje-
gov pooblaščeni zastopnik poskrbeti za to, da bo električna
oprema glede določb, ki zadevajo oznako CE, izpolnjevala
veljavne odredbe, in mora končati kršitev pod pogoji, ki jih
določi nadzorni organ.

– Če se neustreznosti ne odpravijo, mora nadzorni or-
gan ukreniti vse potrebno, da se električni opremi, ki ni
ustrezna, prepreči oziroma prepove dajanje v promet, ali da
se električna oprema s trga umakne v skladu s postopki,
določenimi v 10. členu te odredbe.

VI. OBVEŠČANJE

10. člen
Če nadzorni organ, ki izvaja nadzor trga, kot je določe-

no v 11. členu te odredbe, iz varnostnih razlogov prepove
dajanje neke opreme v promet ali če omeji njen prost pre-
tok, mora o tem nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno
za industrijo in ministrstvo, pristojno za trg, in podati razloge
za tako odločitev, predvsem pa navesti:

– ali je njeno neskladnost s 4. členom te odredbe
mogoče pripisati nezadostnostim v harmoniziranih standar-
dih ali v določbah, omenjenih v 7. členu te odredbe;

– ali je njeno neskladnost mogoče pripisati napačni
uporabi takšnih standardov oziroma publikacij;

– ali je njeno neskladnost mogoče pripisati temu, da ni
uporabljena dobra inženirska praksa, predpisana v 4. členu
te odredbe.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka se nemudoma obve-
sti vse prizadete države članice EU in Komisijo EU v skladu z
določbo tretjega odstavka 11. člena te odredbe.

11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te odredbe izvaja Tržna

inšpekcija Republike Slovenije kot nadzorni organ v skladu s
to odredbo, z zakonom o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št.
20/97) in s 16. členom zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti.

Minister, pristojen za industrijo, mora biti obveščen o
vsakem ukrepu glede omejevanja ali prepovedi dajanja elek-
trične opreme v promet, ki ga izvede pristojni nadzorni or-
gan, v skladu z določbami 10. člena, ki se nanašajo na
nevarne proizvode. Informacije o teh ukrepih morajo biti na
voljo pristojnim inšpekcijskim in drugim državnim organom.

Obveščanje Komisije EU in držav članic EU o ukrepih
nadzornih organov iz prejšnjih odstavkov tega člena se izve-
de v skladu z veljavnimi predpisi in sklenjenimi mednarodni-
mi sporazumi.

12. člen
V skladu z 12., 13. in 14. členom zakona o tehničnih

zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti pristojno
ministrstvo določi organ za izvajanje postopkov o ugotavlja-
nju skladnosti električne opreme po tej odredbi.

V skladu z veljavnimi predpisi in mednarodnimi spora-
zumi ministrstvo, pristojno za priglaševanje organov za ugo-
tavljanje skladnosti obvesti Komisijo EU in države članice EU
o priglasitvi organov iz prejšnjega odstavka.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Naslednja predpisa prenehata veljati ob pristopu Re-

publike Slovenije k Evropski uniji oziroma ob sprejetju us-
treznega mednarodnega sporazuma, najkasneje pa z 30. 6.
2001.

1. odredba o obvezni dobaviteljevi deklaraciji o ustrez-
nosti naprav in opreme informacijske tehnologije in električ-
nih pisarniških strojev (Uradni list RS, št. 50/94);

2. odredba o obvezni dobaviteljevi izjavi o skladnosti
svetilk (Uradni list RS, št. 77/98).

Naslednji predpisi se prenehajo uporabljati ob pristo-
pu Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma ob sprejet-
ju ustreznega mednarodnega sporazuma, najkasneje pa
30. 6. 2001:

1. odredba o obveznem atestiranju električnih apara-
tov za gospodinjstvo (Uradni list SFRJ, št. 43/88);

2. odredba o obveznem atestiranju ločilnih transforma-
torjev in varnostnih ločilnih transformatorjev (Uradni list SFRJ,
št. 43/88);

3. odredba o obveznem atestiranju prenosnih orodij z
elektromotorji (Uradni list SFRJ, št. 43/88);

4. odredba o obveznem atestiranju elektronskih apara-
tov za gospodinjstvo in podobno uporabo (Uradni list SFRJ,
št. 8/87);

5. odredba o obveznem atestiranju okovov za žarnice z
navojnim vznožkom (Uradni list SFRJ, št. 43/88);

6. odredba o obveznem atestiranju elektroenergetskih
izoliranih vodnikov in kablov (Uradni list SFRJ, št. 43/88);

7. odredba o obveznem atestiranju stikal za aparate
(Uradni list SFRJ, št. 43/88).
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Do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji oziro-
ma do sprejetja ustreznega mednarodnega sporazuma, naj-
kasneje pa do 30. 6. 2001, lahko proizvajalec oziroma
njegov pooblaščeni zastopnik izbira in preverja električno
opremo navedeno v drugem odstavku 14. člena te odredbe
po določilih te odredbe ali po odredbah, navedenih v prvem
in drugem odstavku tega člena. Električna oprema, ki je bila
preverjena po zgoraj navedenih predpisih in je označena v
skladu z njihovimi določili, se lahko daje v promet do prene-
hanja veljavnosti pridobljenega atesta oziroma certifikata o
skladnosti, vendar najdlje do pristopa Republike Slovenije k
Evropski uniji oziroma do sprejetja ustreznega mednarodne-
ga sporazuma.

14. člen
V obdobju do pristopa Republike Slovenije k Evropski

uniji oziroma do sprejetja ustreznega mednarodnega spora-
zuma mora dobavitelj električne opreme, preden jo da v
promet, registrirati izjavo o skladnosti za tip električne opre-
me, naveden v drugem odstavku tega člena.

Registracijo izjave o skladnosti je treba izvesti za na-
slednje kategorije električne opreme:

– električni aparati za gospodinjstvo in podobno upora-
bo;

– ločilni transformatorji in varnostni ločilni transforma-
torji;

– prenosna orodja z elektromotorji;
– elektronski aparati za gospodinjstvo in podobno upo-

rabo;
– okovi za žarnice z navojnim vznožkom;
– izolirani vodniki in kabli;
– stikala za aparate;
– naprave in oprema informacijske tehnologije in elek-

trični pisarniški stroji;
– svetilke.

15. člen
Za namene registracije izjave o skladnosti mora doba-

vitelj dostaviti preskusno poročilo instituciji, ki izvaja registra-
cijo. Institucija, ki izvaja registracijo izjav o skladnosti, izjavo
registrira, če je ta pripravljena v skladu s Prilogo V k tej
odredbi.

Dobavitelj plača ceno za pregled poročila o preskusu
in registracijo izjave o skladnosti ter posebno takso za vzdr-
ževanje registra izjav o skladnosti instituciji, ki registracijo
izvaja. Cena za pregled preskusnega poročila in registracijo
izjave o skladnosti je odvisna od zahtevnosti postopka, ki je
potreben za pregled preskusnega poročila določene vrste
električne opreme in tudi dejansko opravljenemu delu. Na
cene in posebne takse da soglasje ministrstvo, pristojno za
industrijo, in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

16. člen
Za postopek pregleda preskusnega poročila in regi-

stracije izjave o skladnosti iz 15. člena te odredbe se lahko
uporabljajo preskusna poročila, narejena na podlagi stan-
dardov, omenjenih v 7. členu te odredbe. Dovoljeno je
upoštevati le preskusna poročila izdana s strani preskusnih
laboratorijev akreditiranih v skladu z zahtevami standarda
SIST EN 45001 ali ustreznih nacionalnih standardov enako-
vredne vsebine ali preskusna poročila na osnovi katerih so
bili izdani certifikati s strani certifikacijskih organov akrediti-
ranih v skladu z zahtevami standarda SIST EN 45011 ali
ustreznih nacionalnih standardov enakovredne vsebine ozi-
roma preskusna poročila izdana s strani članic mednarodnih
shem za priznavanje preskusnih rezultatov, v katerih sodelu-
je tudi ustrezna institucija iz Republike Slovenije ali presku-

sna poročila institucij v tujini, s katerimi imajo institucije v
Republiki Sloveniji podpisane bilateralne sporazume o med-
sebojnem priznavanju preskusnih rezultatov.

Institucija iz 17. člena te odredbe mora izvesti registra-
cijo dobaviteljeve izjave o skladnosti najkasneje v roku
7 delovnih dni od dneva, ko ji dobavitelj dostavi ustrezno
poročilo o preskusu.

Za električno opremo, za katero niso bili uporabljeni
standardi, omenjeni v 7. členu te odredbe, lahko ustrezen
organ za ugotavljanje skladnosti izda preskusno poročilo, ki
zajema bistvene varnostne zahteve, navedene v Prilogi I k tej
odredbi.

V primeru upravičenega dvoma v preskusno poročilo,
ki ga predloži dobavitelj, lahko institucija, ki izvaja pregled
preskusnega poročila in registracijo izjave o skladnosti, zah-
teva vzorec električne opreme. Če dobavitelj ne priskrbi
zahtevanega vzorca, se izjava o skladnosti ne registrira. Če
se po opravljenem preskusu dokaže, da dvom v preskusno
poročilo ni bil upravičen, krije stroške vzorca in preskusa
institucija, ki izvaja pregled preskusnega poročila in registra-
cijo izjave o skladnosti.

Če preskusno poročilo ne izpolnjuje zahtev iz prvega
odstavka tega člena ali ne izkazuje izpolnjevanja bistvenih
varnostnih zahtev, navedenih v Prilogi I, ali ni v skladu s
predloženim vzorcem električne opreme, lahko institucija, ki
izvaja pregled preskusnega poročila in registracijo izjave o
skladnosti, zahteva novo preskusno poročilo. Izjava o sklad-
nosti se ne registrira, dokler dobavitelj ne predloži novega
preskusnega poročila.

17. člen
Pregled preskusnega poročila in registracijo izjave o

skladnosti izvedejo institucije, ki opravljajo preskuse elek-
trične opreme po predpisih iz prvega in drugega odstavka
13. člena te odredbe.

Institucija, ki izvaja pregled preskusnega poročila in
registracijo izjave o skladnosti, mora vzpostaviti register izjav
o skladnosti v enem mesecu po imenovanju. Register izjav o
skladnosti mora vsebovati naslednje podatke:

– serijsko številko in datum registracije,
– naziv električne opreme in tipsko oznako ali model,

partijo ali serijsko številko,
– ime in naslov (uradni naslov) proizvajalca,
– ime in naslov (uradni naslov) dobavitelja,
– kraj in datum izdaje izjave o skladnosti,
– ime osebe, ki je podpisala izjavo.
Podatki o registraciji izjav o skladnosti so javni ter stal-

no in brezplačno dostopni nadzornemu organu.

18. člen
Dobavitelj mora na zahtevo nadzornega organa iz

11. člena te odredbe predložiti registrirano izjavo o sklad-
nosti.

19. člen
Določbe 8. in 9. člena, drugega odstavka 10. člena,

tretjega odstavka 11. in drugega odstavka 12. člena te
odredbe ter Prilogi III in IV k tej odredbi se začnejo upora-
bljati s pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji ali z
dnem podpisa ustreznega mednarodnega sporazuma z
Evropsko unijo.

Razen določb iz prejšnjega odstavka se določbe te
odredbe začnejo uporabljati 1. 12. 2000.

Z dnem, ko pristopi Republika Slovenija k Evropski uniji
ali z dnem podpisa ustreznega mednarodnega sporazuma z
Evropsko unijo, prenehajo veljati določila 14. do 18. člena
ter Priloga V.
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20. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije

Št. 017-20/00
Ljubljana, dne 5. maja 2000.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarske dejavnosti

PRILOGA I
GLAVNI ELEMENTI CILJEV V ZVEZI Z VARNOSTJO

ELEKTRIČNE OPREME, NAMENJENE ZA UPORABO
ZNOTRAJ DOLOČENIH NAPETOSTNIH MEJ

1. Splošni pogoji
a) Na električni opremi ali, če to ni mogoče, na sprem-

ljevalnem obvestilu morajo biti označene bistvene lastnosti,
katerih upoštevanje in poznavanje zagotavlja, da se bo elek-
trična oprema uporabljala varno in za namene, za katere je
bila narejena.

b) Na električni opremi ali, kjer to ni mogoče, na emba-
laži mora biti jasno odtisnjeno ime  proizvajalca ali zaščitna
znamka ali blagovna znamka.

c) Električna oprema in njeni sestavni deli morajo biti
izdelani tako, da zagotavljajo varno in pravilno sestavljanje in
priključitev.

d) Električna oprema mora biti zasnovana in izdelana
tako, da je zagotovljena zaščita pred nevarnostmi, navedeni-
mi v 2. in 3. točki te Priloge, pod pogojem, da se oprema
uporablja za namene, za katere je bila narejena, in je ustrez-
no vzdrževana.

2. Zaščita pred nevarnostmi, ki izvirajo iz električne
opreme

V skladu s točko 1 je treba določiti tehnične ukrepe, ki
zagotavljajo:

a) da so osebe in domače živali primerno zaščitene
pred nevarnostjo fizične poškodbe ali drugo škodo, ki jo
utegne povzročiti neposreden ali posreden dotik z električ-
no napetostjo;

b) da ne nastajajo temperature, električni obloki ali se-
vanja, ki bi povzročili nevarnost;

c) da so osebe, domače živali in lastnina primerno
zaščiteni pred neelektričnimi nevarnostmi, ki jih lahko pov-
zroči električna oprema in ki se odkrijejo na podlagi izku-
šenj;

d) da izolacija ustreza predvidenim okoliščinam.

3. Zaščita pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo
zunanji vplivi na električno opremo

V skladu s točko 1 je treba določiti tehnične ukrepe, ki
zagotavljajo:

a) da električna oprema izpolnjuje pričakovane mehan-
ske zahteve na tak način, da osebe, domače živali ali lastni-
na niso ogroženi;

b) da je električna oprema odporna na nemehanske
vplive v pričakovanih okoliških razmerah na tak način, da
osebe, domače živali in lastnina niso ogroženi;

c) da električna oprema ne ogroža oseb, domačih živa-
li in lastnine v predvidljivih razmerah zaradi preobremenitev.

PRILOGA II
ELEKTRIČNA OPREMA IN POJAVI IZVEN OBSEGA

TE ODREDBE

Električna oprema, ki se uporablja v eksplozivni at-
mosferi.

Električna oprema za radiološke in medicinske name-
ne.

Električni deli za tovorna in osebna dvigala.
Števci električne energije.
Vtiči in vtičnice za domačo uporabo.
Električni pastirji.
Elektromagnetne združljivosti.
Specializirana električna oprema za uporabo na lad-

jah, letalih ali železnici, ki izpolnjuje varnostna določila
drugih mednarodnih organov, v katerih sodelujejo države
članice.

PRILOGA III
OZNAKA O SKLADNOSTI CE IN

IZJAVA O SKLADNOSTI

A) Oznaka o skladnosti CE
 Oznaka CE je sestavljena iz začetnic “CE”, ki imajo

naslednjo obliko:

– Če se oznaka CE pomanjša ali poveča, je treba upo-
števati razmerja, podana na zgornji kalibrirani risbi.

– Razni sestavni deli oznake CE morajo imeti enako
vertikalno dimenzijo, ki ne sme biti manjša od 5 mm.

B) Izjava o skladnosti
Izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje elemente:
– ime in naslov proizvajalca, kot je opredeljen v

1. točki 3. člena te odredbe, ali njegovega pooblaščene-
ga predstavnika, kot je opredeljen v 2. točki 3. člena te
odredbe,

– opis električne opreme,
– napotitev na harmonizirane standarde,
– kjer je to primerno, napotitev na specifikacije, na

katere se izjava o skladnosti nanaša,
– identifikacijo podpisnika, ki je pooblaščen, da prev-

zema obveznosti v imenu proizvajalca, kot je opredeljen v 1.
točki 3. člena te odredbe, ali njegovega pooblaščenega
zastopnika, kot je opredeljen v 2. točki 3. člena te odredbe,

– zadnji dve številki leta, v katerem je bila oznaka CE
nameščena na električno opremo.
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PRILOGA IV
INTERNA KONTROLA PROIZVODNJE

1. Interna kontrola proizvodnje je postopek, pri kate-
rem proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, kot je
opredeljen v 2. točki 3. člena te odredbe, ki izvršuje obvez-
nosti v skladu z 2. točko, zagotavlja in izjavlja, da električna
oprema izpolnjuje zahteve te odredbe. Proizvajalec ali nje-
gov pooblaščeni zastopnik, kot je opredeljen v 2. točki
3. člena te odredbe, mora namestiti oznako CE na vsak
proizvod in podati pisno izjavo o skladnosti.

2. Proizvajalec mora pripraviti tehnično dokumentacijo
v skladu z zahtevami v 3. točki in jo mora imeti on ali pa
njegov pooblaščeni zastopnik, kot je opredeljen v 2. točki
3. člena te odredbe, na razpolago za nadzorni organ, kot je
opredeljen v 11. členu te odredbe, za namene inšpekcije
vsaj še deset let potem, ko je proizveden zadnji proizvod.
Kadar niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik, kot
je opredeljen v 2. točki 3. člena te odredbe, nista ustanov-
ljena v Republiki Sloveniji ali v EU, je za to obveznost odgo-
vorna oseba, ki da električno opremo na trg Republike
Slovenije.

3. Tehnična dokumentacija mora omogočiti, da se z
njeno pomočjo ugotovi skladnost električne opreme z zah-
tevami te odredbe. Za tako ugotovitev mora tehnična doku-
mentacija vsebovati podatke o zasnovi, proizvodnji in delo-
vanju električne opreme. Vsebovati mora:

– splošni opis električne opreme,
– shematičen prikaz zasnove, izdelavne risbe ter načr-

te komponent, podsestavov, vezij itd.,
– opise in pojasnila, ki so potrebni za razumevanje

omenjenih risb, shem in delovanja električne opreme,
– seznam standardov, ki so bili uporabljeni v celoti ali

delno, ter opis rešitev za dosego skladnosti s to odredbo,
kadar standardi niso bili uporabljeni,

– rezultate izračunov pri razvoju, izvedenih preiskav itd.,
– poročila o preskusih.
4. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, kot je

opredeljen v 2. točki 3. člena te odredbe, mora hraniti
kopijo izjave o skladnosti skupaj s tehnično dokumentacijo.

5. Proizvajalec mora ukreniti vse potrebno, da proi-
zvodni proces zagotavlja skladnost proizvedene električne
opreme s tehnično dokumentacijo, navedeno v 2. točki, ter
z zahtevami te odredbe.
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PRILOGA V

Opozorilo: Izdaja izjave o skladnosti v nasprotju z določili odredbe o električni opremi, ki je namenjena za
uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 53/00), je prekršek, ki se kaznuje v skladu z 19. členom
zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99).
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2480. Odredba o spremembi odredbe o obvezni
dobaviteljevi izjavi o skladnosti svetilk

Na podlagi tretjega odstavka 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja ministrica za gospodarske
dejavnosti

O D R E D B O

o spremembi odredbe o obvezni dobaviteljevi
izjavi o skladnosti svetilk

1. člen
V odredbi o obvezni dobaviteljevi izjavi o skladnosti

svetilk (Uradni list RS, št. 77/98) se v prvem odstavku
16. člena besede »31. decembra 1999« nadomestijo z be-
sedami »30. junija 2001«.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 328-1/00
Ljubljana, dne 15. maja 2000.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarske dejavnosti

2481. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja
domnevo o skladnosti z odredbo o varnosti
strojev

Na podlagi 12. člena odredbe o varnosti strojev (Urad-
ni list RS, št. 52/00) ministrica za gospodarske dejavnosti
v soglasju z ministrom za ekonomske odnose in razvoj
objavlja

S E Z N A M   S T A N D A R D O V,
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti

z odredbo o varnosti strojev
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1 Oznaka standarda: standardizirana referenčna oznaka standarda je sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST),
številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje

2 Naslov standarda v slovenskem jeziku. Manjkajoči naslovi bodo objavljeni do 1. oktobra 2000.
3 Naslov standarda v angleškem jeziku
4 Referenčni dokument: dokument, ki je bil osnova za SIST
** objavljen standard se ne nanaša na stiskalnice z oblikovnimi (vrtljivimi) sklopkami kot jih opredeljuje standard EN 692,

v poglavjih 5.2.3., 5.3.2., 5.4.6. in 5.5.2 tabelah 2, 3, 4 in 5 in prilogah A in B1, in v tem pogledu ne dopušča domneve o
skladnosti stiskalnic z oblikovnimi (vrtljivimi) sklopkami z zahtevami direktive 89/392/EEC.

Št. 017-65/99-I
Ljubljana, dne 4. maja 2000.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarske dejavnosti
Soglašam!

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske odnose
in razvoj

2482. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja
domnevo o skladnosti z odredbo o električni
opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj
določenih napetostnih mej

Na podlagi 7. člena odredbe o električni opremi, ki je
namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
(Uradni list RS, št. 53/00) ministrica za gospodarske dejav-
nosti v soglasju z ministrom za ekonomske odnose in razvoj
objavlja

S E Z N A M   S T A N D A R D O V
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti
z odredbo o električni opremi, ki je namenjena

za uporabo znotraj določenih
napetostnih mej
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* EN standardi označeni z “*” veljajo za dokazovanje domneve o skladnosti za proizvode, ki so bili dani v promet pred
navedenim datumom. V sistem slovenske nacionalne standardizacije so sprejeti enakovredni, novejši standardi

1 Oznaka standarda: standardizirana referenčna oznaka standarda je sestavljena iz oznake za slovenski standard (SIST),
številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje

2 Naslov standarda v slovenskem jeziku. Manjkajoči naslovi bodo objavljeni do 1. oktobra 2000.
3 Naslov standarda v angleškem jeziku
4 Referenčni dokument: dokument, ki je bil osnova za SIST
5 Oznaka nadomeščenega standarda: referenčna oznaka standarda z letnico izdaje, v primeru, da le-ta obstaja
6 Datum prenehanja domneve o skladnosti z nadomeščenim standardom: v splošnem je datum prenehanja veljave

predhodnega standarda enak datumu razveljavitve standarda, v nekaterih primerih pa mora biti uporabnik standardov
pozoren na morebitno prehodno obdobje

Št. 017-20/00-I
Ljubljana, dne 4. maja 2000.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarske dejavnosti

Soglašam!
dr. Marjan Senjur l. r.

Minister
za ekonomske

odnose in razvoj

BANKA SLOVENIJE

2483. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovca za 10.000 tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in v skladu s sklepom o
izdaji bankovcev za 5.000, 1.000, 500, 200, 100, 50, 20
in 10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92) in sklepom o
dopolnitvi sklepa o izdaji bankovcev za 5.000, 1.000, 500,
200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev (Uradni list RS, št. 12/95)
izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o glavnih znamenjih

bankovca za 10.000 tolarjev

1
Banka Slovenije spreminja glavna znamenja bankovca

za 10.000 tolarjev, določena s sklepom o glavnih znamenjih
bankovca za 10.000 tolarjev (Uradni list RS, št. 12/95).

2
Na bankovcu za 10.000 tolarjev se spremenijo nasled-

nja znamenja:
a) sprednja stran:
– ob desnem robu je fluorescentni trak, na katerem

se ponavlja faksimile podpisa Ivana Cankarja, pisateljsko
pero in v mikro pisavi izpisan citat iz Cankarjevega dela
»Ottakring«,

– pisateljsko pero v zgornji, levi polovici bankovca ni-
ma OVI zaščite in je vijolične barve;

b) zadnja stran:
– datum izdaje bankovca je »15. JANUAR 2000«,
– kot član Sveta Banke Slovenije je podpisan Darko

Bohnec.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 46
Ljubljana, dne 8. junija 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

2484. Sklep o izročitvi bankovca za 10.000 tolarjev v
obtok

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 2. člena zakona o
denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-I
in 33/92) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o izročitvi bankovca za 10.000 tolarjev v obtok

1
Banka Slovenije bo preko bank v Republiki Sloveniji in

podružnic Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
dne 19. junija 2000 izročila v obtok bankovec za 10.000
tolarjev z znamenji, ki so določena s sklepom o spremembi
sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev
(Uradni list RS, št. 53/00).

2
Bankovci za 10.000 tolarjev, izdani na podlagi sklepa

o dopolnitvi sklepa o izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500,
200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev (Uradni list RS, št. 12/95)
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in ki so bili izročeni v obtok z glavnimi znamenji, določenimi
s sklepom o glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev
(Uradni list RS, št. 12/95), v skladu s sklepom o izročitvi
bankovca za 10.000 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št.
14/95), ostanejo še naprej zakonito plačilno sredstvo.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 47
Ljubljana, dne 8. junija 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

2485. Sklep o spremembi sklepa o kratkoročnih
posojilih bankam

Na podlagi 5. točke 25. člena, 30. člena in drugega
odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o kratkoročnih posojilih

bankam

1
Dosedanji drugi odstavek 1. točke sklepa o kratkoroč-

nih posojilih bankam (Uradni list RS, št. 67/94, 50/95 in
70/96) se črta.

2
Dosedanja 3. točka se črta in se nadomesti z novo

3. točko, ki se glasi:
“Koeficient se za posamezno banko izračuna kot raz-

merje med izračunanimi obveznimi rezervami banke in izra-
čunanimi obveznimi rezervami vseh bank v preteklem ob-
dobju izračuna obveznih rezerv. Izračun obveznih rezerv je
določen s sklepom o obvezni rezervi bank in hranilnic.”

3
Dosedanja 4. točka se črta in se nadomesti z novo

4. točko, ki se glasi:
“Za zavarovanje obveznosti iz naslova kratkoročnega

posojila zastavi banka blagajniške zapise Banke Slovenije v
tujem denarju ali državne vrednostne papirje, ki dospevajo v
enem letu, do dokončne poravnave vseh obveznosti iz tega
posojila.”

4
Dosedanja 5. točka se črta in se nadomesti z novo

5. točko, ki se glasi:
“Guverner Banke Slovenije določi s sklepom vrednost-

ne papirje, ki jih banka zastavi za črpano kratkoročno poso-
jilo, višino okvirnega skupnega zneska posojila, način izra-
čuna koeficientov in koeficiente, ki določajo deleže posa-
meznih bank, obrestno mero, rok in način črpanja, način
vračila in druge pogoje za črpanje kratkoročnega posojila.
Vsaki banki pošlje Banka Slovenije njen koeficient in ponud-
bo o posredovanju s kratkoročnim posojilom.”

5
Ta sklep začne veljati z dnem 1. 7. 2000.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik Sveta Banke
Slovenije

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2486. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega
zbora prešel na naslednjega kandidata

Glede na odlok Državnega zbora Republike Slovenije,
s katerim je ugotovil, da je Igorju Bavčarju prenehal mandat
poslanca Državnega zbora na podlagi 9. člena zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94), je Republiš-
ka volilna komisija na 35. seji, dne 12. 6. 2000, na podlagi
17. in 37. člena zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list
RS, št. 44/92 in 60/95)

u g o t o v i l a,

da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na na-
slednjega kandidata z liste kandidatov LDS – Liberalna de-
mokracija Slovenije v III. volilni enoti za volitve poslancev v
Državni zbor. To je Richard Beuermann, roj. 20. 4. 1954,
stanujoč Vrhnika, Raskovec 11.

Kandidat je dne 9. 6. 2000 podal izjavo, da sprejema
mandat.

Št. 18-4/96-05/00-2
Ljubljana, dne 12. junija 2000.

Republiška volilna komisija
Namestnik predsednika

Janez Srebot l. r.

Člani:
Marija Bukovec-Marovt l. r.
Miroslava Palhartinger l. r.
Bogdan Biščak l. r.
Slobodan Rakočevič l. r.
Janez Pogorelec l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2487. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PROJECT STARTER, Student‘s book, angleščina
za 5. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 1. 6. 2000 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

PROJECT STARTER, Student‘s book, angleščina
za 5. razred osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje

Predmet: angleščina
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik
Avtor: Tom Hutchinson
Recenzent: dr. Marjeta Vrbinc, mag. Darja

Mazi Leskovar, Slavica
Klančnik

Leto izdaje: 1999
Čas veljavnosti: 2 šolski leti
Založnik: CZ Center Oxford, Cankarjeva

založba, Kopitarjeva 2, 1000
Ljubljana,

Vrsta potrditve: prva potrditev

Št. 612-201/00
Ljubljana, dne 1. junija 2000.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2488. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PROJECT STARTER Workbook, angleščina za
5. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 1. 6. 2000 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

PROJECT STARTER Workbook, angleščina
za 5. razred osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko
izobraževanje

Predmet: angleščina
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek
Avtor: Tom Hutchinson
Recenzent: dr. Marjeta Vrbinc, mag. Darja

Mazi Leskovar, Slavica
Klančnik

Leto izdaje: 1999
Čas veljavnosti: 2 šolski leti
Založnik: CZ Center Oxford, Cankarjeva

založba, Kopitarjeva 2, 1000
Ljubljana

Vrsta potrditve: prva potrditev

Št. 612-202/00
Ljubljana, dne 1. junija 2000.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2489. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije
»Olimpijska srečka«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95), poslovnika o delu uprave in pravil kviz loterije »Olim-
pijska srečka«, je uprava družbe Športna loterija in igre na
srečo d.d. dne 29. 5. 2000 sprejela

S P R E M E M B E   D O D A T K A
K   P R A V I L O M

kviz loterije »Olimpijska srečka«

1. člen
V dodatku k pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka«,

ki jih je sprejela uprava družbe na seji dne 21. 4. 1999,
spremembe dodatka dne 29. 1. 2000, se v 1. členu pri
blagovnih dobitkih na koncu doda še ena vrsta, ki glasi:

14 TV 51 ekran GRUNDIG  553.000 SIT

2. člen
V 2. členu se druga, tretja in peta vrsta spremenijo

tako, da glasijo:
»Zaključek prodaje 1. serije srečk je 30. 9. 2000.
Prvo zaključno žrebanje dvajsetih blagovnih dobitkov

1. serije je 30. 6. 2000, drugo zaključno žrebanje štirinaj-
stih blagovnih dobitkov 1. serije je 10. 10. 2000.

Zadnji dan za izplačilo denarnih dobitkov 1. serije je
30. 11. 2000.«

3. člen
V 3. členu dodatka se besede »potuje na ogled Olim-

pijskih iger v Sydney« nadomestijo z besedami »prejme barv-
ni televizor«.

4. člen
Te spremembe dodatka k pravilom kviz loterije »Olim-

pijska srečka« pričnejo veljati, ko jih potrdi nadzorni organ.
Določbe 3. člena teh sprememb se uporablja od 1. 7.
2000. Spremembe pravil prireditelj objavi v javnem glasilu.

Št. 170-1/00
Ljubljana, dne 12. junija 2000.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi
koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 473-01/98-15 (V) dne 29. 7. 1999.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je dovolilo podaljšanje prodaje 1. serije srečk
z dovoljenjem številka 471-212-18/99-8 z dne 6. 6. 2000,
te spremembe dodatka k pravilom kviz loterije »Olimpijska
srečka« pa potrdilo pod št. 471-212-18/99-8 dne 8. 6.
2000.
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2490. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za maj
2000

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republi-
ke Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen

na drobno na območju Slovenije za maj 2000

Cene življenjskih potrebščin so bile maja 2000 v pri-
merjavi z aprilom 2000 višje za 0,5%, cene na drobno pa
tudi za 0,5%.

Št. 941-02-18/2000
Ljubljana, dne 8. junija 2000.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

2491. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj
2000

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republi-
ke Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2000

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih maja 2000 v primerjavi z aprilom 2000 je bil
0,002.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do maja 2000 je bil 0,028.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do maja
2000 je bil 0,006.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih maja 2000 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je bil 0,073.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
maja 2000 v primerjavi z aprilom 2000 je bil 0,005.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začet-
ka leta do maja 2000 je bil 0,037.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do maja 2000 je bil 0,007.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin maja
2000 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,091.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebš-
čin od začetka leta do maja 2000 v primerjavi s povprečjem
leta 1999 je bil 0,062.

Št. 941-02-18/2000
Ljubljana, dne 8. junija 2000.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

DORNAVA

2492. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dornava za leto 1999

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava na 12. seji dne
22. 3. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dornava

za leto 1999

1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Obči-

ne Dornava za leto 1999, katerega sestavni del je račun
sredstev rezerv.

OBČINE

2. člen
Proračun Občine Dornava izkazuje:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki 238,418.674 SIT
– odhodki 273,522.193 SIT
b) Račun financiranja 4,300.000 SIT.

3. člen
Stanje sredstev na računih 9,741.040 SIT se prenese

v proračun Občine Dornava za leto 2000.

4. člen
Stanje sredstev rezerv je 4,663.550 SIT in se prenese

v rezerve proračuna za leto 2000.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih

terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.
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6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Župan
Občina Dornava

France Šegula, inž. l. r.

2493. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto
2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94,45/97 – odločba ustavnega sodišča,
67/97 – odločba ustavnega sodišča, 56/98 in 61/99 -
odločba ustavnega sodišča), zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Dornava
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dorna-
va na 12. seji dne 22. 3.  2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dornava

za leto 2000

1. člen
S proračunom Občine Dornava za leto 2000 (v nada-

ljevanju besedila: občinski proračun) se zagotavljajo sred-
stva za financiranje javne porabe v Občini Dornava.

2. člen
Skupni prihodki in odhodki občinskega proračuna za

leto 2000 znašajo:

Bilanca prihodkov in odhodkov Račun financiranja
SIT

Prihodki 226,041.462
Odhodki 231,482.502 4,300.000

Sredstva na računih 9,741.040

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov
in računih financiranja so določeni v posebnem delu prora-
čuna.

3. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je dolo-
čena s proračunom, vendar do višine 1,5 prejemkov prora-
čuna.

O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega od-
stavka 49. člena zakona o javnih financah odloča župan in o
tem pisno obvešča občinski svet.

4. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je

župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševa-
nje proračuna je odgovoren župan.

5. člen
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo pravi-

loma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvi-
snosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidno-
sti občinskega proračuna.

6. člen
Uporabniki za sredstva občinskega proračuna so dol-

žni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za name-
ne, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih

zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede
na število in strukturo delavcev.

8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-

vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskega proračuna.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva.

9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za pose-
bne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spre-
membo občinskega proračuna.

10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje

posaameznih namenih javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvidevati, ali zanje ni bilo mo-
goče predvideti zadostnih sredstev,

– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so uskaljeni z
uporabniki,

– uporabi sredstev rezerv za premeščanje likvidnostnih
problemov proračuna,

– uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena zakona
o financiranju občin,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finan-
čno poslovanje.

11. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investi-

cij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje go-
spodarskih in drugih javnih služb v višini 10% zagotovljene
javne porabe v letu pred letom zadolževanja.

Pogodbe o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan Občine Dornava.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Župan
Občina Dornava

France Šegula, inž. l. r.
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IG

2494. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška
vas

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Ig (Uradni
list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 8. redni seji
dne 21. 2. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc.

št. 1613/5 - pot, v izmeri 200 m2 pripisana pri vložku št.
3308 k.o. Iška vas.

II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti

značaj javnega dobra, zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Ig, Ig 72, 1292 Ig.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 460-01/00-01
Ig, dne 7. junija 2000.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

JESENICE

2495. Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske

Na podlagi 2. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 26. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 59/99), ter 26. člena statuta Obči-
ne Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96,
2/99, 23/99), 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni
list RS, št. 23/99) in 16. člena statuta Občine Radovljica
(UVG 23/99), je Občinski svet občine Jesenice na redni
17. seji dne 20. 4. 2000, Občinski svet občine Žirovnica
na redni 16. seji dne 11. 5. 2000, Občinski svet občine
Radovljica na svoji redni 16. seji dne 21. 3. 2000 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi Razvojne agencije

Zgornje Gorenjske

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
Ustanovitelji zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenj-

ske (v nadaljevanju: zavod) so:

1. Občina Jesenice, sedež: C. m. Tita 78, Jesenice,
2. Občina Žirovnica, sedež: Breznica 3, Žirovnica,
3. Občina Radovljica, sedež: Gorenjska cesta 19, Ra-

dovljica.
Vsi ustanovitelji so enakopravni.

2. člen
Ime zavoda se glasi: Razvojna agencija Zgornje Go-

renjske.
Skrajšano ime zavoda se glasi: RAGOR.
Sedež zavoda je: Jesenice, C. maršala Tita 78a.
Zavod je pravna oseba.

II. DEJAVNOST ZAVODA

3. člen
Zavod opravlja svojo dejavnost neprofitno.
Dejavnost zavoda obsega:
– pospeševanje gospodarskega razvoja z opredeljeni-

mi področji: razvoj malega gospodarstva, turizma, podeže-
lja, razvoj kadrov in urejanje urbanih središč,

– sodelovanje pri izvajanju regionalnih razvojnih pro-
jektov,

– oblikovanje in izvajanje razvojnih programov.
Zavod je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti

registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-

sa
DE/22.15 Drugo založništvo
G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revi-

jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
G/52.61 Trgovina na drobno po pošti
G/52.62 Trgovina na drobno po tržnicah in stojnicah
G/52.63 Trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.1 Dejavnost hotelov
H/55.2 Dejavnost domov, kampov in drugih nastani-

tvenih zmogljivosti za krajši čas
H/55.30 Gostinske storitve prehrane
H/55.40 Točenje pijač in napitkov (bari)
H/55.5 Storitve menz ter priprava in dostava hrane

(catering)
I/60.21 Dejavnost žičnic, vlečnic
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po

pogodbi
K/70.31 Dejavnost agencije za posredništvo v prome-

tu z nepremičninami
K/71.10 Dajanje avtomobilov v najem
K/72.30 Obdelava podatkov
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju družboslovja
K/74.11 Pravno svetovanje
K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti, dav-

čno svetovanje
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.40 Ekonomska propaganda
K/74.50 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-

dovanje delovne sile
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
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O/92.61 Obratovanje športnih objektov
O/92.72Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/93.05 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

III. ORGANI ZAVODA

4. člen
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. programski svet,
3. direktor.

5. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– predstavniki ustanoviteljev (vsak od ustanoviteljev ime-

nuje enega člana),
– predstavniki delavcev (en član),
– predstavniki zainteresiranih organizacij (en član).

6. člen
Predstavnike ustanoviteljev v svet zavoda imenujejo ob-

činski sveti občin ustanoviteljic.
Način imenovanja, trajanje mandata oziroma izvolitev

predstavnika delavcev in predstavnika zainteresiranih orga-
nizacij, se določijo s statutom zavoda.

7. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, druge splošne

akte zavoda, za katere tako določa statut, programe dela,
finančni načrt in zaključni račun, ter opravlja druge zadeve v
skladu z zakonom.

8. člen
Zavod ima programski svet.
Programski svet šteje najmanj sedem članov, ki jih

imenuje Svet zavoda, izmed strokovnih delavcev zavoda in
zunanjih strokovnjakov s področja pospeševanja gospodar-
skega razvoja območja občin ustanoviteljic.

Član programskega sveta je tudi vsak vodja podružnice
razvojne agencije.

Sestava, način imenovanja in trajanje mandata članov
programskega sveta se določijo v statutu zavoda.

9. člen
Programski svet odloča o strokovnih vprašanjih v okviru

pooblastil, kot so določena v statutu oziroma v pravilih zavo-
da, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja
zavoda, ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in
statutom zavoda.

10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, na podlagi

javnega razpisa. Za direktorja zavoda je lahko imenovana
oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s statutom zavoda.

K imenovanju in razrešitvi direktorja dajejo soglasje
ustanovitelji.

Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandatne
dobe je direktor lahko ponovno imenovan.

IV. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA

11. člen
Sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in začetek

dela zavoda so kapitalski vložki ustanoviteljev.
Vsaka od občin ustanoviteljic prispeva kapitalski vložek

za začetek dela zavoda. Višina vloženih sredstev, ter način
prispevanja, se uredijo s pogodbo med ustanovitelji.

Občina Jesenice zagotavlja poslovne prostore za ne-
moteno delo zavoda. Poslovni prostori ne štejejo kot usta-
novitveni vložek Občine Jesenice v delovanje zavoda, tem-
več ostanejo v izključni lasti Občine Jesenice.

12. člen
Zagotovljeni viri financiranja dejavnosti zavoda so:
– prispevki ustanoviteljev za izvedbo posebnih projek-

tov,
– sredstva občinskih proračunov,
– sredstva državnega proračuna,
– lastni prihodki zavoda.

13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod uporab-

lja izključno za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov odloča

svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
V primeru izgube sprejme svet zavoda sanacijski pro-

gram in ukrepe za odpravo izgub.

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

14. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno v okviru

dejavnosti, ki jo opravlja, z vsemi pravicami in obveznostmi,
v svojem imenu in na svoj račun.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-
stev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda do
višine sredstev, ki so jih v zavod vložili v obliki kapital-
skega vložka. Za druge obveznosti ustanovitelji ne od-
govarjajo.

Premoženje zavoda je last ustanoviteljev, razen če s
posebnimi pogodbami o vlaganju sredstev ni določeno dru-
gače.

15. člen
Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni na-

črt, ter ju posreduje v soglasje občinam ustanoviteljicam.
Zavod je dolžan ustanoviteljem najmanj enkrat letno poroča-
ti o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.

VI. VKLJUČEVANJE VLAGATELJEV

16. člen
V zavod se s svojim kapitalskimi vložki lahko vključujejo

zainteresirani vlagatelji. K pogodbam o vlaganju dajejo usta-
novitelji obvezno soglasje.
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S svojim vložkom pridobijo pravice najvišje možne bo-
nitete iz naslova storitev, ki jih nudi zavod. Vlagatelji iz prve-
ga odstavka tega člena ne pridobijo statusa soustanovitelja.

VII. JAVNOST DELA

17. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja z uradnimi sporočili,

ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z
novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah,
okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki
sredstev javnega obveščanja, oziroma na drug ustrezen na-
čin, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom zavoda.

Uradna sporočila za javnost, obvestila, pojasnila v smi-
slu prejšnjega odstavka, daje predstavnikom sredstev javne-
ga obveščanja direktor zavoda, po njegovem pooblastilu pa
tudi član programskega sveta zavoda.

VIII. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI

18. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine

in podatke, do katerih imajo dostop, oziroma se z njimi
seznanijo pri opravljanju dejavnosti, in so določeni kot po-
slovna tajnost.

Osebe iz prvega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Kot poslovna tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki jih kot poslovno tajnost opre-

deljuje zakon ali podzakonski akt,
– podatki in dokumenti, ki jih kot poslovno tajnost do-

loči svet zavoda,
– podatki in dokumenti, ki jih kot poslovno tajnost do-

loči direktor zavoda v okviru svojih pristojnosti,
– podatki in dokumenti, ki so kot poslovna tajnost opre-

deljeni v aktih drugega organa oziroma organizacije.

IX. IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC

19. člen
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda izvršuje-

jo občinski sveti občin ustanoviteljic, tako da:
– sprejemajo ustanovitveni akt ter njegove morebitne

spremembe,
– imenujejo predstavnike ustanoviteljev v svet zavoda,
– dajejo soglasje k statutu zavoda,
– dajejo soglasje k programu dela in finančnemu planu

zavoda,
– dajejo soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja

zavoda,
– dajejo soglasje k sistemizaciji delovnih mest v zavo-

du,
– določajo strategijo razvoja zavoda
– ustanavljajo stalne ali začasne podružnice agencije v

skladu z lokalnimi in eventualnimi skupnimi potrebami in
enotno strategijo zavoda.

V navedenih zadevah odločitev velja, ko je med občina-
mi ustanoviteljicami doseženo popolno soglasje.

Predstavnika ustanovitelja v svet zavoda imenuje vsaka
od občin ustanoviteljic samostojno.

Druge ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda
izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

20. člen
Če katera od občin ustanoviteljic želi odstopiti kot usta-

noviteljica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je dolžna o
tem pisno obvestiti ostale občine ustanoviteljice najmanj 6
mesecev pred nameravanim izstopom.

Na predlog župana občinski svet občine ustanoviteljice
odloči o izstopu. Izstop stopi v veljavo 6 mesecev po spreje-
mu odločitve.

Občina, ki izstopa iz ustanoviteljstva Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, je dolžna do trenutka začetka veljavnosti
izstopa poravnati vse svoje obveznosti do Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Organi zavoda morajo biti imenovani najkasneje v treh

mesecih po začetku veljavnosti tega odloka. Statut zavoda
mora biti sprejet najkasneje v šestih mesecih po izvolitvi
organov.

22. člen
Zavod je ustanovljen, ko odlok o ustanovitvi Razvojne

agencije Zgornje Gorenjske sprejmejo občinski sveti vsaj
treh občin.

Status občine ustanoviteljice imajo vse tiste občine,
katerih občinski sveti sprejmejo odlok o ustanovitvi Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske do 31. decembra 2000.

Občine, katerih občinski sveti sprejmejo odlok o usta-
novitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske po 31. decem-
bru 2000, ne pridobijo statusa ustanoviteljice, temveč jim
gredo pravice v skladu s 16. členom tega odloka.

23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-14/99
Jesenice, dne 31. maja 2000.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant l. r.

Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l. r.

Župan
Občine Radovljica

Janko S. Stušek l. r.
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